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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
SILLEDA
Ordenanzas e Regulamentos
APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN PROBAS DE SELECCIÓN DO PERSOAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN PROBAS
DE SELECCIÓN DO PERSOAL DO CONCELLO DO SILLEDA
De conformidade co establecido no artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das facendas locais, finalizado o
período de exposición pública sen presentarse reclamación ningunha, enténdese definitivamente
adoptado o acordo do Pleno do concello de data 28 de xullo de 2022, de aprobación provisional
da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola solicitude de participación en probas de selección
do persoal do Concello do Silleda, publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o
05/08/2022 (BOPPO nº 149), procedéndose segundo o disposto no artigo 17.4 do devandito
texto legal, á publicación do acordo automaticamente elevado a definitivo.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN PROBAS
DE SELECCIÓN DO PERSOAL.

Constitúe o feito impoñible da taxa, a actividade técnica e administrativa conducente á
selección do persoal funcionario e laboral entre quenes soliciten participar nas correspondentes
probas de acceso ou de promoción aos Corpos ou Escalas de funcionarios ou ás categorías de
persoal laboral convocadas por leste Concello.
Artigo 3.º.–Suxeitos pasivos.

Serán suxeitos pasivos da taxa as persoas físicas que soliciten a inscrición como aspirantes
nas probas selectivas ás que se refire o artigo anterior.
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Artigo 2.º.–Feito impoñible.
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De conformidade co disposto no art. 20 do RDL 2/2004, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais, este Concello establece a taxa pola solicitude de
participación en probas de selección do persoal, que se ha rexer pola presente ordenanza.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Artigo 1.º.–Natureza e fundamento.
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Artigo 4.º.–Deveño.
1. O deveño da taxa, producirase no momento da solicitude de inscrición nas probas selectivas.

2. Dita solicitude de inscrición non se tramitará mentres non se faga efectivo o importe da
taxa, nos termos previstos no artigo 6 desta ordenanza.
Artigo 5.º– Base impoñible e cota tributaria

Artigo 5.1. As tarifas que corresponde satisfacer polos servizos regulados nesta ordenanza,
serán as seguintes:
Euros

Subgrupo A1

30

Subgrupo A2

25

Subgrupo C1

20

Subgrupo C2

15

Agrupacións Profesionais

10

2. Ás tarifas anteriores, seranlles de aplicación as seguintes reducións:

Para a aplicación desta redución, o suxeito pasivo deberá achegar resolución xudicial ou
orde de protección ditada a favor da vítima ou, na súa falta, informe do Ministerio Fiscal que
indique a existencia de indicios de ser vítima de violencia de xénero, até tanto se dite a orde
de protección, ou calquera outra documentación acreditativa de tal condición, de conformidade
coa normativa vixente na materia.

c) Do 100 %a favor de persoas en situación de discapacidade igual ou superior ao 33 por
cento.
Para a aplicación desta redución, o suxeito pasivo deberá achegar o cartón acreditativo do
grao de discapacidade expedida pola correspondente Comunidade Autónoma.
d) Do 100 %, a favor de membros de familias monoparentais.
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b) Do 100 %, a favor de vítimas de violencia de xénero.
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Para a aplicación da mencionada redución, o suxeito pasivo deberá acreditar as circunstancias
descritas no parágrafo anterior, mediante a presentación de certificado de desemprego, emitido
polo Instituto Nacional de Emprego ou, no seu caso, o Servizo Rexional de Emprego que
corresponda.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

a) Do 50%, naqueles casos nos que o suxeito pasivo sexa unha persoa que figura como
demandante de emprego, cunha antigüidade mínima de seis meses, referida á data de publicación
da convocatoria das probas selectivas no Boletín Oficial do Estado.
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Para a aplicación desta redución, o suxeito pasivo deberá acreditar a pertenza a unha familia
monoparental mediante algún dos seguintes documentos:
• Libro de Familia no que conste un único proxenitor e os fillos do mesmo.

• Libro de Familia onde consten os fillos e certificado de defunción do outro cónxuxe en
caso de viuvez.

• Libro de Familia onde consten os fillos e sentenza xudicial de separación, divorcio
ou nulidade, ou de relacións paterno-filiais, a condición de que non se establezan na
mesma pensións compensatorias ou de alimentos, ou, habéndose establecido acredítese
a falta de pagamento das mesmas mediante sentenza, denuncia ou demanda.

• En todo caso, deberase achegar Certificado ou Volante de empadroamento familiar
que acredite a non convivencia con outro proxenitor ou parella de proxenitor
(matrimonial ou de feito)

e) Os suxeitos pasivos que, no día no que finaliza o prazo de presentación de solicitudes,
teñan a condición de membros de familias numerosas conforme ao establecido na Lei 40/2003,
de 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas e demais normativa concordante,
gozarán dunha bonificación nesta taxa, nos seguintes termos:
a) Familias numerosas de categoría xeral: 50 por 100.

b) Familias numerosas de categoría especial: 100 por 100.

Para a aplicación desta bonificación, o suxeito pasivo deberá achegar certificado ou fotocopia
do carné vixente de familia numerosa expedido polo órgano competente.
Artigo 6.º Normas de xestión.

A falta de xustificación do pago íntegro da taxa por dereitos de exame determinará a
exclusión definitiva do aspirante do proceso selectivo.
2. No caso de que o suxeito pasivo sexa unha das persoas a que se refire o artigo 5.2 desta
ordenanza, deberá acompañarse a documentación que se indica.
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No entanto, os suxeitos pasivos disporán dun prazo único e improrrogable de cinco días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do Decreto polo que se aproba a lista
provisional de admitidos e excluídos, para emendar a falta de pago ou calquera outro defecto
relacionado co pago da taxa que motive a súa exclusión ou a súa non inclusión expresa na mesma.
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Os suxeitos pasivos deberán practicar autoliquidación nos impresos habilitados ao efecto pola
Administración Municipal, e realizar o seu ingreso no número de conta indicado na convocatoria
antes de presentar a correspondente solicitude de inscrición no proceso selectivo, á que se
deberá acompañar o xustificante de pago da taxa, e, no seu caso, da documentación xustificativa
das reducións recollidas no artigo 5º desta ordenanza.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

1. A taxa regulada nesta ordenanza esixirase en réxime de autoliquidación.
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3. Cando por causas non imputables ao suxeito pasivo, a actividade técnica e/ou administrativa
que constitúe o feito impoñible da taxa non se realice, procederá a devolución do importe
correspondente. Por tanto, non procederá devolución algunha dos dereitos de exame nos
supostos de exclusión das probas selectivas por causas imputables ao interesado.
Artigo 8.º.–Infraccións e sancións.

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que lle
correspondan a estas en cada caso, estarase ó disposto na Lei xeral tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL

A redacción da presente ordenanza fiscal entrará en vigor o día seguinte ao día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP).
Silleda, na data da sinatura electrónica.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O Alcalde — Manuel Cuiña Fernández.

