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

INFORME SOBRE IMPACTE DE GÈNERE DEL PROJECTE DE DECRET
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.
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De conformitat amb allò que disposa l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, els projectes de disposicions de caràcter
general que se sotmeten a l'aprovació del Consell de ministres hauran d'incorporar un
informe sobre el seu impacte per raó de gènere.
D'acord amb la disposició final primera de l'esmentada Llei, el dit precepte, s'ha
dictat en virtut de la competència de l'Estat per a regular les condicions bàsiques que
garantixen la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i el compliment dels
deures constitucionals, que es referix l'article 149.1.1 de la Constitució, per la qual cosa és
d'aplicació a totes les administracions públiques, i en conseqüència, als projectes de
disposicions de caràcter general que se sotmeten a l'aprovació del Consell.
En virtut d'allò que s'ha exposat s'emet el present informe sobre l'impacte de gènere
del projecte de referència:
La regulació continguda en el mateix no té cap impacte en matèria de gènere, perquè el seu objecte és la 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, 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.

A més, mitjançant aquest Decret es procedeix a realitzar les oportunes
adaptacions a la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de
la Comunitat Valenciana, per a incorporar la nova figura de mancomunitats d'àmbit
comarcal, creada per aquesta llei, en les ajudes regulades.
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