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COMUNICACIÓN DE CESIÓN DEREITOS DE PAGAMENTO ÚNICO.
CAMPAÑA 2014
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO
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NOME OU RAZÓN SOCIAL

2/B
NIF / NIE

IDENTIFICACIÓN DOS DEREITOS OBXECTO DE CESIÓN
a)

O total de

b)

Os dereitos que se identifican a seguir:
Código

dereitos dos que o cedente é titular na campaña

Orixe do dereito

Valor
nominal(€)

Tipo de dereito

por un importe de

€, segundo a copia de asignación que se xunta.

Participación
(%)

Reserva
nacional (€)

Valor do dereito
(€)

Cesión
(%)

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA:
1º) En tódolos casos:
NIF/NIE do cedente e
NIF/NIE do cesionario
Documento de autorización de sinatura se non é o solicitante o que presenta e asina a solicitude
2º) Se transfire o total dos dereitos:
copia da súa asignación, (OBRIGATORIO)
3º) Segundo o tipo de cesión presentada:
TIPO DE CESIÓN
A) Compravendas de dereitos:

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SEGUNDO TIPO DE CESIÓN
No caso de cesionarios que sexan persoas físicas, para xustificar a condición de profesional da agricultura:
Informe/s de vida laboral e de ser o caso, contratos.

A.2 Venda sen terras a un profesional da agricultura ou
explotación prioritaria.

Copia da declaración do IRPF do último ano do cesionario e de ser o caso, certificación que acredite a procedencia dos
rendementos do traballo.
No caso de cesionarios que sexan persoas xurídicas, para xustificar a condición de profesional da agricultura:
Relación de socios e contratos, informes de vida laboral ao menos de 1 dos socios.

A.7 Venda a un comprador que inicia a actividade agraria.
B) Herdanzas.

Informe de vida laboral do cesionario.
Declaración expresa indicando que os familiares de 1º grao xa incorporados, non comparten unidades de produción.
Documento público que acrediten a circunstancia solicitada.

C) Xubilacións en que o cesionario dos dereitos sexa un
familiar de primeiro grao do cedente.
E) Incapacidade laboral permanente do cedente.
F) Fusións ou agrupacións en persoas xurídicas ou entes
sen personalidade xurídica.
G) Escisións de persoas xurídicas ou de agrupacións de
persoas físicas.

Documento público que acredite a circunstancia alegada, a comunicación do INSS de resolución de dita xubilación. A xubilación
tivo que producirse na mesma campaña de presentación da cesión ou na inmediatamente anterior.
Copia do libro de familia onde se xustifique que o cedente e o cesionario son familiares de primeiro grao.
Documento oficial que acredite a incapacidade permanente do cedente, sempre que sexa na mesma campaña da cesión
presentada ou na inmediatamente anterior.

Documento público que acredite a circunstancia alegada.
No caso de cesión entre cónxuxes en réxime de bens gananciais, unha declaración de dito réxime.

H) Cambio de denominación ou de personalidade
xurídica (inclúe matrimonios en réxime de bens gananciais e
explotacións de titularidade compartida).
J) Finalización anticipada de arrendamento con terras.
K) Arrendamento con terras.
L) Modificacións de arrendamentos debidos a cambios
de titularidade.
M) Sentenzas xudiciais.
OUTROS TIPOS.

Documento que acredite o acordo ou razón pola que se finaliza o arrendamento anticipadamente.
Contrato de arrendamento de terras liquidado de impostos.
Relación de parcelas SIXPAC obxecto de arrendamento, indicando a superficie total implicada, e o número de dereitos obxecto
de cesión que nunca será superior ao número de hectáreas admisibles arrendadas.
Relación de parcelas SIXPAC obxecto de arrendamento, indicando a superficie total implicada, e o número de dereitos obxecto
de cesión que nunca será superior ao número de hectáreas admisibles arrendadas.
Copia da sentenza xudicial onde se establece a cesión dos dereitos de pagamento único.
Documentación que se aporta:

O/A cedente / representante legal

Asdo.:

O/A cesionario/a / representante legal

Asdo.:

