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1. Normativa

La normativa reguladora de les cessions de drets de pagament bàsic per a la campanya 2018, és la següent:
-

Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu, i del Consell, de 17 de desembre, dedicat a la
protecció dels interessos financers de la UE.

-

Reglament (UE) 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual
s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut del règims d’ajut inclosos
dins del marc de la Política Agrària Comuna i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 637/2008 i (CE)
73/2009 del Consell.

-

Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre de 2014, ( i les seves modificacions legislatives) sobre
l’aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut, així
com la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

-

Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre de 2014,( i les seves modificacions legislatives) sobre
l’assignació de drets del règim de pagament bàsic de la Política Agrícola Comuna. Modificat pel RD
1172/2015 de 29 de desembre.

-

Llei 35/2011, de 4 d’octubre, en relació a la titularitat compartida de les explotacions agràries.

-

Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018.

-

Ordre ARP/33/2016, de 23 de febrer, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de
2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió
i els controls d'aquests pagaments, es convoquen els ajuts per a la campanya 2016 i les seves
modificacions legislatives.

-

Circular de Coordinació (FEGA) de criteris pel compliment de la figura d’agricultor actiu i del control previ
de l’activitat agrària. Any 2018

-

Circular de Coordinació (FEGA) 1/2018 de gestió de les comunicacions de cessions de drets de
pagament bàsic

NOTA. TOTS ELS CANVIS QUE ES PUGUIN PRODUIR, AIXÍ COM VARIACIONS DEGUDES A
ERRORS O OMISIONS, S’ACTUALITZARAN A LA PÀGINA WEB DEL DARP.
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2 . Objecte i consideracions prèvies
El present manual té per objecte establir els criteris que cal considerar per a la tramitació dels diferents tipus
de cessions de drets de pagament bàsic per a la campanya 2018.
Condició d’agricultor actiu(AA).


Els drets de pagament bàsic només es podran transferir a un agricultor actiu.



Excepcionalment: No s’exigirà la condició d’agricultor actiu a l’hereu, sempre que cedeixi tots els
drets de manera definitiva.
Tampoc s’exigirà la condició d’AA a aquells productors inclosos al Regim de Petits Agricultors (RPA) i
aquells productors que a la campanya anterior han cobrat un import total d’ajuts directes inferior a
1.250€.

Peatges i condicionants.


Totes les transmissions (excepte les finalitzacions d’arrendament procedents d’un arrendament amb
terra, els acords a tres parts, el traspàs de drets amb concessió de pastures comunals, les permutes i
els arrendaments de drets i terres d’un hereu no AA) es podran efectuar amb terres o sense terres.
En el cas de transmissions amb terres, el nombre d’hectàrees transferides per regió ha de ser igual o
superior al nombre de drets d’aquella regió que es traspassen. Per tal que l’aplicació DUN ho pugui
validar, en cessions amb terres de més d’una regió s’haurà d’informatitzar una cessió de drets
independent per a cada regió.



A tota transmissió de drets amb terra no se’ls aplicarà peatge. A la venda o l’arrendament de drets
sense terres s’aplicarà un 20% de peatge, excepte en els següents supòsits de cessions:
a) Amb caràcter definitiu.
-

Venda de drets sense terra a un agricultor que inicia l’activitat agrària o jove agricultor.

-

Cessió total de drets d’import inferior a 300€.

-

Venda de drets sense terra en el cas d’intervenció pública (concentració parcel·lària o
expropiació forçosa).

-

Canvis de titularitat ( Herències, cessions inter vivos, canvis de règim o estatut jurídic,
fusions, escissions).

b) Amb caràcter temporal.
-

Arrendament de drets sense terra a un jove agricultor.

-

Arrendament de drets sense terra
parcel·lària o expropiació forçosa).

en el cas d’intervenció pública (concentració

Les finalització d’arrendaments de drets sense terra, anticipadament o a termini, tampoc tenen
peatge, en tant es va aplicar, si s’esqueia, a l’arrendament
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3.- Règim simplificat de petits agricultors (RPA)


La població que es troba dins de l’RPA va ser definida a la campanya 2015. Ningú no pot optar a
entrar a aquest col·lectiu a excepció dels nous titulars que rebin aquesta condició per
herència/jubilació o incapacitat laboral permanent o cessament anticipat d’un cedent RPA.
En aquests tres supòsits, el cessionari nou entra automàticament al RPA, sempre que rebi la totalitat
dels drets que tenia el cedent. En aquest cas, el cedent no ha de presentar la renúncia.



Per a la resta de supòsits de cessions és necessari que el cedent presenti renúncia al RPA. La no
presentació suposarà la denegació de la cessió.



La renúncia al RPA es farà a través de la DUN 2018. En els casos de cessions totals, el cedent haurà
de fer DUN només per renunciar al règim. La renúncia cal que sigui anterior a la cessió. A efectes
pràctics, s’entendrà que la renúncia te efectes al primer dia de la DUN.



En informatitzar qualsevol tipus de cessió en l’aplicació DUN on el cedent es troba inclòs en l’RPA, hi
haurà un avís per tal que es revisi si cal la renúncia.



En el cas de ser cessionari d’una cessió per herència o successions intervius on el cedent estava al
RPA, ens podem trobar diferents situacions que tindran diferents efectes en el pagament:
a) Si el cessionari es troba en al RPA, rebrà els drets que intervenen en la cessió (la cessió
s’aprovarà), però per poder cobrar-los haurà renunciar a l’RPA i demanar l’ajut PB. En cas de no
renunciar, haurà de sol·licitar l’ajut RPA i únicament cobrarà els drets que ja tenia adjudicats abans
de la cessió.
b) Si el cessionari està en el Règim de Pagament Bàsic (PB), sol·licitarà l’ajut de pagament bàsic i
a efectes de pagament rebrà tant els seus drets com els provinents de la cessió.
c) Si el cessionari és nou en el sistema, automàticament es considera inclòs al RPA. Te dues
opcions:
-

Sol·licitar a la DUN l’ajut RPA.
En cas que volgués sortir d’aquest règim, hi hauria de renunciar expressament mitjançant la
DUN 2018 i sol·licitar l’ajut de pagament bàsic.
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NOTA: El titular ha de demanar l’ajut d’acord amb la tipologia de drets de que disposi (RPA/PB). En efecte,
els ajuts de PB i l’ajut de RPA són dos ajuts diferents, de manera que si es tenen drets d’un tipus i es
demana l’altre ajut comporta el no cobrament i el que es tingui per no utilitzat un any.
Els drets no utilitzats dos anys consecutius, de qualsevol dels dos tipus d’ajuts esmentats, suposarà la seva
retirada en favor de la reserva nacional.

També destacar, com a novetat enguany en aquest apartat, que el productor inclòs al RPA haurà de
presentar una superfície igual o superior a la del nº de drets de que disposa, sense que hi hagi cap marge
de tolerància en el cas de declarar menys superfície.

4. Termini i forma de presentació de les cessions

4.1 Forma i Termini de presentació

La comunicació de la cessió de drets la farà cedent i cessionari mitjançant la DUN 2018 fins a 31 de maig.
Aquesta comunicació correspon al document imprès de la DUN PB2 que s’haurà de lliurar a l’oficina
comarcal signat per totes les parts que intervinguin en la cessió o dels seus representants legals així com de
la resta de documentació que ha d’acompanyar el supòsit de cessió sol·licitat, si escau.
No es podran fer cessions de drets de pagament bàsic fora del termini i/o del procediment establerts (tindran
la consideració de no presentades).
4.2 . Comunicació a l’autoritat competent de les cessions de pagament bàsic. Cessions amb cedent o
cessionari d’una altra Comunitat Autònoma.

La Comunitat Autònoma gestora de la DUN del cedent de la campanya anterior serà la responsable del seu
estudi i admissió.
Quan el cedent és de Catalunya i el cessionari sigui d’una altra Comunitat autònoma, la comunicació de
cessió de drets es farà en format paper (fora de la DUN).
Quan el cedent sigui d’una altra Comunitat autònoma i el cessionari de Catalunya, la sol·licitud la farà el
cedent en la Comunitat autònoma a què pertanyi. El cessionari de Catalunya no ha d’informatitzar la cessió
en la seva DUN.
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5. Tipus de cessions i requisits a complir

01)

Cessions definitives de drets

En aquesta tipologia, hi trobem els diferents tipus de cessions que detallem a continuació:

A) Compravenda de drets amb terra (0% peatge)
Correspon a una compravenda total o parcial de l’explotació. En aquesta tipologia també s’inclouen les
donacions.
La documentació acreditativa per a aquest tipus de cessió és un contracte de compravenda formalitzat entre
l’1 de juny de 2017 i el 31 de maig de 2018, liquidat d’impostos.

B) Compravenda de drets sense terra (20% de peatge)
No requereix documentació especifica,
C) Cessió total de drets amb import inferior a 300€ (0% de peatge)
Es tracta de la cessió definitiva de tots els drets de que és propietari un productor amb import total
d’assignació inferior a 300€ (valor dels drets, no PB+PV).
La cessió de < 300 no pot ser la transmissió principal d’una encadenada per herència ni per incapacitat
laboral permanent si la suma dels drets rebuts per aquesta cessió i els propis supera els 300€.
No requereix documentació especifica.
D) Venda de drets sense terra a un agricultor que inicia l’activitat agrària.

Condicions requerides:
-

El cessionari haurà de ser agricultor titular d’una explotació agrària donat d’alta a la SS en
l’interval entre 1 de gener 2017 i 31 de maig 2018, sense haver exercit activitat agrària ni haver
obtingut ingressos agraris o percebut ajuts en els 5 anys anteriors a l’alta a la SS.

-

En persones jurídiques, serà sobre el soci que tingui el control efectiu (+ del 50% del capital
social + 50% dels drets de vots) sobre qui es farà els controls establerts per la persona física.
En el cas que no hi hagi un soci majoritari, hauran de complir el primer requisit tots els socis.

No requereix documentació específica, sempre que el Departament estigui autoritzat pel beneficiari a
consultar bases de dades d’altres administracions públiques. En cas contrari, se li requerirà expressament.
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E) Venda de drets sense terra a un jove agricultor.
Condicions requerides.
-

Menys de 41 anys en la presentació de la seva primera sol•licitud de l’ajut de PB.

-

La primera instal•lació comptabilitza des de la data d’alta de la SS (com última data, el 31 de
maig 2018).

-

Haver-se instal•lat com a responsable de l’explotació en el mateix any de la cessió o en els 5
anys anteriors a la presentació d’una sol•licitud del règim de PB

-

Exercir el control efectiu de l’explotació ( gestió, benefici i risc financer)

-

Acreditar la formació y capacitació adequada a 31 de maig de 2018 com última data. Si disposa
d’un expedient favorable de l’ajut de primera instal•lació (PDR) o és EAP, ja compleix aquest
requisit.

-

En persones jurídiques, el jove agricultor ( o joves agricultors), que compleix els requisits
establerts per a les PF, ha de tenir més del 50% del capital social i més del 50% dels drets de vot
de la societat.

-

En societats sense treballadors contractats, el jove que controla la societat ha d’estar donat d’alta
al règim de la SS que correspongui d’acord amb l’activitat agrària que determini la seva
incorporació.

No requereix documentació específica sempre que el Departament estigui autoritzat pel beneficiari a
consultar bases de dades d’altres administracions públiques. En cas contrari, se li requerirà expressament.
F) Venda de drets sense terra en el cas d’intervenció pública
Intervenció pública, a efectes de cessió de drets, és tota expropiació forçosa o concentració parcel·laria que
suposa una modificació en la superfície de que disposava un productor.
Condicions requerides/documentació.
-

Aportar documentació fefaent de la intervenció pública.

-

Només es traspassen els drets sobrants (cedent) o que falten (cessionari) de la part que ha estat
modificada.

G) Permuta
Condicions requerides/documentació:
-

Contracte públic o privat de permuta de terres formalitzat entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de maig
de 2018, liquidat d’impostos.

-

Els drets que es permuten estan en el contracte.

-

Els drets que es permuten són de la mateixa regió SIGPAC que les terres que es permuten.
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H) Transmissions intervius: Jubilació de l’activitat agrària / incapacitat laboral permanent

La documentació acreditativa serà la Resolució de la jubilació de la Seguretat Social agrària / la Resolució de
la incapacitat laboral permanent de la Seguretat Social/ Resolució del Departament en cas de cessament
anticipat emesa entre el 15 de juny de 2016 i el 31 de maig de 2018
Es podrà presentar la sol·licitud de cessió en la campanya en què s’ha produït el fet causant, o la campanya
immediatament posterior.
També, en cas d’ incapacitat laboral permanent, es podrà acreditar per sentència judicial ferma.
En el cas de la jubilació, només es podran cedir els drets de pagament bàsic a un familiar de primer grau per
consanguinitat o afinitat (s’acreditarà aquesta condició amb el llibre de família o documents fefaents en el cas
d’afinitat).
En transmissions intervius, el cedent no pot presentar DUN 2018.

I) Canvis del règim o estatut jurídic del titular de l’explotació que comporti una modificació de NIF.
Es comprovarà que hi ha un canvi de NIF com a conseqüència d’un canvi de persona física a persona
jurídica o a l’inrevés, o com a modificació del règim jurídic de la societat que comporti un canvi en el NIF.
També s’inclouen en aquest cas les cessions resultants de la declaració de titularitat compartida de les
explotacions agràries i els matrimonis en règim de ganancials.
La documentació que acredita aquest tipus de cessió és l’escriptura de constitució o de transformació o
liquidació de la persona jurídica entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de maig de 2018 liquidada d’impostos.
En el cas de traspassos entre persones físiques en règim de ganancials hauran d’aportar la documentació
fefaent.
S’han de cedir la totalitat dels drets a un sol cessionari i el cedent no presentarà DUN 2018.
Es comprovarà que l’agricultor que exercia el control de l’explotació inicial en termes de gestió, beneficis i risc
financer també gestiona la nova explotació, ja sigui com a persona física o dins de persona jurídica.
En el cas de titularitat compartida només s’exigirà la inscripció en el Registre de Titularitat Compartida
d’explotacions agràries i que el cessionari es correspon amb el NIF de la unitat econòmica que constitueix la
titularitat compartida.
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J) Fusions o agrupacions en persones jurídiques o ens sense personalitat jurídica, incloses les
fusions per absorcions amb continuació d’una de les societats inicials.

És la unió de dos o més agricultors, en un nou agricultor.
També es considerarà fusió l’absorció d’una o més persones jurídiques o físiques per una altra persona
jurídica existent, sempre que en l’escriptura consti com a fusió/absorció.
Es comprovarà que un dels cessionaris exercia el control en termes de gestió, beneficis i risc financer per una
o més de les persones fusionades.
S’han de cedir tots els drets a un sol cessionari i els cedents no presentaran DUN 2018.
Com a mínim, dos dels fusionats han de ser agricultors i haver fet DUN a la campanya 2017 (pot haver-hi
excepció en el cas de l’absorció).
La documentació acreditativa correspon a l’escriptura de fusió/absorció formalitzada entre l’1 de juny de 2017
i el 31 de maig de 2018 liquidada d’impostos.

K) Escissions de persones jurídiques o d’agrupacions de persones físiques, incloses aquelles
degudes a escissions parcials amb continuació de la societat original.
Es considera escissió quan resulten com a mínim dos agricultors, dels quals un d’ells correspon a la persona
física o jurídica que controlava l’explotació inicial en termes de gestió, beneficis i risc financer.
Com a mínim, dos dels escindits -un pot ser la societat que ha sofert l’escissió però perdura- hauran se ser
agricultors (han fet DUN a la campanya 2018).
En la campanya 2018 també entren en el supòsit d’escissió la cessió parcial de drets entre cònjuges en
règim de ganancials.
La documentació acreditativa serà a un document públic que acrediti aquesta circumstància, escriptura
pública d’escissió o liquidació, liquidada d’impostos, emesa entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de maig de 2018.
En el cas de la cessió parcial de drets entre cònjuges en règim de ganancials la documentació serà la fefaent
per acreditar el règim econòmic matrimonial (capítols matrimonials, actes notarials,...)
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02)

Arrendament de drets amb terra / sense terra (0% peatge / 20% de peatge)

A) Amb terres, correspon al cas on l’arrendador decideix arrendar les terres i cedir els seus drets en
règim d’arrendament.
-

La documentació acreditativa per aquest tipus de cessió és un contracte d’arrendament de terres
formalitzat entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de maig de 2018, liquidat d’impostos.

-

Quan l’arrendament arriba a termini, els drets tornen automàticament al cedent, que haurà de
complir amb la condició d’agricultor actiu.

S’informatitzarà a la DUN com a Arrendament amb terra.

B) Sense terres. (Implica el peatge de 20%).
S’informatitzarà a la DUN com a Arrendament sense terres.
Existeixen, no obstant, dos supòsits de cessions per arrendament de drets sense terres que no estan
sotmesos a peatge.
–
–

Arrendament de drets sense terres a un jove agricultor.
Arrendament de drets sense terres en casos d’intervenció pública.

Per veure les condicions a reunir per l’arrendament de drets sense terres a un jove agricultor i per
l’arrendament de drets en casos d’intervenció pública veure les lletres E) i F) de les cessions definitives,
respectivament.

03)

Herències, llegats i usdefruits de drets de pagament bàsic

La documentació que acredita aquest tipus de cessió és l’acceptació de l’herència liquidada d’impostos.
En cas d’herències jacents, es considerarà la figura del representant o administrador de la comunitat
hereditària, acreditat degudament fins que es realitzi el repartiment de l’herència.
No és exigible la condició d’agricultor actiu a l’hereu en cas que cedeixi de manera definitiva tots els seus
drets a un o més tercers que si compleixin amb la condició d’agricultor actiu.
En cas de més d’un hereu, aquests poden renunciar mitjançant un acord d’hereus a favor d’un d’ells (pot ser
amb acord privat).
En el cas d’usdefruit, els drets passaran a l’usufructuari que pot renunciar a aquests en favor dels hereus (pot
ser amb acord privat).
En cas de pluralitat d’hereus que acordin un repartiment diferent al que s’estableix en l’escriptura
d’acceptació, aquest prevaldrà sobre l’escriptura.

11

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
de Desenvolupament Rural

04)

Finalitzacions d’arrendament (0% de peatge)

En aquesta tipologia ens podem trobar dos casos que s’informatitzaran a la DUN com a Finalització
d’arrendament. Tant si la finalització d’arrendament és amb terra o sense terra, no s’hi aplicarà peatge.
Les finalitzacions d’AR sense terres han de procedir necessàriament d’arrendaments de drets sense terra de
PB.
A) Finalització d’arrendament de terres amb cessió definitiva dels drets al propietari de les terres.
Es tracta de la finalització total d’un arrendament de terres. És a dir, que l’assignació inicial dels drets de
pagament bàsic es va fer a l’arrendatari. Per tant, ens trobem davant una finalització anticipada o a termini
del contracte d’arrendament de terres, amb l’objectiu de traspassar els drets de l’arrendatari al propietari de
les terres.
La documentació acreditativa correspon al contracte d’arrendament de terres, liquidat d’impostos.
Si la vigència del contracte és superior a la data en que és vol finalitzar, serà necessari també un acord de
finalització anticipat. En qualsevol cas, però, el contracte d’arrendament s’haurà d’haver iniciat com a mínim
en la campanya anterior a la vigent
En el cas de no haver-hi contracte d’arrendament , s’haurà de presentar l’escriptura pública de cancel·lació
de l’arrendament.

NOTA: En cas que la propietat de la terra hagués canviat durant la vigència del contracte d’arrendament i el
nou propietari s’hagués subrogat com a arrendador al contracte d’arrendament, la cessió de drets i la
devolució de les terres ja es farà al nou propietari. S’acreditarà aportant a més de la documentació indicada el
contracte públic o privat de compravenda liquidat d’impostos, entre el propietari inicial i final.
No formen part d’aquest supòsit aquells casos en el que en l’escriptura de compravenda no consti la
subrogació del nou propietari a l’arrendament existent. Tampoc no s’acceptarà quan l’arrendament finalitza
en la signatura de la compravenda.

B) Finalització anticipada d’un arrendament de drets i terres.
Es tracta de la finalització total d’un arrendament de drets i terres formalitzat a l’aplicació (del 2015 en
endavant) que finalitza anticipadament, és a dir, abans de la campanya de finalització que en el seu moment
es va informatitzar en la cessió.
Els drets son del propietari i la finalització de l’arrendament sempre haurà de ser total.
La documentació acreditativa correspon a l’acord de finalització anticipada de l’arrendament, formalitzat entre
l’1 de juny de 2017 i el 31 de maig de 2018.
NOTA: Es tracta sempre de finalitzacions anticipades, ja que si van a termini ja es retornen d’ofici.
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Com han de fer la declaració en DUN en determinades finalitzacions d’arrendaments?

Supòsit 1
Hi ha un contracte d’arrendament de drets i terres signat entre el propietari (A) i l’arrendatari (B). En aquest
contracte hi ha 10 DPB. Aquest es vol finalitzar anticipadament i tornar a cedir per arrendament a un tercer
(C).

Cessió principal:

AR (10DPB)

A

C
Arrendament

amb encadenada anterior:

AF (10DPB)

B

A
Finalització anticipada

Supòsit 2

Hi ha un contracte d’arrendament de drets i terres signat entre el propietari (A) i l’arrendatari (B). En aquest
contracte hi ha 10 DPB. Aquest es vol finalitzar anticipadament i el propietari (A) passa a declarar 6 DPB i
tornar a cedir per arrendament a un tercer (C) 4DPB.

DUN NIF A

AF (6DPB)

A

B
Finalització anticipada
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DUN NIF C

Cessió principal:

AR (4 DPB)

C

A
Arrendament

amb encadenada anterior:

AF (4 DPB)

B

A
Finalització anticipada

NOTA: En cas de fer finalitzacions parcials en diverses declaracions caldrà que el sumatori de totes les
parcials sigui una finalització total del contracte d’arrendament existent, en cas contrari, no es podrà acceptar
la cessió.

05) Acords a tres parts entre arrendataris /Arrendament entre hereus no agricultors actius (0%
peatge)

En aquesta classificació podem trobar aquests tres tipus de transaccions amb traspàs definitiu de drets, on
tots ells han d’anar acompanyats de terres.

Tots aquests casos s’informatitzaran a la DUN com a Acords a tres parts entre arrendataris/AR hereus no
AA.
A) Traspàs definitiu de drets entre un arrendatari de terres que finalitza el contracte
d’arrendament i el nou arrendatari d’aquestes terres. (Acord a tres parts)
L’arrendatari inicial (A) cedeix definitivament la utilització i l’administració de l’explotació al nou titular
(C), en tant que el propietari de la terra (B) arrenda les terres al nou titular (C).
B
Finalització arrendament

Arrendament

A

C

Cessió definitiva drets
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El propietari (B) no ha de complir la condició d’agricultor actiu, sí que l’han de complir els dos titulars
successius de l’explotació (A i C).
Ha d’haver traçabilitat de parcel·les entre la DUN 2017 de l’arrendatari A i la DUN 2018 de
l’arrendatari C.
Documentació acreditativa:
-

L’acord a tres parts d’arrendament de terres signat per les tres parts entre l’1 de juny de 2017
i el 31 de maig de 2018.

-

El contracte d’arrendament entre el propietari (B) i el nou arrendatari (C) establert entre l’1 de
juny de 2017 i el 31 de maig de 2018, liquidat d’impostos.

B) Arrendament de terres amb traspàs definitiu de drets per part d’un hereu no Agricultor Actiu.
Aquest tipus de cessió sempre està relacionat amb una transmissió anterior per l’Herència. L’hereu,
mitjançant un contracte d’arrendament, cedeix definitivament els drets a l’arrendatari de les terres. Al
traspassar-ho definitivament, l’hereu està exempt de complir amb la condició d’agricultor actiu.
La documentació acreditativa és un contracte d’arrendament de terres entre l’hereu no AA i
l’arrendatari establert entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de maig de 2018, liquidat d’impostos.

C) Traspàs de drets amb concessió de pastures comunals.
Es tracta d’una cessió definitiva de drets, en la qual el cedent té una explotació ramadera amb una
concessió de pastures comunals que finalitza, i el cessionari també amb explotació ramadera té una
nova concessió de pastures comunals per part de la mateixa entitat gestora i com a mínim del mateix
nombre d’hectàrees.
Si hi ha un canvi de titularitat de l’explotació ramadera, no serà exigible que la concessió de pastures
sigui de la mateixa entitat gestora.
La concessió de pastures del cedent ha d’haver finalitzat a partir del 1/06/2017 i la del cessionari
haver-se concedit entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de maig de 2018.
En aquest cas, l’única documentació acreditativa necessària serà l’imprès PB2 signat degudament
per cedent i cessionari. El Departament ja disposa de la resta d’informació relacionada sobre les
concessions de pastures comunals que es trameten cada any.

15

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
de Desenvolupament Rural

Document adjunt: Imprès PB2 DUN per a la tramitació de les cessions de drets de PB
2018

