Direcció General de Turisme

A/A

ORGANITZACIONS EMPRESARIALS I SINDICALS DEL SECTOR TURÍSTIC.

A/A

ENTITATS, INSTITUCIONS, I ORGANITZACIONS COL.LABORADORES DE
PROGRAMES, ÀREES, I INVATTUR DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA
I LA DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME.

A/A

PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES PRIVADES QUE PARTICIPEN EN
ÒRGANS, GRUPS DE TREBALL I COMISSIONS DE TURISME CV I LES
SEUES XARXES SECTORIALS.

A/A

ENTITATS I ORGANITZACIONS EMPRESARIALS I SINDICALS AMB
REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL VALENCIÀ DE TURISME I COMITÉ
D'ÈTICA DEL TURISME

ASSUMPTE: Necessitat d'inscripció en el Registre de Grups d'Interés de la
Generalitat per a mantindre col·laboració i reunions.
Servisca la present per a informar-vos que la Llei 25/2018, de 10 de desembre,
reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana, va entrar a
regular la influència d'aquests grups, entesos com aquelles persones físiques,
organitzacions, plataformes o xarxes que, tinguen o no personalitat jurídica i
independentment del seu estatut jurídic, duguen a terme comunicacions directes o
indirectes, oral o escrita amb càrrecs públics i personal empleat públic de l'administració
de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, amb la finalitat d'influir en la presa
de decisions públiques o en els processos d'elaboració i aplicació de polítiques
públiques, projectes normatius o iniciatives parlamentàries, desenvolupada en nom d'una
entitat o grup organitzat de caràcter privat o no governamental en benefici dels seus
propis interessos o de terceres parts.
La citada llei va ser desenvolupada pel Decret 172/2021, de 15 d'octubre, del Consell,
que regulava el Registre de Grups d'Interés de la Generalitat, la finalitat del qual és
aplicar els principis de transparència i publicitat a les relacions dels càrrecs públics no
electes o del personal empleat públic de l'administració de la Generalitat i del seu sector
públic instrumental que mantinga reunions o entrevistes de treball el contingut de les
quals revista les característiques més amunt descrites , amb aquelles persones, entitats
i organitzacions que tinguen la consideració de grups d'interés.
A tal fi, el Decret establia l'obligatorietat d'inscripció en aquest Registre d'aquells grups
d'interés que exercisquen l'activitat d'influència en l'àmbit de la Generalitat de qualsevol
forma, en nom propi o en representació de terceres parts, i això a la seua pròpia instància,
a través del formulari que es trobaria disponible en la seu electrònica del registre.
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Finalment, per Resolució d'11 de febrer de 2022, de la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, es declara la disponibilitat de
l'aplicació informàtica que dona suport al Registre de Grups d'Interés de la Generalitat,
establint-se un termini transitori de tres mesos, a partir de la publicació de la Resolució
(DOGV núm. 9280, de 17/02/2022), a partir del qual seran exigibles totes les obligacions
previstes en el Decret 172/2021 per al compliment del qual siga necessari l'ús de la citada
aplicació informàtica.
Per tot això, a partir del 17 de maig de 2022, sense aqueixa inscripció, cap grup d'interés
o representant dels mateixos podrà reunir-se, entrevistar-se o participar de les agendes
de treball dels càrrecs públics, ni del personal empleat públic, per tant, tampoc amb
càrrecs o personal de la Direcció General de Turisme, ni Turisme Comunitat Valenciana,
recaient sobre aquests últims la responsabilitat dels contactes amb els grups d'interés no
inscrits en els quals s'exercisca activitat d'influència.
En el següent enllaç podeu accedir a la web per a accedir al registre i trobar tota la
informació sobre aquest tema:
https://gvaoberta.gva.es/es/regia
En aqueix mateix enllaç trobareu un llistat detallat de les persones físiques i jurídiques
que han de realitzar aqueixa inscripció, que s'emmarquen en les següents categories:
- Serveis de consultoria i assessorament
- Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
- Organitzacions no governamentals
- Grups de reflexió, institucions acadèmiques i d'investigació
- Organitzacions que representen a les esglésies i les comunitats religioses
En breu habilitarem un sistema electrònic perquè ens comuniqueu que ja heu formalitzat
la sol·licitud d'inscripció en el Registre, així com si es produeix alguna variació sobre
aquesta inscripció.
Com sabeu, tant des de Turisme Comunitat Valenciana, com des de la Direcció General
de Turisme, creiem fermament en la col·laboració públic – privada i en la cogestió de les
polítiques turístiques de la Comunitat Valenciana, així com el la proximitat a l'hora de
realitzar gestions administratives, per la qual cosa us sol·licitem que compliu amb
aquesta obligació per a continuar mantenint aqueix diàleg constant, tant de manera
individual, com amb la vostra participació en grups de treball, comissions i òrgans de
participació *Turisme CV, incloent en els mateixos als Consells Assessors de la Xarxa
de CdTs i Invat.tur o la Xarxa DTICV, així com en òrgans per a la coordinació de l'acció
turística de la Comunitat Valenciana.
Sense més i agraint-ho per endavant, atentament,
Firmat per Herick Manuel Campos Arteseros
el 09/03/2022 10:06:59

Director General de Turisme
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