
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER INSCRIPCION PER A LA
REALITZACIÓ  DE  LES  PROVES  SELECTIVES  DE  PERSONAL  FUNCIONARI  I
LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MANISES. 

Article 1.- D'acord amb el que es disposa en els articles 133.2 i 142 de la Constitució, article
106 i següents de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, i article 20 del RDL
2/2004 reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament de Manises, estableix la Taxa
per  inscripció  per  a  la  realització  de  proves  selectives  del  personal  funcionari  i  laboral
d'aquest Ajuntament, que es regiran per l'establit en aquesta Ordenança, en concordança amb
el que es disposa en l'art. 57 del RDL 2/2004, d'Hisendes Locals. 

Article 2.- Fet Imposable. 

Constitueix el fet imposable de la present Taxa, l'activitat administrativa desenvolupada amb
motiu de la convocatòria i celebració de proves selectives de personal funcionari i laboral per
a l'ingrés del mateix al servei d'aquest Ajuntament. 

Article 3.- Subjecte Passiu. 
Són subjectes passius d'aquesta Taxa, les persones físiques que sol·liciten participar en les
proves selectives al fet que es fa referència en l'article anterior.

Art. 4.- Quota Tributària.- 
1) La quota tributària serà la següent:

GRUP

PERSONAL
FUNCIONARI DE

CARRERA I LABORAL
FIX

NOMENAMENTS INTERINS O
CONTRACTACIONS

LABORALS TEMPORALS

A1 50,00 EUROS 25,00 EUROS

A2 40,00 EUROS 20,00 EUROS

B 40,00 EUROS 20,00 EUROS

C1 30,00 EUROS 15,00 EUROS

C2 20,00 EUROS 10,00 EUROS

Unes  altres  agrup.  Prof.  D.A  6ª
RDL 5/2015 TRLEBEP

20,00 EUROS 10,00 EUROS

POLICÍA LOCAL 120,00 EUROS 60,00 EUROS

 2) La quota tributària per a les persones que es troben en situació de desocupació i que, així mateix
manquen de rendes superiors en còmput mensual al Salari Mínim Interprofessional, serà de zero euros.
Amb caràcter general, la situació de desocupació s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat de
situació laboral expedit pel servei públic que corresponga o document anàleg. Per la seua banda, el
nivell de renda s'acreditarà a través de declaració responsable en la qual s'afirme que no es perceben
rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional.

Article 5.- Exempcions 
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5.1.- Estaran exemptes del pagament d'aquesta Taxa, les persones amb diversitat funcional amb un
grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.  Aquesta situació s'acreditarà amb el certificat
expedit per l'organisme públic competent en la matèria.
 5.2.- Les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l'art. 12.1.c de la Llei
40/2003 de Protecció de la Família Nombrosa.

Article 6 Meritació 

Es reporta la Taxa i  naix l'obligació de pagament,  en el  moment  de presentar  la sol·licitud per a
participar en les proves de selecció. 

Article 7 Normes d'aplicació. 

1.- Juntament amb la sol·licitud per a participar en les proves selectives, l'interessat haurà d'adjuntar
còpia del  justificant  d'ingrés de la taxa corresponent,  sense el  qual  no continuarà el  procediment.
L'ingrés es farà mitjançant autoliquidació segons model d'imprès que facilitarà l'Ajuntament 

2.- Les instàncies per a prendre part en els processos selectius es dirigiran al Sr. Alcalde- President, en
model que es facilitarà per l'Ajuntament i que haurà de presentar-se en el Registre General d'Entrada
de l'Ajuntament  o en la forma que determina l'art.  38.4 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les
Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú.  En  aquestes  instàncies  els
interessats hauran de manifestar que reuneixen els requisits que s'exigeixen en la prova que es tracte. 

3.- En el cas que es tracte de concurs de mèrits per al torn de mobilitat, els interessats hauran de
presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, mitjançant original de la mateixa o còpia
compulsada. La documentació acompanyarà a la instància en sobre tancat que podrà ser lacrat. No es
prendrà en compte mèrit algun que no s'acredite en aqueix moment.

Article 8.- Devolució de quotes. 

Les quotes ingressades només seran retornades a els qui no siguen admesos al procediment selectiu
per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en el mateix i així mateix a els qui renuncien a
prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds. 

Disposició  Final.-  La  present  Ordenança  entrarà  en  vigor  una  vegada  aprovada  definitivament  i
publicat el text íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor mentre
no es modifique o derogue expressament. 

Aprovació: 
Provisional:  Acord Ple de 30 de maig de 2008 
Definitiva i text íntegre: BOP nº 211 de 4 de setembre de 2008 

Modificacions: 
Provisional: Acord Ple de 27 octubre de 2016 
Definitiva i text íntegre:  BOP nº 250 de 30 de desembre de 2016

 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es


