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TAXA PER DRETS D’EXAMEN PER A LES PROVES D’ACCÉS A LES 
PLACES CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT DEL MASNOU 
 

 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa  

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament del 
Masnou estableix la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés a les places convocades pel 
mateix consistori, que es regirà per la present Ordenança fiscal.  
 

 

Article 2. Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa ser admès, prèvia presentació de la sol·licitud d’admissió de 
la persona interessada, per concórrer com a aspirant a processos selectius convocats per 
l’Ajuntament del Masnou, els quals es regeixen per les bases generals i específiques 
corresponents.  
 
 

Article 3. Subjectes passius  

Són subjectes passius contribuents de la present taxa les persones físiques que sol·licitin ser 
admeses en algun dels processos selectius convocats per l’Ajuntament del Masnou.  
 
 

Article 4. Quota tributària  

La quota tributària es determina per la quantitat fixa assenyalada en funció del grup en què es 
troben enquadrades les places corresponents dins de la plantilla de personal funcionari o personal 
laboral, en funció de la titulació exigida per tenir-hi accés, d’acord amb les quotes que 
s’especifiquen a continuació. 

Els drets d’examen per a l’accés a cadascuna de les convocatòries són els següents:  

   
Epígrafs  Imports  
GRUP A (Subgrup A1) 20,65 € 
GRUP A (Subgrup A2)   20,65 € 
GRUP B 15,50 € 
GRUP C (Subgrup C1) 10,35 € 
GRUP C (Subgrup C2) 10,35 € 
Agrupacions professionals   5,15 € 
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Article 5. Bonificacions i exempcions  

1. Les persones que presentin un certificat de l’Institut Nacional d’Ocupació i/o del Servei Català 
d’Ocupació en el qual s’acrediti la situació de desocupació tindran una bonificació del 100% 
de l’import de la taxa.  

2. Les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tindran 
una bonificació del 100% de l’import de la taxa. 

3. Queden exemptes del pagament de la taxa les convocatòries per a la creació de borses de 
treball. 

 
 

Article 6. Acreditació  

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en què la persona interessada 
presenta la sol·licitud corresponent per participar en les proves selectives. 
 
 

Article 7. Gestió i ingrés 

1. El pagament de la taxa es pot fer per autoliquidació mitjançant els impresos habilitats per 
l’Ajuntament, i cal realitzar-ne l’ingrés a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. L’Ajuntament del Masnou 
pot fixar, si ho creu oportú, que el pagament s’efectuï a través d’entitats financeres que per 
motius lògics facin més adequat aquest sistema. 

 
2. Si el pagament s’ha realitzat a través d’entitats financeres, s’ha d’acompanyar la sol·licitud amb 

l’original de l’autoliquidació o una fotocòpia compulsada, per tal d’acreditar que ha estat 
degudament ingressat.  

 
3. La falta de pagament de la taxa dins del termini fixat determina la inadmissió de l’aspirant a les 

proves selectives i significa a tots els efectes el desistiment de la sol·licitud presentada. 
 
4. En el supòsit que la persona no sigui admesa en el procés selectiu, l'import de la taxa se li 

retornarà, prèvia sol·licitud expressa de la part interessada. 
 
 
Vigència 
 
Després de l’aprovació definitiva d’aquesta Ordenança, entrarà en vigor l’endemà de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent fins que no se n’acordi la modificació o 
derogació. 
 
 
 
Disposició derogatòria 
 
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, resta derogat l’apartat 17 de l’article 6è de la 
taxa per expedició de documents administratius. 
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Diligència 

Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple el dia 20 de juny de 2013, exposada al públic 
mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número 
de registre 022013016857 de 15 de juliol de 2013, i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i es 
va publicar al diari La Vanguardia el dia 2 de juliol de 2013. Transcorregut el termini d'exposició no 
es va presentar cap reclamació; per tant, els acords resten com definitius i es van publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de registre 022013021381 del dia 16 de 
setembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


