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MEMÒRIA ECONÒMICA RELATIVA AL PROJECTE DE MODIFICACIÓ 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.
En relació amb l'elaboració del projecte de Decret de modificació 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, s'elabora la següent memòria
econòmica de conformitat amb l'article 43.1 a) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre,
del Consell i l'Orde de 22 de març de 2005 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del pressupost de la
Generalitat.

1.- Despeses pressupostàries que previsiblement comportarà la seua entrada en
vigor.
L'entrada en vigor del present Decret de modificació del Decret 3/2016, de 10
de juny del president de la Generalitat no contempla cap despesa pressupostària
vinculada directament al mateix, ja que els seus objectius són l'establiment d'una sèrie
d'ajudes per a aquelles mancomunitats que vénen a adaptar els seus estatuts i
estructures a la nova legislació sobre mancomunitats en previsió del que es prevé en la
Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat
Valenciana en tindre com a objecte fomentar el desenvolupament de les
mancomunitats de municipis.

2.- Detall i identificació de les fonts de finançament de les despeses
pressupostàries.
L'aprovació del projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 3/2016, de 10
de juny, del president de la Generalitat, no suposa directament cap despesa pel qual
tampoc és necessari que existisquen fonts de finançament per al mateix, encara que sí
per a les convocatòries concretes de subvencions que del mateix deriven.
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3.- Memòria explicativa.
3.1 Antecedents i justificació.
Els antecedents i la justificació del projecte de Decret pel qual es modifica el
Decret 3/2016, de 10 de juny, del president de la Generalitat, es contemplen en
l'informe justificatiu de la necessitat i conveniència que es troba en l'expedient
administratiu junt amb el text del projecte de decret de modificació de decret.
3.2 Programa pressupostari i modificacions.
No es contempla un programa pressupostari de despeses per a l'aplicació del
decret de modificació del Decret 3/2016, de 10 de juny del president de la Generalitat,
encara que sí que ha de contemplar-se per a cada una de les convocatòries que del
mateix deriven.
3.3 Avaluació econòmica i social.
Com s'indica en la present memòria, l'aprovació del Decret de modificació
manca directament de repercussions pressupostàries, per la qual cosa no és possible
realitzar una avaluació econòmica d’aquestes. Des de la perspectiva social, el projecte
de Decret pel qual es modifica el Decret 3/2016, de 10 de juny, del president de la
Generalitat, el qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al
sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat
Valenciana, té com a objectiu promoure l’adaptació dels estatuts i estructures de les
mancomunitats a la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de mancomunitats
de la Comunitat Valenciana, que té com a objectiu fomentar la creació de les
mancomunitats d’àmbit comarcal.

4.- Estructura administrativa.
No s'altera cap estructura administrativa de la Generalitat amb l'aprovació del
projecte de decret de modificació del Decret 3/2016, de 10 de juny del president de la
Generalitat.
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5.- Conclusió.
Des d'aquesta Direcció General s'informa que el decret de modificació del Decret
3/2016, de 10 de juny del president de la Generalitat, que es proposa, no té repercussió
econòmica directa en la despesa pública de l'Administració de la Generalitat.

EL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Firmado por Antoni Such Botella el
23/09/2020 20:12:49
Cargo: Director General de Administración
Local
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