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1. Normativa
La normativa reguladora de les cessions temporals o definitives de drets de Pagament Únic és:
Reglament (CE) 73/2009, del Consell, de 19 de gener, que estableix les disposicions comunes aplicables als
règims d’ajuts directes als agricultors en l’àmbit de la política agrícola comuna i s’instauren determinats règims
d’ajuts als agricultors, i pel que es modifiquen els Reglaments (CE) 1290/2005, (CE) 247/2006, (CE) 378/2007 i
pel qual es deroga el Reglament (CE) 1782/2003.
Reglament 1120/2009, de la Comissió, de 29 d’octubre de 2009, que estableix disposicions d’aplicació del regim
de pagament únic previst en el títol III del Reglamento (CE) 73/2009 del Consell pel que s’estableixen
disposicions comuns aplicables als règims d’ajuts directes als agricultors en el marc de la política agrícola
comuna i s’instauren determinats règims d’ajuts als agricultors.
Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.
Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament rural sostenible del medi rural.
Reial Decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre l’aplicació del règim de pagament únic en l’agricultura i la
integració de determinats ajuts agrícoles en el mateix a partir de l’any 2010.
Llei 35/2011, de 4 d’octubre, sobre la titularitat compartida de les explotacions agràries.
Ordre AAA/1787/2013, de l’1 d’octubre, per la qual es modifica el termini de comunicació de cessions de drets
d’ajuda, previst en l’article 29.2 del Reial Decret 1680/2009, de 13 de novembre.
Codi Civil Espanyol i lleis complementàries

2. Objecte
El present document té per objecte establir els diferents tipus de cessions de drets, els requisits que han de complir
les comunicacions de cessions, els documents a presentar pels interessats en cadascun dels casos i quin peatge
(retenció d’una part del valor dels drets per a la seva incorporació a la reserva de drets de pagament únic) s’ha
d’aplicar en cada cas.
IMPORTANT:
Els drets de Pagament Únic, que han estat vigents des de la campanya 2006 fins aquesta 2014, expiraran a 31
de desembre de 2014, d’acord amb l’article 21.2 del R (UE) N. 1307/2013, de 17 de desembre de 2013.
Per la qual cosa, els drets implicats en aquestes cessions només tindran un efecte directe en la campanya
2014. Tanmateix, poden tenir influència en l’assignació de drets de pagament base 2015. Els seus efectes no és
objecte del present document, però es remet a llegir les notes informatives i/o interpretatives que es penjaran a
la WEB del DAAM, basades en documents del FEGA. Cal tenir en compte que tota aquesta documentació serà
merament informativa i/o orientativa, i mancarà de valor reglamentari. La normativa que regularà les cessions
per compra-venda i o arrendament amb efectes 2015 es desenvoluparà mitjançant els reglaments delegats i el
real decret encara pendents de publicació.
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3. Definicions i especificacions
3.1. Definicions
- Cessió de drets: canvi temporal o definitiu de la propietat, o en el seu cas de la titularitat, dels drets d’un
transmissor a un receptor.

Les cessions de drets poden ser de dos tipus:


Cessió temporal de drets: arrendament o traspàs temporal de l’ús, no de la propietat, dels drets
d’ajut. Aquests s’han d’acompanyar d’un nombre equivalent d’hectàrees admissibles.



Cessió definitiva de drets: Traspàs definitiu de la de la propietat dels drets, associat amb terres
o sense terres.

- Hectàrees admissibles: hectàrees de terra susceptibles de rebre l’ajut de pagament únic.

3.2. Especificacions
· En el cas d’arrendament de drets, aquest haurà d’anar acompanyat de l’arrendament d’un nombre equivalent
d’hectàrees admissibles pel mateix període de temps.
· El cas en el qual es cedeixin tots els drets d’ajut subjectes a condicions especials, contemplats a l’article 44 del
Reglament (CE) 73/2009, es considerarà com una cessió de drets d’ajut amb terres (3% peatge). D’acord amb
el mateix article, a partir de la campanya 2012, la cessió de tots el drets especials ja no possibilita que els
drets cedits mantinguin la tipologia de drets especials. Únicament s’evitarà la conversió dels drets
especials a normals quan es tracti de successió inter vius o mortis causa, és a dir, en el cas de cessions
de drets especials mitjançant herència, jubilació a favor d’un familiar de primer grau, cessament anticipat de
l’activitat agrària o bé una incapacitat laboral permanent del cedent.
Per tant, excepte en els casos indicats en el paràgraf anterior, tant si la cessió de drets especials és de caràcter
total o parcial, bé perquè no es cedeixin tots els drets especials del propietari o perquè la cessió es produeixi
d’un cedent a diversos cessionaris, els drets cedits passaran a considerar-se normals, no podent-se sol·licitar el
restabliment de les condicions especials per els mateixos.

· Quan es vulgui cedir drets amb terres i la quantitat de drets superi a les hectàrees admissibles implicades en la
cessió, l’operació s’haurà de fer en dues cessions: una de drets amb terra (on es cedeixin tants drets com
hectàrees admissibles) i l’altra de drets sense terra.

· En els casos de cessió de drets excepcionals aquests passaran a normals i per tant el receptor haurà de
declarar un nombre d’hectàrees admissibles equivalent al nombre de drets normalitzats, a excepció de la
transmissió per canvi de personalitat jurídica (on s’inclouen les cessions de drets entre cònjuges en règim de
béns de guany i les resultants de la declaració de titularitat compartida de les explotacions agràries), així com en
cas d’herència, jubilació a favor familiar de primer grau, cessament anticipat de l’activitat agrària o bé una
incapacitat laboral permanent del cedent. Únicament en els casos esmentats els drets cedits de caràcter
excepcional mantindran la seva condició d’excepcionalitat.
· Un agricultor que tingui drets de pagament de caràcter excepcional podrà adquirir o rebre drets de pagament
normal sempre que segueixi aplicant les normes i restriccions que són d’aplicació als drets excepcionals dels
quals en sigui titular.
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4. Presentació de comunicacions
Per tal de dur a terme una cessió de drets és imprescindible presentar l’Imprès de Comunicació de cessió
temporal/definitiva de drets de pagament únic campanya 2014 (model A0967-DO6) correctament emplenat,
que es pot trobar a la web del DAAM juntament amb els impresos relacionats amb la comunicació de cessions
de drets.
En cas que el DAAM encara no en disposi, s’haurà d’aportar:
- Fotocòpia del NIF/CIF transmissor i receptor
- En cas de tractar-se d’una persona jurídica, acreditació del representant legal.

4.1. Emplenat de l’imprès
Per tal de complimentar correctament l’imprès serà necessari:
- Omplir totes les dades del/de la transmissor/a i del/de la receptor/a dels drets.
- Marcar amb una “x” el tipus de cessió que es vol fer (un sol tipus per imprès) i, dintre d’aquest:
- Marcar quina documentació s’aporta per part dels sol·licitants.
- Marcar la casella de compromís o declaració per part d’algun dels sol·licitants, quan sigui
necessari.
- Indicar la data de la cessió, entenent aquesta com la data del contracte privat liquidat de compravenda o
de la cessió definitiva o contracte d’arrendament.
- Omplir l’apartat on s’informa de si el/la transmissor/a ha participat en altres cessions per aquest mateix
any.
- Signar el document per part dels dos sol·licitants (únicament el receptor en cas d’herència).
- Omplir correctament l’annex 1:
- Identificar els drets objecte de la cessió.
- Identificar els recintes de les parcel·les implicades en la cessió (excepte en cessions de drets sense
terra) tenint en compte que només es podrà tractar d’hectàrees admissibles.
- Signar l’annex 1 per part dels dos sol·licitants (únicament el receptor en cas d’herència).

Atès que cada comunicació de cessió només pot referir-se a un tipus de cessió, caldrà fer més d’un imprès de
cessió pel mateix transmissor en els casos següents:
• Sempre que un transmissor cedeixi drets amb diferents tipus de cessió.
• En cas que hi hagi més d’un receptor.
• En cas que es cedeixin drets i terres però els drets superin la superfície admissible de les terres (es faran 2
cessions, una amb terres i l’altra sense terres corresponent a l’excés de drets).

4.2. Terminis
El període de comunicació de les cessions 2014 s’inicià el dia 17 de febrer de 2014 i excepcionalment per
aquesta campanya 2014 finalitza el 15 de maig de 2014 (data de finalització del període de la presentació de
la DUN 2014) per tot tipus de cessions.
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5. Tipus de cessions de drets i requisits a complir
AR. Arrendament de drets amb terra (0% peatge)
Arrendament de drets en el qual existeix un arrendament de terres, d’acord amb la normativa vigent, entre el
transmissor que continua essent propietari dels drets i el receptor dels drets. L’arrendament de drets ha d’anar
acompanyat d’un número equivalent d’hectàrees admissibles per a l’ajut de Pagament Únic pel mateix període.
Una vegada finalitzat aquest període d’arrendament, els drets tornaran al seu propietari.
Les terres implicades en la cessió hauran de figurar a la DUN del receptor mentre duri l’arrendament.
No es podran arrendar drets especials.

Documentació justificativa :
-

Declaració (marcar amb X) a l’imprès de comunicació de cessions que el receptor es compromet a
incloure a la seva DUN les parcel·les implicades a la cessió de drets durant el termini de vigència de
l’arrendament.

-

Contracte d’arrendament de terres (hectàrees admissibles) liquidat d’impostos o declaració de vincle
contractual.

Nota: La declaració de vincle contractual haurà de ser entre persones que tenen un grau de parentiu de fins a
tercer grau i tindrà una validesa d’un any (per tant només es tindrà en compte per aquesta campanya 2014).

V1. Compra-venda o cessió definitiva de drets sense terres a un agricultor no professional (30% peatge)
Consisteix en el canvi de la propietat dels drets, no acompanyat del traspàs de terres, d’un agricultor
transmissor a un receptor que no és professional de l’agricultura.
V2. Compra-venda o cessió definitiva de drets sense terres a un professional de l’agricultura o agricultor
amb explotació agrària prioritària EAP (3% peatge)
Consisteix en el canvi de la propietat dels drets, no acompanyat del traspàs de terres, d’un agricultor
transmissor a un receptor titular d’una explotació. El receptor ha de ser es un “professional de l’agricultura” o un
agricultor amb “explotació prioritària”.
A)

El receptor, titular de l’explotació és una persona física o assimilat.

Requisits:
 Que l’explotació està inscrita en el registre d’ “explotacions prioritàries” de la comunitat
autònoma.
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O bé:
 Que el receptor sigui un professional de l’agricultura (compleix els requisits establerts a l’article
16.3 de la Llei 45/2007, de 13 de desembre), és a dir, estigui donat d’alta en el Sistema
Especial per a Treballadors per Compte Propi Agrari del Règim Especial dels treballadors per
Compte propi o Autònoms així com també els enquadrats en dit Règim per la seva activitat
agrària.
O bé:
 Que el receptor compleixi amb els requisits de “professional de l’agricultura” establerts en
l’article 16, apartat 3, de la Llei 45/207 de 13 de desembre, referits a:
- que el volum de treball de l’explotació requereix com a mínim 1/2 UTA
- que el 25% de la seva renda prové de les activitats agràries o complementàries.
Si no es verifica cap d’aquestes tres condicions no és podrà acceptar la sol·licitud o s’haurà de tramitar amb
el 30% de peatge.

B)

El receptor, titular de l’explotació, és una persona jurídica.

Requisits:
 Es comprovarà que l’explotació de la societat està inscrita en el registre d’ “explotacions
prioritàries” de la comunitat autònoma.
O bé:
 Si no ho està, es comprovarà que la societat compleixi amb els requisits de “professional de
l’agricultura” establerts en l’article 16, apartat 4 de la Llei 45/207, de 13 de desembre, es a dir:
-

Que la societat sigui titular de l’explotació agrària.
Que la societat requereixi un volum de treball de almenys 1 UTA.

Si es verifica qualsevol de les condicions anteriors, es podrà tramitar la cessió amb el 3% de peatge.
Les Comunitats de Béns no es consideren societats, ja que s’assimilen a persones físiques, per la qual cosa la
totalitat del comuners han de complir la condició de “professional de l’agricultura”.
En el cas que la societat no tingués treballadors per compte d’altri, no ha d’estar inscrita com a tal al Registre
d’Empresaris de la Seguretat Social; el soci que exerceix el control de l’empresa se li aplica la Llei General de la
Seguretat Social que li obliga a estar inclòs en el Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per
compte propi o autònoms.
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Documentació justificativa:
-

No cal aportar documentació justificativa si d’acord amb l’imprès de comunicació de la cessió ja
s’autoritza al DAAM a sol·licitar dades a altres administracions o entitats públiques. En cas contrari,
depenent del requisit a justificar caldrà aportar:
-

Documentació que acredita que està donat d’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per
Compte Propi Agrari del Règim Especial dels treballadors per Compte propi o Autònoms o que
està enquadrat en dit Règim per la seva activitat agrària.

-

Declaració d’IRPF que acrediti que el 25% de la renda prové de les activitats agràries o
complementàries.

-

Documentació que acredita que és Explotació Agrària Prioritària (només en cas que sigui d’una
altra Comunitat Autònoma).

V3. Compra-venda o cessió definitiva de drets amb terra que suposi una compra parcial de l’explotació
(3% peatge)
Consisteix en el canvi de titularitat dels drets acompanyat del traspàs de terres.
El nombre de drets venuts o cedits haurà de ser sempre menor o igual al nombre d’hectàrees admissibles
implicades en l’operació.
Es tracta d’una venda parcial de l’explotació i s’haurà d’haver realitzat en la mateixa campanya en la qual es fa
la cessió o en l’anterior (posterior a l’01/11/2012).
Documentació justificativa:
-

Contracte de compravenda /donació liquidat d’impostos.

En el cas de compra o cessió de terres arrendades on l’arrendatari sigui el titular dels drets de Pagament Únic i
estigui d’acord en cedir els seus drets al nou propietari de les terres caldrà procedir de la següent manera:
-

Una primera comunicació a través d’un V5 (Compravenda o cessió definitiva de drets lligada a la
finalització d’un arrendament de terres 3%) entre el propietari de la terra (arrendador) i el titular dels
drets (arrendatari).

-

Una segona comunicació a través d’un V3 (Compravenda o cessió definitiva de drets amb terra 3%)
entre l’antic propietari de la terra (amb els drets ja retornats per l’arrendatari) i el nou propietari de la
terra i els drets .
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V4. Compra-venda o cessió definitiva de tots els drets especials sense cedir l’explotació (3% peatge)
Traspàs de tots els drets especials.
D’acord amb l’apartat 3 de l’article 44 del Reglament (CE) 73/2009, a partir de la campanya 2012, els drets
especials objectes de transacció passaran a normals. En conseqüència, el receptor per poder-los activar els
haurà de justificar amb terra. Només en els casos de successió inter vius o mortis causa el receptor dels drets
es beneficiarà del manteniment del caràcter especial dels drets.
V5. Compra-venda o cessió definitiva de drets lligada a la finalització d’un arrendament de terres (3%)
Es tracta d’un traspàs de drets en el qual el titular dels drets conreava terres arrendades. A causa de la
finalització de l’arrendament de terres cedeix els seus drets al propietari de les mateixes.
El nombre de drets cedits no pot ser superior al nombre d’hectàrees arrendades que retornen al propietari.
La finalització de l’arrendament s’ha d’haver realitzat en la mateixa campanya en la qual es fa la cessió o en
l’anterior (posterior a l’01/11/2012).

Documentació justificativa:
- Documentació que acredita l’existència d’un arrendament i la finalització d’aquest en favor del propietari de les
terres i receptor dels drets.
- Nota simple del registre de la propietat actualitzada (no superior a 3 mesos des de la sol·licitud de la cessió)
per part del receptor, en cas que no existeixi contracte d’arrendament.
Nota: Es diferencia de la cessió per finalització anticipada d’un arrendament de terres (AA), en que en aquest
cas (V5), només es tenen arrendades les terres i la propietat dels drets abans de la cessió és de l’arrendatari.
En AA es tenen arrendades terres i drets mitjançant una cessió temporal de drets tipus AR comunicada en
campanyes anteriors.
V6. Compra-venda o cessió definitiva de drets amb tota l’explotació (3% peatge)
Es tracta del traspàs de drets en el qual el transmissor traspassa al receptor tota la seva explotació, inclosos els
drets.
Per considerar-se com a cessió de tota l’explotació aquesta s’haurà de fer en una única transmissió a un únic/a
receptor/a.
Si un productor realitza més d’una cessió durant l’any, encara que realitzi una cessió final on liquidés la part final
de l’explotació, totes les cessions, inclosa aquesta última, es consideraran com cessions parcials de drets.
La compravenda o cessió definitiva de drets amb tota l’explotació s’ha d’haver realitzat en la mateixa campanya
en la qual es fa la cessió o en l’anterior (posterior a l’01/11/2012).
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Documentació justificativa :
-

-

Declaració (marcar amb X) a l’imprès de comunicació de cessions que el transmissor es desfà de totes
les seves unitats de producció que disposa en arrendament o propietat. Només en el cas d’explotacions
ramaderes sense base territorial, amb el traspàs de la titularitat de l’explotació del transmissor cap al
receptor serà suficient.
Contracte de compravenda / donació liquidat d’impostos a favor del/de la receptora i/o finalització o
rescissió anticipada del contracte d’arrendament.

Nota: es demana el compromís per part del transmissor, a no presentar la DUN 2014 (i posterior) i a cedir la
totalitat de l’explotació. En el cas de titulars d’explotacions ramaderes el transmissor haurà d’estar donat de
baixa del REGA.
V7. Compra-venda o cessió definitiva de drets a un agricultor que iniciï l’activitat agrària (0% peatge)
Traspàs de drets quan l’agricultor receptor inicia l’activitat agrària.
Requisits:
-

El receptor que inicia l’activitat agrària ha d’estar donat d’alta en la Seguretat Social, segons estableixi
la legislació vigent, a partir de la seva primera instal·lació o, en tot cas, a partir de la data de la
comunicació de la cessió a l’autoritat competent.

-

El receptor no ha de tenir sol·licituds d’ajut que hagin comportat ingressos agraris ni constar inscrit al
REGA, ni haver realitzat declaracions de collita, ni declaració d’efectius productius a l’OP de fruites i
hortalisses, en els 5 anys anteriors a la seva incorporació. En el cas de societats, o explotacions
inscrites al règim de titularitat compartida, tots els socis/cotitulars hauran de complir aquest requisit.

Documentació justificativa:


Declaració (marcar amb X) a l’imprès de comunicació de cessions on el receptor indica que no
comparteix l’ús de les unitats de producció amb els seus familiars de primer grau, per consanguinitat o
afinitat, ja incorporats a l’activitat agrària per les quals ja se’ls ha concedit drets de pagament únic.

- No cal aportar cap altra documentació justificativa si d’acord amb l’imprès de comunicació de la cessió ja
s’autoritza al DAAM a sol·licitar dades a altres administracions o entitats públiques. En cas contrari,
caldrà aportar:


Documentació que acredita que està donat d’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per
Compte Propi Agrari del Règim Especial dels treballadors per Compte propi o Autònoms o que
està enquadrat en dit Règim per la seva activitat agrària



En el cas que la societat no tingués treballadors per compte d’altri, no ha d’ estar inscrita com a
tal al Registre d’Empresaris de la Seguretat Social; el soci que exerceix el control de l’empresa
se li aplica la Llei General de la Seguretat Social que li obliga a estar inclòs en el Règim
Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.
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AA. Finalització anticipada d’un arrendament de drets amb terres (0%)
Cessió motivada per la finalització abans del termini d’una cessió temporal de drets amb terres, tipus AR,
comunicada en campanyes anteriors. En aquest cas tant els drets com les terres tornen al seu propietari
original.

Documentació justificativa:
- Document que acrediti la finalització anticipada de l’arrendament de drets i terres signat per ambdues parts.
Nota: Es diferencia del tipus de cessió compravenda o cessió definitiva de drets lligada a la finalització d’un
arrendament de terres (V5), en que en aquest cas (AA), es tenen arrendades terres i drets. En la V5 només es
tenen arrendades terres.

HE. Herència (0% peatge)
Traspàs dels drets dels que és titular una persona que ha mort (transmissor) en favor del seu hereu o hereus
(receptor).
En els casos d’herència real els drets de caràcter especial i/o excepcionals transferits mantindran el seu
caràcter d’especial o excepcional.

Documentació justificativa:
-

Escriptura de manifestació i acceptació d’herència.
Nota:
 En cas de més d’un hereu, aquests poden renunciar mitjançant un acord d’hereus a favor d’un
d’ells.
 En el cas d’usdefruit, els drets passaran a l’usufructuari que pot renunciar a aquests en favor
dels hereus.

HA. Jubilacions, programes aprovats de cessament anticipat de l’activitat agrària o incapacitat laboral
permanent del transmissor (0% peatge)
Traspàs dels drets dels que és titular una persona que s’ha jubilat o bé s’ha acollit a un cessament anticipat de
l’activitat agrària o a una incapacitat laboral permanent del transmissor en favor d’una tercera persona.
En tots els casos el transmissor ha de cedir tots els drets dels què és titular; en els casos de jubilació el grau de
parentiu, entre el transmissor i el receptor, ha de ser de primer grau.
La jubilació, el cessament anticipat o l’incapacitat laboral permanent s’ha d’haver produït en posterioritat a
l’01/11/2012.
Únicament es considerarà la cessió de drets per jubilació quan es demostri que l’activitat principal de la persona
jubilada era l’activitat agrària, pel que la situació d’alta en la Seguretat Social, prèvia a la jubilació, ha d’estar
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acreditada en la branca agrària. De la mateixa manera, en els casos d’incapacitat laboral permanent el cedent
ha d’acreditar la seva cotització a l’activitat agrària.
En aquest tipus de cessió els drets de caràcter especial i/o excepcionals transferits mantindran el seu caràcter
d’especial o excepcional.

Documentació justificativa:
En cas de jubilació:
• Certificat o document equivalent de la Seguretat Social on es comunica la jubilació definitiva de
l’activitat agrària que no sigui anterior a l’01/11/2012.
• Llibre de Família
En cas de cessament anticipat:
• Resolució del programa de cessament anticipat aprovat que no sigui anterior a l’01/11/2012.
En cas d’incapacitat laboral permanent:
• Resolució o document equivalent de l’Institut Nacional de la Seguretat Social on es comunica la
incapacitat laboral permanent que no sigui anterior a l’ 01/11/2012.
• Certificat o document de l’organisme gestor on s’acrediti la situació d’alta en el Sistema Especial per a
Treballadors per Compte Propi Agrari del Règim Especial dels treballadors per Compte propi o
Autònoms així com també els enquadrats en dit Règim per la seva activitat agrària, prèvia a la
incapacitat laboral permanent.

CD.- Canvis del règim o estatut jurídic del titular de l’explotació que comportin una modificació del seu
NIF (denominació jurídica) (0% peatge)
Traspàs de drets en el cas de canvis de titularitat de persona física a persona jurídica o viceversa, així com les
modificacions del règim jurídic (forma societària) de la persona jurídica o ens assimilat titular de l’explotació que
comportin una modificació de denominació jurídica (NIF del mateix titular).
Es comprovarà en qualsevol cas, que l’agricultor que gestioni la nova explotació sigui l’agricultor que exercia el
control de l’explotació inicial en termes de gestió, beneficis i risc financer.
També s’inclou en aquest tipus de cessió el traspàs de drets entre cònjuges en règim de béns de guany, així
com el resultant de la declaració de titularitat compartida de les explotacions agràries.
En qualsevol d’aquest casos, els drets excepcionals mantindran el seu caràcter excepcional.

Documentació justificativa:

En el cas de Persona física que es transforma en persona jurídica unipersonal:
• Escriptura de constitució de la nova societat
• Inscripció del nou NIF al Registre Mercantil.
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En el cas de Persona jurídica que canvia de denominació social
• Escriptura de transformació
• Inscripció del nou NIF al Registre Mercantil, excepte les SCP (Societat Civil Particular).
En el cas de Canvi d’una persona jurídica a una altra:
• Escriptura de la nova societat
• Inscripció del nou NIF al Registre Mercantil.
En el cas de Cessió de drets entre cònjuges en règim de béns de guanys:
• Llibre de família
En el cas de titularitat compartida:
• Que consti inscrit en el Registre de Titularitat Compartida d’explotacions Agràries

Nota: El canvi de NIF del titular s’ha d’haver produït entre la data límit de presentació de la sol·licitud d’ajut de la
mateixa campanya en la qual es fa la cessió i l’anterior (des del 10/05/2013 fins el 15/05/2014). En el cas que el
canvi de personalitat jurídica s’hagi produït amb anterioritat al 10/05/2013, únicament podrà acceptar-se si es
comprova que des d’aquesta data els drets implicats a la cessió no han estat cobrats pel transmissor.

FU. Fusions de persones jurídiques o d’agrupacions de persones físiques (0% peatge)
Cessió que es dóna en el cas de fusió de dues o més persones físiques o jurídiques en una persona jurídica
nova, quan una de les persones que hi participen cedeix tots els seus drets a la persona jurídica de nova
creació.
També es considerarà fusió l’absorció d’una o més persones jurídiques (no físiques) per un altra persona
jurídica existent, sempre i quan en l’escriptura consti com a fusió/absorció.

Documentació justificativa:
- Escriptura de constitució de la societat (creació d’una nova persona jurídica o assimilada a partir de dues o
més persones físiques o jurídiques) o de fusió (absorció d’una o més persones jurídiques, no físiques, per una
altra persona jurídica existent, sempre i quan en l’escriptura consti com a fusió/absorció).

Nota: La fusió s’ha d’haver produït entre la data límit de presentació de la sol·licitud d’ajut de la mateixa
campanya en la qual es fa la cessió i l’anterior (des del 10/05/2013 fins el 15/05/2014). En el cas que la fusió
s’hagi produït amb anterioritat al 10/05/2013, únicament podrà acceptar-se si es comprova que des d’aquesta
data els drets implicats a la cessió no han estat cobrats pel transmissor.
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ES. Escissions de persones jurídiques o d’agrupacions de persones físiques (0% peatge)
Traspàs dels drets d’una persona jurídica o agrupacions de persones físiques que s’escindeix o segrega, a una
o varies persones físiques o jurídiques receptores dels drets que formaven part de la societat transmissora.
S’inclouen les escissions parcials amb continuació de la societat original.
El receptor de l’escissió només podrà ser un soci de l’entitat, acreditant aquesta condició.
L’escissió es farà d’acord al conseqüent repartiment del patrimoni i drets entre els socis en base als acords i als
seus propis estatuts de funcionament.

Documentació justificativa:
-

En cas de persones jurídiques: Escriptura pública d’escissió de la societat registrada.
En cas d’agrupacions sense personalitat jurídica (CB i algunes societats civils): Contracte privat de
l’escissió registrat a l’Agència Tributària.
En el cas de persones físiques que s’escindeixen de societats amb personalitat jurídica: Escriptura
pública registrada o l’acord de l’òrgan rector comunicat al seu corresponent registre.

Nota: L’escissió s’ha d’haver produït entre la data límit de presentació de la sol·licitud d’ajut de la mateixa
campanya en la qual es fa la cessió i l’anterior (des del 10/05/2013 fins el 15/05/2014). En el cas que l’escissió
s’hagi produït amb anterioritat al 10/05/2013, únicament podrà acceptar-se si es comprova que des d’aquesta
data els drets implicats a la cessió no han estat cobrats pel transmissor.

RV. Renúncia en favor de la Reserva
Renúncia de tots o part dels drets de pagament únic per part del seu titular en favor de la reserva.
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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

Província

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

Representant legal

DNI/NIF/NIE

Municipi
Telèfon fix

/

Telèfon mòbil

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

DNI/NIF/NIE

Adreça

Província

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

Representant legal

DNI/NIF/NIE

Municipi
Telèfon fix

/

Tipus de cessió

Telèfon mòbil

1

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)
2
Documentació que es presenta:
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.
14

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General
de Desenvolupament Rural
Subdirecció General de Gestió i Control d’Ajuts Directes
Servei de Coordinació d’Ajuts i Registres

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)
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

A0967-DO6

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

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
Llibre de Família

2

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 cessió

3

/

/

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

sí /

no ha participat en altres cessions de drets

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.
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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
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
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Identificació dels drets objecte d’aquesta cessió1

Identificació de les parcel·les implicades en la cessió d drets4
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.

1
2

Identificació individual de drets a cedir:

3
Codi del dret/s
1
D P U

% de participació a transferir

4
5

2

D

P

U

3

D

P

U

4

D

P

U

5

D

P

U

6

D

P

U

7

D

P

U

8

D

P

U

9

D

P

U

10

D

P

U

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3

Identificació per intervals de drets a cedir (ambdós inclosos) :

20
de

D

P

U

a

D

P

U

de

D

P

U

a

D

P

U

de
D i data
P U
Localitat

a

D

P

U

21
22

Signatura del/de la transmissor/a
Localitat i data
A
09
67
D
O
6

1. Assenyaleu amb un X”” l’opció que correspongui.
3. Es cedirà la totalitat de cadascun dels drets inclosos en els intervals.

Signatura del/de la transmissor/a

23

Signatura del/de la receptor/a
2. No cal identificar els drets. En el cas de cessió tipus V4 es cediran només els drets especials.
4. Identificació SIGPAC.

Signatura del/de17la receptor/a

Municipi

Polígon

Parcel·la

Recinte

Sup.
Trans

