Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Comunicació de cessió temporal/definitiva de drets de Pagament Únic. Campanya 2014
Dades del/de la transmissor/a
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/NIE

Adreça

CA on va sol·licitar el PU per darrera vegada
(exclòs 2014)
Codi postal

Municipi

Província

Telèfon fix

/

Telèfon mòbil

Representant legal

DNI/NIF/NIE

Dades del/de la receptor/a
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/NIE

Adreça

CA on va sol·licitar el PU per darrera vegada
(exclòs 2014)
Codi postal

Municipi

Província

Telèfon fix

/

Telèfon mòbil

Representant legal

DNI/NIF/NIE

Tipus de cessió1
Cessions temporals (0% de peatge):
AR- Arrendament de drets amb terra amb contracte d’arrendament/ vincle contractual
Documentació que es presenta:
Contracte d’arrendament liquidat d’impostos

Data final arrendament

/

/

Vincle contractual (entre persones fins a 3r grau de parentiu; només vàlid per
aquesta campanya 2014)
En tant que receptor/a EM COMPROMETO a incloure a la meva DUN les parcel·les implicades a la cessió de drets durant el termini
de vigència de l’arrendament.
Cessions definitives:
V1- Compravenda o cessió definitiva de drets sense terra a un/a agricultor/a no professional (30 % de peatge)
V2-

Compravenda o cessió definitiva de drets sense terra a un professional de l’agricultura o explotació agrària prioritària (3 % de peatge)
Documentació que es presenta:2
Declaració d’hisenda que acrediti que el 25% de la renda prové de les activitats agràries o complementàries.
Informe de vida laboral.

V3-

Compravenda o cessió definitiva de drets amb terra (3% de peatge)
Documentació que es presenta:
Contracte de compravenda / donació liquidat d’impostos

V4-

Compravenda o cessió definitiva de tots els drets especials (3 % de peatge)

V5-

Compravenda o cessió definitiva dels drets associats a una finalització d’un arrendament de terres en el cas que es tornin les
terres corresponents als drets venuts al/a la propietari/ària de les mateixes (3 % de peatge)
Documentació que es presenta:
Rescissió del contracte d’arrendament o vincle contractual
Nota simple del registre de la propietat per part del/de la receptor/a

V6-

Compravenda o cessió definitiva de drets en cas de venda de tota l’explotació (3 % de peatge)
Documentació que es presenta:
Contracte de compravenda / donació liquidat d’impostos a favor del/de la receptor/a i/o finalització o rescissió anticipada del
contracte d’arrendament.
En tant que transmissor/a DECLARO que cedeixo la totalitat de l’explotació (incloent totes les primes ramaderes i drets de
producció) i EM COMPROMETO a no presentar la DUN 2014

V7-

Compravenda o cessió definitiva de drets a un/a agricultor/a que inicia l’activitat agrària (0% de peatge)

A0967-DO6

En tant que receptor/a DECLARO que els meus familiars de primer grau, tant per afinitat com per consanguinitat, ja incorporats a
l’activitat agrària no comparteixen amb mi l’ús d’unitats de producció.
AA-

Finalització anticipada d’un arrendament de drets amb terres (0% de peatge)
Documentació que es presenta:
Acreditació de l’acord de finalització anticipada de l’arrendament de drets i terres signat per ambdues parts

HE-

Herències (0 % de peatge)
Escriptura de manifestació i acceptació d’herència
Acord dels hereus en el cas de més d’un hereu o usufructuari a favor d’un d’ells, si és el cas
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Pesca, Alimentació i Medi Natural

HA-

a) Jubilacions (els drets es passen entre persones amb grau de parentiu de fins a 1r grau) (0% de peatge)
Certificat o document equivalent que acrediti la jubilació definitiva a l’activitat agrària de la Seguretat Social 2
Llibre de Família
b) Cessaments anticipats o incapacitats laborals permanents (no és obligatori que els drets es passin entre persones amb grau de
parentiu de fins a 1r grau) (0%de peatge)
Documentació que es presenta:
Resolució/aprovació de la incapacitat laboral permanent per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 2

CD-

Canvis de personalitat jurídica (inclosos traspassos entre cònjuges en règim de béns de guanys) (0 % de peatge)
Documentació que es presenta:
Escriptura de constitució de la nova societat, en cas de persona física que es transforma en persona jurídica unipersonal
Escriptura de transformació, en el cas de persona jurídica que canvia de forma social
Llibre de família, en el cas de cessió de drets entre cònjuges en règim de béns de guanys
Inscripció del nou NIF al Registre Mercantil, excepte les SCP (Societat Civil Particular).

FU-

Fusions en persones jurídiques o ens sense personalitat jurídica (incloses les fusions per absorció amb continuació d’una de les
societats inicials) (0 % de peatge)
Documentació que es presenta:
Escriptura de constitució de la societat (creació d’una nova persona jurídica o ens assimilat a partir de dues o més persones
físiques o jurídiques) si és el cas
Escriptura de fusió en cas d’absorció

ES-

Escissions de persones jurídiques o d’agrupacions de persones físiques (incloses aquelles degudes a escissions parcials amb
continuació de la societat original.) (0 % de peatge)
Documentació que es presenta:
Escriptura pública d’escissió de la societat / dissolució inscrita al registre corresponent

RV-

Renúncia voluntària de drets en favor de la reserva nacional

Data de cessió3

/

/

El/la transmissor/a DECLARA que, fins a la data d'aquesta declaració,
únic pel mateix any.

sí /

no ha participat en altres cessions de drets de pagament

NO AUTORITZO al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a sol·licitar les meves dades a altres
administracions o entitats públiques perquè es verifiqui que reuneixo les condicions establertes per ser beneficiari/ària de l’ajut.
Els/les sotasignants INDIQUEM en l’annex I adjunt la relació dels drets de pagament únic objecte de cessió i la relació de les parcel·les
implicades, COMUNIQUEM aquesta cessió per tal que s'actualitzin els seus límits de drets de pagament únic d’acord amb ella i, a aquest
efecte, DECLAREM que els actes continguts en aquesta comunicació són certs i que la documentació que presento en còpia amb la
sol·licitud és una còpia fidedigna de l’original, no he falsejat les dades que hi consten i que coneixem que la falsedat o inexactitud de les
dades pot deixar sense efecte la cessió de drets, d'acord amb el que disposa el RD 1680/2009 i la reglamentació comunitària que declarem
conèixer.

Localitat i data
Signatura del/de la transmissor/a

Signatura del/de la receptor/a

1. Marqueu amb una "X" l’opció que pertoqui (només una opció per comunicació)
2. En el cas de persones físiques, únicament caldrà aportar aquesta documentació en cas de no autoritzar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural per obtenir-la.
3. Data del contracte privat de compravenda o de la cessió definitiva o contracte d’arrendament.

A0967-DO6

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer titularitat
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). La finalitat del fitxer és mantenir actualitzades les dades dels registres
corresponents i gestionar els ajuts i tràmits sol·licitats d’acord a la normativa aplicable. El DAAM és responsable del tractament i la gestió de les dades. Les
dades personals seran cedides, si escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
l’interessat és obligatòria per dur a terme la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat
al DAAM: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona.

Oficina Comarcal de

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Identificació dels drets objecte d’aquesta cessió 1

Identificació de les parcel·les implicades en la cessió de drets 4
Província

Es cedeixen TOTS els drets dels quals el/la transmissor/a és propietari/ària.2
NO es cedeixen tots els drets dels quals el/la transmissor/a és propietari/ària.
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Identificació individual de drets a cedir:
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Localitat i data

A0967-DO6

Signatura del/de la transmissor/a

1. Assenyaleu amb un X”” l’opció que correspongui.
2. No cal identificar els drets. En el cas de cessió tipus V4 es cediran només els drets especials.
3. Es cedirà la totalitat de cadascun dels drets inclosos en els intervals.
4. Identificació SIGPAC.

Signatura del/de la receptor/a

a

Municipi

Polígon

Parcel·la

Recinte

Sup.
Trans

