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2/A

DATOS DO/DA CEDENTE
PRIMEIRO APELIDO

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

MÓVIL

NOME OU RAZÓN SOCIAL

NIF / NIE

ENDEREZO (LUGAR, RÚA OU PRAZA, NÚMERO, ETC)

CÓDIGO DA EXPLOTACIÓN (CEA):

LOCALIDADE

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CÓNXUXE OU REPRESENTANTE LEGAL DO/DA CEDENTE
NOME

NIF / NIE

DATOS DO/DA CESIONARIO/A
PRIMEIRO APELIDO

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NOME OU RAZÓN SOCIAL

NIF / NIE

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

ENDEREZO (LUGAR, RÚA OU PRAZA, NÚMERO, ETC)

CÓDIGO DA EXPLOTACIÓN (CEA):

LOCALIDADE

CÓNXUXE OU REPRESENTANTE LEGAL DO/DA CESIONARIO/A
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

NIF / NIE

O/A cedente e o/a cesionario/a identificados máis arriba DECLARAN:
1) Que na data do __/__/____ realizaron a cesión dos dereitos que se identifican no impreso 2B.
2) Que os motivos da cesión son os seguintes: (marcar con X a casa que corresponda):
A) Compravendas de dereitos por unha das seguintes circunstancias:
A.1 Venda sen terras a un agricultor non profesional.
A.2 Venda sen terras a un profesional da agricultura ou explotación prioritaria.
A.3 Venda ou cesión definitiva de dereitos con terras (hectáreas admisibles).
A.4 Venda de todos os dereitos especiais, sen venda da explotación.
A.5 Venda de dereitos asociada a unha finalización dun contrato de arrendamento de terras sempre que se devolvan as terras
correspondentes aos dereitos vendidos.
A.6 Venda ou cesión de dereitos definitiva no caso de venda de toda a explotación, a un mesmo cesionario nunha única
transferencia.
A.7 Venda a un comprador que inicia a actividade agraria.
B) Herdanzas.
C) Xubilacións en que o cesionario dos dereitos sexa un familiar de primeiro grao do cedente.
D) Programas aprobados de cesamento anticipado.
E) Incapacidade laboral permanente do cedente.
F) Fusións ou agrupaciones en persoas xurídicas ou entes sen personalidade xurídica.
G) Escisións de persoas xurídicas ou de agrupacións de persoas físicas.
H) Cambio de denominación ou de personalidade xurídica (inclúe matrimonios en réxime de bens gananciais e explotacións de
titularidade compartida).
I) Devolución voluntaria á Reserva nacional.
J) Finalización anticipada de arrendamento con terras.
K) Arrendamento con terras (Nº anos arrendamento (____) dende: (__/__/____) ata: (__/__/____).
L) Modificacións de arrendamentos debidos a cambios de titularidade.
M) Sentenzas xudiciais.
N) Cambios de NIF.

PEAXE (%)
30
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0

3) Que autoriza o Fogga para pedir a información necesaria á Axencia Tributaria e á Tesouraría da Seguridade Social que xustifique o
desenvolvemento dunha actividade agraria.
4) Que autoriza o Fogga para o emprego de mensaxaría SMS e do correo electrónico para a realización de notificacións e avisos.
SOLICITAN:
Que se acepte a cesión de dereitos de pagamento único identificados no impreso 2B, de acordo coa normativa reguladora destes, isto é,
Regulamentos (CE) nº 73/2009 e R(CE) nº 1120/2009, o Real decreto 1680/2009, do 13 de novembro, sobre aplicación dos pagamentos directos á
agricultura e á gandaría a partires do ano 2010, e a Orde AAA/ /1787/2013, do 1 de outubro, pola que se modifica o Real decreto anterior.
En

, o

de

O/A cedente / representante legal

Asdo.:

de 201

.

O/A cesionario/a / representante legal

Asdo.:

Directora do Fondo Galego de Garantía Agraria / rúa dos Irmandiños, s/n – Salgueiriños -15781 – Santiago de Compostela

