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TRACTAMENT :

Autoritzacions, registres d'explotacions, titulars, empreses i operadors
del sector agrari i agroalimentari, com també informes i altres
comunicacions i actuacions en matèria agrària i agroalimentària.

BASE JURÍDICA
RGDP: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.
6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Llei 30/2006, de llavors i plantes de viver i recursos fitogenètics.
Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
Llei 28/2015 , de de 30 de juliol, per a la defensa de la qualitat alimentària.
Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.
Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.
Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural.
Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de
companyia.
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment
perillosos.
Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seua explotació, transport,
experimentació i sacrifici.
Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça.
Llei 4/1989, d'espais naturals i protecció de la fauna i flora silvestre, de 27 de març, de la
Direcció de l'Estat.
Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana.
Llei 8/2002, de 5 de desembre, d'ordenació i modernització de les estructures agràries de la
Comunitat Valenciana.
Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia de la Comunitat Valenciana.
Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.
Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi.
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Llei 2/2005, de 27 de maig, de la Generalitat, d'ordenació del sector vitivinícola de la Comunitat
Valenciana.
Decret 67/2017, de 26 de maig, del Consell, per el qual es regula el Registre Vitícola i les
declaracions obligatòries del sector vitícola en la Comunitat Valenciana.
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la
normativa comunitària en matèria d'higiene en la producció primària agrícola.
Ordre 13/2015, de 16 de març, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i
Aigua, per la qual s'estableix el procediment administratiu d'inscripció en el Registre General de
la Producció Agrícola (REGEPA).
FINALITATS DEL TRACTAMENT
Gestió d'autoritzacions, registres d'explotacions, titulars, empreses i operadors del sector agrari
i agroalimentari, així com informes i altres comunicacions i actuacions en matèria agrària i
agroalimentària.
COL·LECTIU
Persones físiques, incloent-hi les representants de persones jurídiques, interessades en
procediments d'intervenció administrativa en matèria agrària i agroalimentària, o que sol·liciten
informes o realitzen comunicacions al sector.
CATEGORIA DE DADES
Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, adreça (postal i electrònica), signatura, telèfon
i matrícula.
Dades relacionades amb els documents presentats dades de representació.
CATEGORIA DE DESTINATARIS
Destinataris específics: ministeri competent en matèria d'agricultura i, en relació amb el
Registre Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, les denominacions d'origen.
Destinataris genèrics: administracions públiques, Generalitat, jutjats i tribunals, persones
interessades legítimes, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No estan previstes transferències internacionals de les dades.
TERMINI DE SUPRESSIÓ
S'han de conservar durant el temps que calga per a complir la finalitat per a la qual es van
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recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguen derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i
documentació.
MESURES DE SEGURETAT
Estan descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat
de la informació de la Generalitat en relació amb l'ús de mitjans tecnològics (annex II del Reial
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de
l'Administració electrònica) i en els documents que estableixen la política de protecció de dades
i seguretat de la informació continguda en documents en paper de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
*CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE
DELEGAT/A de PROTECCIÓ DE DADES
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

