
RESOLUCIÓ D'INSCRIPCIÓ DEFINITIVA DE GRUP D'INTERÉS

Ref.: INSDEF/2022/237/IG
Assumpte: Resolució inscripció definitiva GI - 03a

La següent persona, entitat o organització ha sol·licitat la seua inscripció en el Registre de
grups d'interés de la Generalitat com a grup d'interés:

Nom o raó social del grup d'interés: Asociación Empresarial Polígonos Riba-roja A-3.
NIF del grup d'interés: G98816168
Data de la sol·licitud: 18/03/22

Vistes les dades i les declaracions presentades, a l'empara del que estableix el títol II de
la Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups
d'interés de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Llei 25/2018), i el capítol II del
Decret 172/2021, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es desplega l'esmentada Llei
(d'ara en avant, Decret 172/2021).

Tenint en compte que els grup d'interés, i si és el cas, la seua persona representant, són
responsables de la veracitat i de l'actualització de les dades facilitades, conforme estableix
l'article 9 de la Llei 25/2018.

Vist que la inscripció tindrà efectes des del moment en què la sol·licitud quede registrada,
però tindrà caràcter provisional fins que l'òrgan responsable del registre dicte la resolució
corresponent, conforme a l'article 6 de la Llei 25/2018.

Vistos l'article 3.2 del Decret 172/2021, l'article 7.2 del Decret 179/2020, de 30 d'octubre,
del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i l'article 158 del Decret
105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la
Presidència i de les conselleries de la Generalitat,

RESOLC

Inscriure la següent persona, entitat o organització en el Registre de grups d'interés de
la Generalitat  com a grup d'interés: 

Nom o raó social del grup d'interés: Asociación Empresarial Polígonos Riba-roja A-3.
NIF del grup d'interés: G98816168
Data d'efectes: 18/03/22
Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
Subcategoria: Associacions comercials i empresarials
Codi o número identificador de registre: 89

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un
recurs d'alçada davant la conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
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Democràtica, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà d'aquesta notificació, d'acord
amb el que estableixen els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article 68.3.c)
de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, sense perjudici que puga exercir
qualsevol altre recurs que estime pertinent.

La secretaria autonòmica de Participació i Transparència
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