COMUNICACIO DE GESTIÓ INFORMÀTICA DE LA COMPTABILITAT VITIVINÍCOLA
SOL·LICITANT
Nom i llinatges:
DNI:
Adreça de notificació:
Localitat:
En representació de (si n’és el cas):

Codi postal:

Municipi:

DNI o CIF:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon/s:

Fax:

Adreça electrònica:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, especialment de l’article 10 (“El responsable del fitxer i els qui intervenguin en qualsevol fase del tractament de les dades de
caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les”).

EXPÒS:
1. Que en l’article 38 del Reglament (CE) 436/2009, de la Comissió, de 26 de maig, s’estableix com a
alternativa a la comptabilitat vitivinícola amb registres constituïts per fulls fixos, numerats
consecutivament, la utilització de sistemes de comptabilitat moderna.
2. Que l’apartat 2.1 de la Resolució del director general d’Agricultura i Desenvolupament Rural de 15 d’abril
de 2011, per la qual es determinen les condicions per a la gestió informàtica dels registres que s’han de
dur a terme en el sector vitivinícola, estableix que els operadors que decideixin optar per sistemes
informàtics, en substitució del registres constituïts per fulls no separables enumerats, han de presentar
una comunicació per cada instal·lació en la qual es dugui a terme l’activitat en què manifestin que
compleixen aquesta Resolució i que s’acullen a la modalitat de gestió informàtica.
3. Que l’establiment en representació del qual actu té previst gestionar la comptabilitat vitivinícola amb
l’aplicació informàtica SECOVIB (Servei de Comptabilitat Vitivinícola de les Illes Balears).
4. Que autoritzo al personal de la Direcció General de Medi Rural i Marí, dedicat al control oficial, a
consultar la informació registrada al SECOVIB, del celler que represento.
COMUNIC:
Que es gestionarà amb l’aplicació informàtica SECOVIB la comptabilitat vitivinícola a l’establiment
........................................................................................ del municipi de ...................................
..................................., ........ d .................................. de 20.....
[rúbrica]

Documents adjunts (si n’hi ha):
1.
2.
3.
DESTINACIÓ: CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI
DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI RURAL I MARÍ

