LLEI 11/1998, DE 14 DE DESEMBRE, SOBRE EL RÈGIM ESPECÍFIC DE
TAXES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
(BOCAIB núm. 163, de 24 de desembre de 1998)
TÍTOL III
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR
CAPÍTOL I
TAXES PER L’EXPEDICIÓ DE TÍTOLS O CERTIFICATS PER L’IBAP
(Sense contingut)
CAPÍTOL II
TAXA PELS SERVEIS DE SELECCIÓ DE PERSONAL
59. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció en les convocatòries
per seleccionar el personal que accedeixi a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, tant en condició de funcionari com de personal
no funcionari.
59 bis. Exempcions
1. En són exemptes del pagament de la taxa les persones amb discapacitat
igual o superior al 33 %.
2. Gaudirà d’una bonificació del 50 % el personal laboral al servei de
l’Administració de les Illes Balears que participi en processos de
funcionarització i el personal laboral i funcionari que participi en les
convocatòries de promoció interna.
3. Gaudiran d’una bonificació del 50 % les persones que s’inscriguin en les
convocatòries per seleccionar funcionaris interins al servei de l’Administració de
les Illes Balears.
60. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa aquells que s’inscriguin en les convocatòries
per seleccionar el personal que accedeixi a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, tant en condició de funcionari com de personal
no funcionari.
61. Quantia
La taxa per la inscripció a les proves selectives de personal al servei de
l’Administració de les Illes Balears, s’exigirà segons la tarifa següent:
En convocatòries d’accés a places o llocs de feina per als quals s’exigeixi
titulació universitària o diplomatura: 3.180 pessetes.
En convocatòries d’accés a places o llocs de feina per als quals s’exigeixi altres
titulacions de nivell inferior al de diplomatura: 1.590 pessetes.
62. Meritació
1. La taxa es meritarà en el moment de la sol·licitud d’inscripció. No obstant
això, l’ingrés de la taxa serà previ a la presentació de la sol·licitud d’inscripció.
2. L’import de la taxa serà tornat en cas d’exclusió de l’interessat de les proves
selectives convocades. La sol·licitud de devolució s’haurà de presentar a la
Conselleria de la Funció Pública i Interior en el termini de vint dies naturals,

comptats a partir del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de la relació definitiva dels aspirants
exclosos.

