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 Què són?

 Evolució

 Característiques.

 Tipologia.

 Problemàtica i reptes.

 Les mancomunitats a la Ribera.

 Un exemple: els serveis de la MRA.



 (LBRL): Associacions de municipis per a
l’execució en comú d’obres i serveis
determinats de la seua competència.

 Tenen personalitat jurídica pròpia i es
regeixen pels seus estatuts.



 Naixen a Espanya en 1870.
 Actualment hi ha 995 mancomunitats (62

en la C.V.)
 Castella Lleó és la que més en té (25% del

total).
 Més del 70% dels municipis pertanyen a

una mancomunitat (74.6% en la CV).
 Una tercera part dels municipis

pertanyen a més d’una mancomunitat.
 Mitjana de 9 municipis per

mancomunitat.





 Caràcter voluntari.

 Són entitats locals, amb òrgans de govern i
personal semblants als ajuntaments.

 No es necessària la continuïtat territorial,
excepte en les mancomunitats “d’àmbit
comarcal” (llei 21/2018 de la CV).

 Els municipis poden participar en algun o
en tots els serveis.



 Cada municipi té 2 representants
(l’alcalde més un regidor), excepte en
les mancomunitats d’àmbit comarcal
(nombre creixent en funció dels
habitants).

 Dimensió vertebradora a més de la
dimensió d’entitat prestadora de
serveis.



 Recursos financers més importants:
- Taxes, preus públics i multes.
- contribucions especials.
- operacions de crèdit.
- Subvencions.
- aportacions dels municipis (generals i

específiques).
- Ingressos de dret privat.

No s’inclou impostos ni la participació
en el Fons Compensació Interterritorial.



 Finalitats específiques (les més freqüents
són de residus sòlids, aigua, culturals ó
finalitats asistencials) / finalitats amples
ó genèriques.

 Àmbit comarcal / àmbit inferior al
comarcal.

 Iniciativa dels municipis / iniciativa
externa



 Síndrome de la “papelera de reciclaje”
(derivació de serveis municipals no
desitjats).

 Precarietat i incertesa de les
contractacions de personal.

 Dificultats financeres.
 Percepció “dèbil” de les mancomunitats

per part d’altres administracions i
entitats.

 Desconnexió amb els ajuntaments



MANCOMUNITAT Num. Munic.

Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent per a 

l'abastiment d'aigües potables i altres (1959)

4

La Ribera de Xúquer (1971) 15

la Vall dels Alcalans (1979) 3

el Marquesat (1980) 3

Albalat-Polinyà (1981) 6

la Ribera Baixa (1986) 11

Serveis de Benestar Social (1993) 6

la Ribera Alta (1995) 35

Tots els municipis de la Ribera estan mancomunats i el 47% estan en 2 

mancomunitats.



CONSTITUCIÓ: 

1996

MUNICIPIS:

35



La Mancomunitat de la Ribera Alta

RELACIONES INTERNACIONALES



ALTRES PROJECTES / ACTIVITATS

Activitats esportives

Activitats culturals

Premis literaris i Guardons

Projectes europeus

Cursos de formació

Recuperació via de l’antic trenet

Etc.



Nombre 
treballadors

Pressupost
liquidat 2018

MANCOM.RIB.ALTA 117 4.112.000

(*) APORTACIÓ DELS AJUNTAMENTS DEL 32’6%



smachi@manra.org
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