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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE
MODIFICACIÓ DEL DECRET 3/2016, DE 10 DE JUNY DEL PRESIDENT DE
GENERALITAT PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES
SUBVENCIONS DESTINADES AL SOSTENIMENT DE DESPESES CORRENTS
LES MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

LA
LA
DE
DE

La Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la
Comunitat

Valenciana

té

per

objecte

fomentar

el

desenvolupament

de

les

mancomunitats de municipis, configurant a aquestes com un eix bàsic en la prestació
de serveis als ciutadans, mitjançant el desenvolupament d'una autèntica cultura
associativa com a base per a incrementar l'eficiència i eficàcia d'aquesta prestació i
com una referència bàsica per a les polítiques de la Generalitat i la resta
d'administracions de la Comunitat Valenciana.
Aquesta llei ha dotat a les mancomunitats d'un règim jurídic més complet i, partint de
l'heterogeneïtat en la seua composició, duu a terme una regulació més detallada quant
a la seua diferent catalogació, atenent la seua capacitat de gestió, i l'adequació del seu
àmbit territorial a la demarcació territorial corresponent.
Aquest nou model recull una nova figura de mancomunitats, les mancomunitats d'àmbit
comarcal, que es configuren com una peça bàsica en una doble vessant: d'una banda,
com a estructura associativa estable i sòlida per a la millora dels serveis oferits als
ciutadans i de la seua participació en els assumptes públics i, d'altra banda, la de
convertir-les en la referència bàsica per a la implementació de les polítiques i serveis de
la resta d'administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
En l'apartat 6 de l'article 36 d'aquesta llei es fa esment exprés al fet que, amb la finalitat
de promoure el desenvolupament de les mancomunitats d'àmbit comarcal de municipis
i articular la cooperació en el sosteniment d'aquestes, la Generalitat establirà línies de

CSV:71L6NJF6-BQ3FAQBA-4DYLTM5L

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71L6NJF6-BQ3FAQBA-4DYLTM5L

Direcció General d’Administració Local
Subdirecció General d’Administració Local

finançament per a mancomunitats d'àmbit comarcal la quantia del qual s'establirà amb
caràcter anual a través de la llei de pressupostos de la Generalitat.
A aquest efecte, és necessari modificar aquells instruments de foment existents en
aquesta matèria, com és el cas del Decret 3/2016, de 10 de juny, del president de la
Generalitat pel qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al
sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat
Valenciana.
Per tant, mitjançant aquest Decret es procedeix a realitzar les oportunes adaptacions
per a incorporar la nova figura de mancomunitats d'àmbit comarcal en les ajudes
regulades.
És tot el que he d'informar, en compliment dels articles 43.1 a) de la Llei 5/1983, de 30
de desembre, del Consell i 39.2 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre
la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la
Generalitat.
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