
FRANCISCO CACHARRO GOSENDE, SECRETARIO XERAL DA 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE: 

 C E R T I F I C O: Que o Pleno da Corporación Provincial, en sesión ordinaria do 

día 25 de maio 2018, adoptou,  co voto favorable do Grupo Popular (14) e a abstención do 

Grupo Socialista (8), de Democracia Ourensana (2) e do BNG (1), o seguinte acordo: 

APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA 

TAXA POLA PARTICIPACIÓN EN PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN DE 

PERSOAL. 

 1º) Acordar a imposición da taxa pola participación en procesos selectivos de 

persoal da Deputación Provincial de Ourense, aprobando inicialmente a Ordenanza 

fiscal reguladora da dita taxa, co seguinte contido:  

 Artigo 1. Obxecto e fundamento.  

 1. A presente ordenanza fiscal ten por obxecto a regulación da taxa pola 

participación en procesos selectivos de persoal da Deputación Provincial de Ourense.  

 2. A imposición da taxa regulada na presente ordenanza fiscal se realiza no 

exercicio da potestade tributaria recoñecida ás provincias polos artigos 133.2 e 142 da 

Constitución española e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 

do réxime local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 27 do Real decreto lexislativo 

2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas 

locais 

 Artigo 2. Feito impoñible. 

 Constitúe o feito impoñible da taxa por participación en procesos selectivos de 

persoal a realización da actividade administrativa de xestión dos procesos de selección de 

persoal laboral e funcionario da Deputación Provincial de Ourense, incluídos os procesos 

de selección de persoal laboral temporal ou funcionario interino, en calquera das súas 

modalidades.  

 Para estes efectos considérase como un proceso selectivo independente o que teña 

por obxecto seleccionar persoal para unha ou varias prazas ou postos de traballo 

correspondentes a unha única categoría profesional e mediante un proceso de valoración 

diferenciado, realizado por un único órgano de valoración. A participación en cada proceso 
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selectivo constituirá un feito impoñible independente, determinando a devindicación da 

taxa, aínda cando os diferentes procesos selectivos se realicen ao abeiro dunha única 

convocatoria. 

 Non terá a consideración de proceso selectivo independente para estes efectos, o que 

se realice para a selección de persoal para varias prazas ou postos de traballo da mesma 

categoría profesional en diferentes zonas da provincia, salvo que os ditos procesos esixan 

unha valoración diferenciada por órganos de valoración distintos. 

 Artigo 3. Suxeitos pasivos.  

 Serán suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas que 

soliciten a participación como aspirantes nos procedementos selectivos aos que se refire o 

artigo 2. 

 Artigo 4. Devindicación. 

 A devindicación da taxa producirase no momento da solicitude de inscrición como 

aspirante nos procedementos selectivos. 

 O pagamento da taxa conforme co establecido no artigo 6 da presente ordenanza 

será requisito para a admisión no proceso selectivo de que se trate.  

 Artigo 5. Cota tributaria. 

 A cota tributaria consistirá nunha tarifa fixa determinada en función do grupo ou 

subgrupo de titulación esixido para o desempeño da praza ou posto de traballo convocado.  

 As tarifas fixas aplicables serán as seguintes: 

Grupo A, subgrupo A1 19 € 

Grupo A, subgrupo A2 17 € 

Grupo B 16 € 

Grupo C, subgrupo C1 15 € 

Grupo C, subgrupo C2 13 € 

Agrupacións profesionais sen requisito de 

titulación 
10 € 

 

 Artigo 6. Normas de xestión.  
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 1. A taxa regulada nesta ordenanza esixirase en réxime de autoliquidación. 

 A autoliquidación realizarase no impreso normalizado que se facilitará aos 

interesados nas oficinas do Servizo de Recursos Humanos e na sede electrónica da 

Deputación. Con este impreso o interesado realizará o ingreso en calquera das entidades 

bancarias colaboradoras que se indiquen na autoliquidación ou a través da pasarela de 

pagos da sede electrónica da Deputación Provincial. 

 O pagamento deberá realizarse durante o prazo de presentación de instancias, 

debendo achegarse o duplicado da autoliquidación pagada coa solicitude de participación 

no proceso selectivo. 

 Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no artigo 68.1 da Lei 

39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 

públicas, admitirase o pagamento realizado no prazo de dez días hábiles de emenda de 

solicitudes.  

 2. A devolución das taxas só procederá nos seguintes supostos:  

 a) Cando o interesado non chegue a participar en ningunha das probas do proceso 

selectivo por causas que non lle sexan imputables.  

 b) Nos supostos en que a Administración desista da resolución do proceso selectivo.  

 Non procederá a devolución da taxa nos supostos de exclusión do procedemento por 

causas imputables ao/á interesado/a. 

 3. A devolución das taxas realizarase de oficio ou a instancia dos interesados.  

Artigo 7. Exencións e bonificacións. 

 1. Estarán exentos de pago da taxa as persoas con discapacidade igual ou superior 

ao 33 % e as persoas acrediten atoparse en situación de desemprego como parados de 

longa duración. 

 2. As persoas que formen parte dunha familia numerosa gozarán dunha bonificación 

do 50%. 

 3. Para a aplicación dos beneficios fiscais previstos neste artigo, os interesados 

deberán xustificar as circunstancias concorrentes, mediante a oportuna documentación, no 

momento da presentación da solicitude de inscrición no correspondente procedemento, nos 

termos que especifiquen as bases reguladoras de cada procedemento selectivo.  
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 Para estes efectos, será de aplicación o establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, de 

1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas, en canto 

a obtención da dita documentación por parte da propia Deputación de Ourense. 

Artigo 8. Infraccións e sancións tributarias 

 En todo o relativo a infraccións e sancións tributarias serán de aplicación as normas 

establecidas na Lei xeral tributaria e nas normas regulamentarias que a desenvolven.  

Disposición Final 

 A presente ordenanza fiscal entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación 

no Boletín Oficial da Provincia.  

 2º) Someter a información pública o presente acordo, por prazo de trinta días 

hábiles, mediante anuncios que se publicarán no Boletín Oficial da Provincia, no 

taboleiro de anuncios da Corporación e na sede electrónica, así como nun dos diarios 

de maior difusión da provincia. O prazo de trinta días hábiles computarse dende a 

publicación do anuncio no Boletín Oficial. Durante o dito prazo, os interesados 

poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 

As reclamacións serán obxecto de resolución expresa polo Pleno da Deputación, 

mediante o acordo de aprobación definitiva da ordenanza. No caso de que non se 

presenten reclamacións en prazo, entenderase automaticamente elevado a definitivo o 

acordo de aprobación inicial, procedéndose á publicación do texto íntegro da 

ordenanza no Boletín Oficial da Provincia para a súa entrada en vigor.  

 

 E para que conste, -nos termos do artigo 206 do vixente ROF-, expido este 

certificado en Ourense, o vinte e cinco de maio de dous mil dezaoito. 

      V. e pr. 

O  PRESIDENTE, 
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