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Preguntes més freqüents:
DRETS D’EXAMEN
D'acord amb les Ordenances Fiscals 2022, Taxes per l'expedició i la tramitació
de documents administratius, Tarifa 6, els drets d'examen per poder
participar com aspirant en els processos selectius d'accés a l'ocupació
pública a places de personal funcionari de carrera o de personal laboral fix
de la Diputació de Tarragona, són 15 euros.
NO S'EXIGIRÀ EL PAGAMENT d'aquesta taxa quan les proves vagin destinades
a la creació de BORSES DE TREBALL, FUNCIONARITZACIÓ I PROMOCIÓ
INTERNA.
Quan s’ha d’abonar la taxa per drets d’examen?
Abans de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud.
Com puc realitzar el pagament de les taxes per drets d’examen?
Mitjans de pagament.
El pagament de la taxa es pot fer efectiu:
a) A la tresoreria de la corporació
b) Mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària als comptes corrents
habilitats a l'efecte
ENTITAT

BBVA
CAIXABANK
BSCH
BANC SABADELL
BANKINTER
IBERCAJA

IBAN

ES58-0182-5634-1102-0151-6379
ES52-2100-0006-3302-0130-0078
ES77-0049-1877-4324-1065-1601
ES42-0081-5129-3000-0100-7702
ES42-0128-9460-6901-0050-0193
ES23-2085-9507-8503-0000-0321

SWIFT

BBVA ES MM XXX
CAIX ES BB XXX
BSCH ES MM XXX
BSAB ES BB XXX
BKBK ES MM XXX
CAZR ES 2Z XXX

c) Altres mitjans electrònics que es puguin habilitar per part de la Diputació.
Quan el pagament s'efectuï mitjançant ingrés en caixa o transferència
bancària s'ha de fer constar com a remitent el nom i cognoms de l'aspirant, el
número de la convocatòria, la data del lliurament i l'import corresponent, i
s'ha d'adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia del resguard de la imposició o
presentar-lo en un moment posterior abans de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
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Hi ha alguna exempció en les taxes per drets d’examen?
Sí.
De conformitat amb la normativa vigent i les Ordenances fiscals de la
Diputació de Tarragona, estan exemptes del pagament de la taxa:
a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.
b) Les persones que figurin com a demandants de treball durant el termini,
com a mínim, d’un mes anterior a la data de la convocatòria en què sol·licitin
la seva participació. El còmput del mes es farà a partir de la data de la darrera
publicació de la convocatòria. Són requisits per gaudir de l'exempció que en
aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagin
negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció,
formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguin rendes
superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
c)Les persones membres de família nombrosa: bonificació del 50% (categoria
general) o del 100% (categoria especial)

