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ASSEGURANÇA D’EXPLOTACIÓ DE FRUITS SECS

CONDICIONS ESPECIALS

De conformitat amb el Pla Anual d’Assegurances, aprovat per Consell de Ministres, es
garanteixen els béns assegurables, sobre la base d’aquestes condicions especials,
complementàries de les condicions generals d’assegurances agrícoles, de les quals aquest
document és part integrant.

El Prenedor, en representació dels seus assegurats, en el cas de declaracions d’Assegurances Col·lectives i
l’Assegurat, en el cas de declaracions d’Assegurança Individual, subscriuen aquestes condicions,
n’accepten específicament les condicions limitatives, destacades en negreta, i en reben una còpia en aquest
acte.

COGNOMS I NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL DEL PRENEDOR Ref. d’Assegurança
Col·lectiva o Ref.

Assegurança Individual
–

NIF

A ………………………………………….. el ……….de ………………………………….de ……

El Prenedor de l’Assegurança o l’Assegurat
SIGNATURA I SEGELL
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Capítol I: DEFINICIONS
DANY EN QUANTITAT: és la pèrdua, en pes, soferta en la Producció Real Esperada, com a
conseqüència del o dels riscos coberts, ocasionada per la incidència directa de l’agent causant
del dany sobre aquesta producció o altres òrgans de la planta.

No es considera dany en quantitat la pèrdua econòmica que es pugui derivar per a
l’assegurat com a conseqüència de la manca de rendibilitat en la recol·lecció o posterior
comercialització del producte assegurat.

DANY A INDEMNITZAR: és el percentatge que resulta de deduir la franquícia del dany,
sempre que aquest hagi superat el sinistre mínim indemnitzable.

DANYS EN LES INSTAL·LACIONS: és el deteriorament de les instal·lacions incloses en la
declaració d'assegurança, a conseqüència dels riscos coberts, que faci necessaris la
reconstrucció o l'establiment d'una nova instal·lació.

EDAT DE LA PLANTACIÓ: és el nombre de brotades de primavera transcorregudes des de
la data de la plantació a la parcel·la fins a la recol·lecció de la collita assegurada. A les parcel·les
d'arbres sobreempeltats, l'edat de la plantació es considera a partir de la realització del
sobreempeltat.

Quan en una mateixa parcel·la coexisteixin arbres de diferents edats, es reflectirà a la declaració
d’assegurança l'edat mitjana dels arbres, amb l'excepció dels plançons.

EDAT DE LA INSTAL·LACIÓ: anys transcorreguts des de la seva construcció o des de
l'última reforma.

S’entén per reforma, la substitució dels elements constitutius de l’estructura per un import
mínim del 70% del valor d’aquesta, sempre que es realitzi en un màxim de tres anys
consecutius.

ESTADI FENOLÒGIC “FRUIT 20 mm”: quan almenys el 50% dels arbres de la parcel·la
assoleixin l’estadi fenològic “FRUIT 20 mm”. Es considera que un arbre ha assolit aquest estadi
fenològic quan almenys el 80% dels fruits de l’arbre han assolit 20 mil·límetres de diàmetre
mesurat a l’eix transversal de més longitud.

ESTADI FENOLÒGIC “FRUIT 15 mm”: quan almenys el 50% dels arbres de la parcel·la
assoleixin l’estadi fenològic “FRUIT 15 mm”. Es considera que un arbre ha assolit aquest estadi
fenològic quan almenys el 80% dels fruits de l’arbre han assolit 20 mil·límetres de diàmetre
mesurat a l’eix transversal de més longitud.

ESTADI FENOLÒGIC “FRUIT 8 mm”: quan almenys el 50% dels arbres de la parcel·la
assoleixin l’estadi fenològic “FRUIT 8 mm”. Es considera que un arbre ha assolit aquest estadi
fenològic quan almenys el 50% dels fruits de l’arbre han assolit 8 mil·límetres de diàmetre
mesurat a l’eix transversal de més longitud.
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ESTADI FENOLÒGIC “FRUIT 6 mm”: quan almenys el 50% dels arbres de la parcel·la
assoleixin l’estadi fenològic “FRUIT 6 mm”. Es considera que un arbre ha assolit aquest estadi
fenològic quan almenys el 50% dels fruits de l’arbre han assolit 6 mil·límetres de diàmetre
mesurat a l’eix transversal de més longitud.

EXPLOTACIÓ A L'EFECTE DE CONTRACTACIÓ: conjunt de parcel·les dels béns
assegurables, situades en l'àmbit d'aplicació de l’assegurança, gestionades empresarialment pel
seu titular per a l'obtenció de produccions destinades primordialment al mercat i que
constitueixen una unitat tecnicoeconòmica. En conseqüència, les parcel·les objecte
d’assegurament, conreades per un mateix agricultor o explotades en comú per Entitats
Associatives Agràries (Societats Agràries de Transformació, Cooperatives, etc.), Societats
Mercantils (Societat Anònima, Limitada, etc.) i Comunitats de béns, es consideren una sola
explotació.

EXPLOTACIÓ A L'EFECTE D’INDEMNITZACIÓ: conjunt de parcel·les de l’explotació
situades dins una mateixa comarca agrària.

FRANQUÍCIA: part del dany que queda a càrrec de l’assegurat. Segons la forma d’aplicació,
se’n diferencien els tipus següents:

A) FRANQUÍCIA ABSOLUTA: s’aplica restant el percentatge o valor d’aquesta franquícia
del percentatge del dany avaluat sobre la producció real esperada.

B) FRANQUÍCIA DE DANYS: s’aplica multiplicant el percentatge d’aquesta franquícia pel
percentatge del dany avaluat sobre la producció real esperada.

C) DEDUÏBLE ABSOLUT: s’aplica restant el valor d’aquest deduïble de la indemnització
calculada.

GARANTIT: Percentatge sobre el valor de la producció assegurada o de la producció base en
cas que s’hagi reduït l’esmentada producció per alguna de les causes previstes en aquestes
condicions, que determina el llindar per sota del qual, si baixa el valor de la producció obtinguda
després del sinistre, s’indemnitzarà per la diferència entre aquest percentatge multiplicat pel
valor de la producció assegurada, o base si és el cas, i el valor de la producció obtinguda després
del sinistre.

INSTAL·LACIONS ASSEGURABLES: Es defineixen els tipus d'instal·lacions següents:

A) CAPÇAL DE REG: Instal·lació que proveeix exclusivament l’explotació de l’assegurat,
constituïda per:

– Els equips de bombeig d’aigua, filtratge, fertilització, controladors de cabal i pressió.

– Automatismes de quadre elèctric i els seus sistemes de protecció, variadors i
arrencadors.

– Xarxa de canonades des del capçal de reg fins al punt d’accés a cada parcel·la.

B) XARXA DE REG EN PARCEL·LES:

REG LOCALITZAT: dispositius de reg disposats a les parcel·les, que dosifiquen el cabal
d'aigua a les necessitats de la planta.
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REG PER ASPERSIÓ: dispositius que distribueixen l’aigua polvoritzada en forma de
pluja a través dels aspersors.

 TRADICIONAL: dispositius encarregats de regar una parcel·la per sectors, que
poden ser tant fixos com mòbils, amb canonada soterrada o en superfície on es fixen
els aspersors.

MÍNIM INDEMNITZABLE: quantia del dany per sota del qual el sinistre no és indemnitzat.

PARCEL·LA: per a la identificació de les parcel·les assegurades s’han de tenir en compte les
definicions següents:

A) PARCEL·LA SIGPAC: superfície contínua del terreny identificada alfanumèricament
com a tal i representada gràficament en el registre del Sistema d’Informació Geogràfica de
Parcel·les Agrícoles SIGPAC.

B)  RECINTE SIGPAC: Superfície de terreny continua dins d’una parcel·la SIGPAC amb un
ús agrícola únic dels definits en el SIGPAC.

C) PARCEL·LA ALS EFECTES DE L’ASSEGURANÇA: superfície total d’un mateix
conreu i varietat inclosa en un recinte SIGPAC. No obstant:

1. Es consideren parcel·les diferents les superfícies de conreu amb rendiment màxim
assegurable diferent establert pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2. Si la superfície contínua del mateix conreu i varietat inclou diversos recintes de la
mateixa parcel·la SIGPAC, tots aquells recintes de superfície inferior a 0,10 ha es poden
agregar al recinte limítrof i conformar una única parcel·la als efectes de l’assegurança,
que serà identificada amb el recinte de major superfície.

PLANTACIÓ: extensió de terreny dedicada al conreu dels béns assegurables, que es trobi
sotmesa a unes tècniques de maneig adequades, que concordin amb les que tradicionalment es
fan a la zona, i que tendeixin a aconseguir les produccions potencials que permetin les
condicions ambientals de la zona en què s’ubiqui.

Es diferencien dos tipus de plantacions:

A) PLANÇONS: plantació ocupada per arbres que es troben en el període comprès entre la
seva implantació al terreny i la seva entrada en producció. S’entén assolida l’entrada en
producció quan la collita obtinguda sigui comercialment rendible. Per al conreu de
l’ametller, en els mòduls 1 i 2, els arbres tenen la consideració de plançó fins que la seva
producció sigui assegurable segons s'estableix en l'annex III.

Es consideren també plançons:

- Els arbres sobreempeltats no productius.

- Els arbres adults sense producció en la campanya emparada per aquestes Condicions.
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B) PLANTACIÓ EN PRODUCCIÓ: plantació ocupada per arbres que han entrat en
producció segons la definició anterior. Per al conreu de l’ametller en els mòduls 1 i 2, els
arbres hauran assolit la producció plena amb l'edat de 6 anys en regadiu i 7 anys en secà
segons s'estableix en l'annex III.

PRODUCCIONS:

A) PRODUCCIÓ ASSEGURADA: és la producció reflectida en la declaració d'assegurança.

B) PRODUCCIÓ REAL ESPERADA: és la producció comercialitzable que, si no hagués
tingut lloc el sinistre garantit, s’hauria obtingut a la parcel·la sinistrada, dins el període de
garantia previst en la declaració d’assegurança.

C) PRODUCCIÓ BASE: és la menor entre la producció assegurada i la producció real
esperada.

D) PRODUCCIÓ REAL FINAL: és la producció susceptible de recol·lecció utilitzant
procediments habituals i tècnicament adequats.

PRODUCCIONS ECOLÒGIQUES: aquelles que compleixin els requisits establerts en la
normativa vigent sobre producció agrícola ecològica establerta pel Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i estiguin inscrites en un consell regulador, comitè de producció ecològica
o entitat privada de certificació degudament reconeguda per l’autoritat competent de la seva
comunitat autònoma.

RECOL·LECCIÓ: quan els fruits són separats de l’arbre o, si no, en el moment en què els
fruits comencen a desprendre's de forma natural. En el conreu de l’avellaner, la recol·lecció és
el moment en què els fruits són retirats del terra.

REGLA D’EQUITAT: reducció de la indemnització en la mateixa proporció en què es troba
la prima satisfeta respecte de la que s'hauria d'haver aplicat, d'acord amb el contracte
d'assegurança.

SISTEMA DE CONREU:

A)     SECÀ: aquelles parcel·les que figuren com a secà en el SIGPAC o que, figurant com a
regadiu, siguin portades com a secà.

B)     REGADIU: aquelles parcel·les que tinguin infraestructura de reg i s’aporti la dotació
d’aigua suficient per cobrir les necessitats hídriques de la producció assegurada en el
conreu.

SUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA: és la superfície realment conreada a la parcel·la. En tot
cas, no es tenen en compte per a la determinació de la superfície, les zones improductives.

PRESA D’EFECTE DE L’ASSEGURANÇA: moment en què es fan efectives les cobertures
dels riscos garantits, una vegada produïda l'entrada en vigor de l’assegurança i transcorregut el
període de carència.

VALOR DE LA INSTAL·LACIÓ: és el resultat de multiplicar les unitats reflectides de les
instal·lacions assegurables pel preu unitari fixat en la declaració d’assegurança.
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VALOR REAL DE LA INSTAL·LACIÓ: és el valor efectiu del bé en el moment anterior al
sinistre, resultat de deduir del valor de reposició a nou, la depreciació que correspongui basant-
se en l'edat transcorreguda des de la construcció fins al moment immediatament anterior al
sinistre sobre la vida útil.

VALOR DE REPOSICIÓ A NOU DE LA INSTAL·LACIÓ: és el valor de reconstrucció
del bé danyat a estat de nou, utilitzant materials idèntics als existents o amb característiques
semblants si no es troben. L'aplicació d'aquest valor a l'efecte d'indemnització requereix la
reconstrucció obligatòria del bé.

VALOR DE LA PRODUCCIÓ (assegurada, real esperada, final, base): és el resultat de
multiplicar la producció corresponent pel preu unitari fixat en la declaració d’assegurança.

VALOR DE LA PRODUCCIÓ GARANTIDA: és el resultat de multiplicar el valor de la
producció assegurada, o de la producció base en cas que s’hagi reduït aquesta producció per
alguna de les causes previstes en aquestes condicions, pel percentatge garantit.
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Capítol II: OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

1a – GARANTIES

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

S’asseguren les produccions d’avellaner, ametller, garrofer, festuc, pacaner i noguera, així com
les seves plantacions.

I.1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Per a les plantacions en producció, es cobreixen els danys en quantitat ocasionats pels riscos
coberts especificats en l'annex I, sobre les produccions assegurades.

Específicament per a la resta d’adversitats climàtiques per als conreus d'ametller i avellaner, es
garanteix el conjunt de l’explotació, la diferència que es registri entre el valor de la producció
garantida i el valor de la producció real final, incrementada aquesta última amb les pèrdues
indemnitzables de la resta de riscos. En el cas del Mòdul 1, es garanteixen tots els riscos coberts
en el conjunt de l’explotació.

I.2. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Per a les plantacions d’ametller, es compensaran les pèrdues que s’indiquen a continuació pels
riscos coberts especificats en l'annex I:

a) Mort de l’arbre.

b) Si l’arbre no ha mort, les pèrdues ocasionades per danys en l’estructura de sosteniment
i productiva.

Per a les plantacions d’avellaner, garrofer, festuc, pacaner i noguera es compensaran les pèrdues
que s’indiquen a continuació pels riscos coberts especificats en l'annex I:

a) Mort de l’arbre.

b) Si l’arbre no ha mort, la pèrdua de collita de l’any següent per danys a la fusta estructural
i productiva dels arbres.

Es consideraran arbres morts aquells que hagin perdut més del 70% de l'estructura de
sosteniment i productiva.

I.3. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Es cobreixen els danys ocasionats sobre les instal·lacions pels riscos coberts especificats en
l'annex I.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

II.1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Per a les plantacions en producció d’ametller i avellaner en els mòduls 1 i 2, es cobreixen els
danys en quantitat causats pels riscos de pedregada i riscos excepcionals sobre la producció
assegurada com a complementària.
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2a – RISCOS COBERTS

A) PEDREGADA

Precipitació atmosfèrica d’aigua congelada en forma sòlida i amorfa que, per efecte de
l'impacte, ocasioni pèrdues sobre els béns assegurats com a conseqüència de danys traumàtics.

B) RISCOS EXCEPCIONALS

B.1) FAUNA SILVESTRE

Conjunt d’animals vertebrats que viuen en condicions naturals i que, sense que necessitin la
cura de l’home per sobreviure, ocasionin danys verificables i constatables als béns assegurats.

A la fauna silvestre, es diferencia:

 FAUNA CINEGÈTICA: danys ocasionats per aquells animals definits en la legislació
com a espècies amb aprofitament cinegètic.

 FAUNA NO CINEGÈTICA: danys ocasionats per la resta d’espècies de fauna silvestre
no incloses en l’apartat anterior.

B.2) INCENDI

Foc amb flama que, per combustió o abrasament, ocasioni la pèrdua dels béns assegurats.

B.3) INUNDACIÓ – PLUJA TORRENCIAL

Es considera que ha ocorregut aquest risc quan els danys produïts siguin conseqüència de
precipitacions o de processos de desglaç de tal magnitud que ocasionin el desbordament dels
rius, ries, rieres, rambles, llacs i llacunes, que originin rierades, revingudes i riuades o que donin
lloc a l’obertura de comportes de preses, rius, embassaments, lleres artificials o àrees
d’inundabilitat controlada, quan sigui ordenada per l’organisme de conca competent, amb els
efectes següents a la zona:

 Danys o senyals notoris del pas de les aigües en la infraestructura rural i/o hidràulica, com
ara camins, murs de contenció, bancals, marges, canals i sèquies.

 Danys o senyals evidents d’enfangament i/o arrossegament de materials produïts en
l’entorn de la parcel·la sinistrada.

Quan hagi tingut lloc un sinistre d’inundació-pluja torrencial segons la descripció anterior, es
garanteixen les pèrdues del bé assegurat com a conseqüència de:

 Asfíxia radicular, descalçament, caigudes, enterraments, enfangaments o arrossegaments
del bé assegurat.

 Impossibilitat física d'efectuar la recol·lecció durant el sinistre o els 10 dies següents a
aquest.

 Plagues i malalties que es manifesten durant el sinistre o els 10 dies següents a aquest a
causa de la impossibilitat física de fer els tractaments oportuns, sempre que aquestes
plagues i malalties siguin conseqüència del sinistre.
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B.4) PLUJA PERSISTENT

Precipitació atmosfèrica d’aigua que, per la seva continuïtat i abundància, produeixi
embassament i/o enfangament, cosa que ocasioni danys sobre els béns assegurats, amb els
efectes i/o les conseqüències indicades a sota; aquests danys s’han de produir de forma
generalitzada en el terme municipal on es trobi la parcel·la assegurada.

 Caiguda de fruits, sempre que es produeixi abans que aquests assoleixin la maduresa
comercial, amb la presència de símptomes evidents d’asfíxia radicular, associat a
l’esgrogueïment i la caiguda de fulles.

 Arrossegament, enterrament i enfangament del producte assegurat.

 Mort o pèrdua total de l’arbre per asfíxia radicular.

 Impossibilitat física d'efectuar la recol·lecció durant el sinistre o els 10 dies següents a
aquest.

 Plagues i malalties que es manifestin durant el període de pluges o els 10 dies següents a
la finalització d’aquest, a causa de la impossibilitat física de realitzar els tractaments
oportuns, sempre que aquestes siguin conseqüència del sinistre.

B.5) VENT HURACANAT

Moviment violent d’aire que, per la seva intensitat, ocasioni per acció mecànica pèrdues
directes en els béns assegurats, quan es manifestin clarament els dos efectes següents:

 Esquinçaments, ruptures o trencaments violents de branques per efecte mecànic en els
arbres de la mateixa parcel·la assegurada.

 Danys o senyals evidents produïts pel vent en l’entorn de la parcel·la sinistrada.

C) RESTA D’ADVERSITATS CLIMÀTIQUES

Per al conreu d’ametller i avellaner

Es consideren emparades les pèrdues produïdes sobre els béns assegurats per aquelles
condicions climàtiques adverses no recollides en les definicions dels riscos descrits
anteriorment que, sense ser controlables per l’agricultor, siguin constatables tant a l’explotació
assegurada com a la zona en què s’ubiqui.

Entre aquestes adversitats s’inclouran també els danys ocasionats pels riscos de pedregada i
riscos excepcionals ocorreguts entre la pressa d’efecte i els inicis de garanties establerts en
l’annex II, per a aquests riscos.

Per als conreus de garrofer, noguera, pacaner i festuc

Es consideren emparades les pèrdues, no controlables per l'agricultor, produïdes sobre els béns
assegurats, quan siguin degudes a condicions climàtiques adverses no recollides en les
definicions dels riscos descrits anteriorment, i es compleixin les condicions següents:

 Que els danys es deguin a un esdeveniment climàtic concret, amb data d’ocurrència o
moment determinat.
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 Que afectin de forma generalitzada les produccions de la zona de conreu.

 Que els efectes i la simptomatologia específica puguin ser verificables i avaluables al camp,
per la qual cosa sigui necessària que la comunicació del sinistre es faci en un termini de 10
dies des de la seva ocurrència.

3a – EXCLUSIONS

I. DE CARÀCTER GENERAL

S’exclouen de les garanties de l’assegurança els danys produïts per plagues, malalties i
qualsevol altra causa que, sense tenir origen climàtic, pugui precedir, acompanyar o
seguir els riscos coberts.

Així mateix, per als conreus de garrofer, noguera, pacaner i festuc s’exclouen de les
garanties els danys produïts per sequera, glaçada, una mala pol·linització i un quallat
imperfecte provocats per desequilibris tèrmics, pluges contínues en floració, calmes d’aire
continuades, rosades i altres.

II. DE CARÀCTER PARTICULAR

RISCOS EXCEPCIONALS

A) FAUNA SILVESTRE

S’exclouen els danys:

 Per als quals l’assegurat disposi d’algun sistema de cobertura de les pèrdues, com és
el cas de compensacions oficials establertes amb aquesta finalitat o quan aquesta
compensació ja estigui prevista mitjançant acords preestablerts entre el productor i
el vedat responsable del dany.

 Causat per espècies cinegètiques en parcel·les integrades en un vedat, quan el titular
de l’aprofitament agrícola d’aquestes parcel·les sigui al mateix temps titular de forma
rellevant de l’aprofitament cinegètic, ja sigui de forma directa o com a soci de persona
jurídica.

No és d’aplicació aquesta exclusió quan la titularitat del vedat sigui pública.

 En parcel·les amb conreus la finalitat dels quals és l’alimentació d’espècies amb
aprofitament cinegètic.

 Ocasionats per caça menor en plançons que no disposin de protector cinegètic
individual en almenys els dos primers anys des de la seva plantació.
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B) INUNDACIÓ – PLUJA TORRENCIAL

S’exclouen:

 Els danys produïts per inundacions a causa del trencament de preses, canals o lleres
artificials com a conseqüència d’avaries, defectes o vicis de construcció.

 Els danys produïts per inundacions com a conseqüència de defectes en el
funcionament dels drenatges a la parcel·la assegurada, tret que siguin conseqüència
del risc cobert.

Així mateix, s’exclouen els danys en parcel·les:

 Ubicades en terreny de domini públic amb o sense autorització administrativa.

 Situades per sota de la cota de coronament de preses d'embassaments, aigües amunt
d’aquestes.

 Situades en lleres de rius, rieres i/o rambles, o a la sortida dels mateixos, sempre que
no disposin de les canalitzacions oportunes per al desviament de les aigües.

 Situades en zones humides naturals (pantanoses o entolladisses), delimitades d’acord
amb la legislació específica corresponent.

C) PLUJA PERSISTENT

S’exclouen:

 Els danys produïts en parcel·les amb drenatge insuficient.

 Les caigudes fisiològiques produïdes com a conseqüència del mateix mecanisme
regulador de l’arbre, així com les caigudes que es produeixin en el període en què el
fruit hagi assolit la maduresa comercial.

 Els danys produïts en parcel·les ubicades en zones humides naturals (pantanoses o
entolladisses), delimitades d’acord amb la legislació específica corresponent.

4a – PERÍODE DE GARANTIES

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

I.1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Inici de garanties

Les garanties s'inicien en la presa d'efecte i mai abans de les dates que figuren en l'annex II.
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Final de garanties

Les garanties finalitzen en la data més primerenca de les següents:

 En el moment de la recol·lecció.

 En el moment en què els fruits superin la maduresa comercial.

 En les dates que figuren en l'annex II.

I.2. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Inici de garanties

Les garanties s'inicien amb la presa d'efecte.

Final de garanties

Les garanties finalitzen en la data més avançada de les següents:

 Els 12 mesos des que es van iniciar les garanties.

 La presa d’efecte de l’Assegurança de la campanya següent.

I.3. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Inici de garanties

Les garanties s'inicien amb la presa d'efecte.

Final de garanties

Les garanties finalitzen en la data més avançada de les següents:

 Els 12 mesos des que es van iniciar les garanties.

 La presa d’efecte de l’Assegurança de la campanya següent.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

Inici de garanties

Les garanties s'inicien en la presa d'efecte, amb l’entrada en vigor de l’assegurança
complementària i mai abans de l’estadi fenològic que figura en l'annex II.

Final de garanties

Les garanties finalitzen en les mateixes dates que les especificades per a la garantia de la
producció de l'assegurança principal.
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5a – ELECCIÓ DE COBERTURES

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

L'assegurat, en el moment de formalitzar la declaració d'assegurança principal, ha de concretar
els aspectes següents relacionats amb els riscos coberts i les condicions de cobertura:

a) Ha de seleccionar entre les diverses possibilitats especificades en l'Annex 1, el mòdul
d'assegurament que serà aplicable al conjunt de parcel·les de l'explotació de la mateixa
classe, de tal manera que totes estaran garantides pels mateixos riscos i disposaran de les
mateixes condicions de cobertura.

b) Ha d'indicar si, a més, opta per la garantia a les instal·lacions presents a les parcel·les de
l'explotació, amb la qual cosa haurà d’indicar per a cada parcel·la individualment les
instal·lacions que hi són presents.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

Les condicions de cobertura per als riscos coberts en l’assegurança complementària són les
mateixes que s'hagin triat per a l’assegurança principal.
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Capítol III: BÉNS ASSEGURABLES

6a – ÀMBIT D’APLICACIÓ

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

El seu àmbit d’aplicació s’estén a totes les parcel·les d’avellaner, ametller, garrofer, festuc,
pacaner i noguera en plantació regular, tant de secà com de regadiu, situades en tot el territori
nacional.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

El seu àmbit d’aplicació inclou les mateixes parcel·les que hagin estat incloses en l’assegurança
principal d’ametller i avellaner en els mòduls 1 i 2 que, en el moment de la contractació tinguin
unes esperances reals de producció superiors a les declarades inicialment en aquesta
assegurança principal.

7a – EXPLOTACIONS ASSEGURABLES
Són assegurables:

- En els Mòduls 1 i 2: les explotacions el titular de l’assegurança de les quals presenti a
nom seu la Sol·licitud Única d’ajuts de la Unió Europea. Excepcionalment, en aquelles
explotacions que no disposin d'aquesta sol·licitud, s'admetrà el certificat de les
parcel·les d'ametller i avellaner inscrites a nom del titular en el Registre General de la
Producció Agrícola (REGEPA).

- En el Mòdul P: totes les explotacions dedicades al conreu d'avellaner, ametller, garrofer,
festuc, pacaner i noguera.

8a – BÉNS ASSEGURABLES

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

Són assegurables:

– En plançons: la plantació.

– En plantacions en producció: la producció i la plantació.

La producció es fixarà per a tots els conreus amb clofolla i sense epicarpi, excepte en el
garrofer que serà amb beina i per al festuc que serà sense classificar amb epicarpi.

– Les instal·lacions de capçal de reg i xarxa de reg en parcel·les, sempre que compleixin les
especificacions contingudes en l'annex V.
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No són assegurables:

– Les plantacions destinades a experimentació o assaig (tant de material vegetal com
de tècniques o pràctiques culturals), les situades en “horts familiars”, les
corresponents a arbres aïllats, ni les parcel·les i instal·lacions que es trobin en estat
d’abandó.

– En els Mòduls 1 i 2, les produccions de les parcel·les d’ametller segons s’estableix en
l’annex III.

– Les parcel·les o part d'aquestes, afectades per una malaltia o plaga, declarada
oficialment per l'autoritat competent en matèria de sanitat vegetal, en l'àmbit i amb
els límits que aquesta determini.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

Són assegurables les produccions de les plantacions d'ametller i avellaner que han entrat en
producció, incloses en l’assegurança principal que hagin contractat en el mòdul 1 o 2 que, en el
moment de la contractació, tinguin unes esperances reals de producció superiors a les declarades
en aquesta assegurança principal.

9a – CLASSES DE CONREU
Als efectes del que estableix l’article quatre del Reglament per a l’aplicació de la Llei 87/1978,
sobre les Assegurances Agràries Combinades, les classes de conreu seran les següents segons
el mòdul d’assegurament que es triï:

Mòduls 1 i 2

Es consideren classes diferents les explotacions dedicades al conreu de l’ametller, al conreu
d’avellaner i de la resta de conreus.

En conseqüència, l’assegurat que contracti aquesta assegurança ha d’assegurar en declaracions
d’assegurança diferents tots els béns assegurables de la mateixa classe.

Mòdul P

Es consideren classes diferents les explotacions dedicades al conreu de l’ametller, l’avellaner,
el garrofer, la noguera, el pacaner i el festuc.

En conseqüència, l’assegurat que contracti aquesta assegurança ha d’assegurar en declaracions
d’assegurança diferents tots els béns assegurables de la mateixa classe.

Per a tots els mòduls d'assegurament, la garantia sobre les instal·lacions presents a la parcel·la
tindrà un caràcter optatiu, però en el cas que s'opti per aquesta possibilitat, s'han d’assegurar
totes les instal·lacions del mateix tipus, que reuneixin les condicions per ser assegurades.

Per assegurar les instal·lacions, és obligatori assegurar el conjunt de la producció i la plantació.
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Capítol IV: CONDICIONS D’ASSEGURAMENT

10a – TERMINIS DE SUBSCRIPCIÓ
El prenedor de l'assegurança o l’assegurat ha de subscriure la declaració d'assegurança en els
terminis que estableixi el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

No té validesa ni tindrà cap efecte la declaració que no hagi estat subscrita en el termini
esmentat.

MODIFICACIONS DE LA DECLARACIÓ DE L’ASSEGURANÇA

S’admeten modificacions en la declaració d’assegurança fins al 15 de febrer com a data límit,
sempre que aquestes modificacions es deguin a causes justificades, no afectin de forma
significativa el contingut de la declaració d’assegurança i que, quan Agroseguro rebi la
sol·licitud, les parcel·les afectades per aquestes modificacions no hagin tingut cap sinistre
causat pels riscos coberts.

11a – PREUS UNITARIS
Als efectes de l’assegurança, els preus unitaris que s’han d'aplicar per als béns assegurats, el
pagament de primes i l’import de les indemnitzacions, seran fixats per l’assegurat, dins els
límits establerts pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a aquest efecte.

S’aplicaran els mateixos preus a l’assegurança complementària que a l’assegurança principal.

12a – RENDIMENT UNITARI

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

I.1. MÒDULS 1 i 2

Ametller i avellaner

L’assegurat ha de fixar a la declaració d’assegurança el rendiment unitari de cadascuna de les
parcel·les que componen l’explotació, i s’ha d’ajustar al rendiment obtingut en els anys
anteriors, de manera que el rendiment resultant si es considera la producció total i la superfície
total (sense incloure els plançons), estigui comprès entre el rendiment màxim i mínim assignat
pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

En el cas d'explotacions que no figurin expressament a la base de dades del Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el rendiment assignat per aquest serà de 100 kg/ha de fruit
de closca.

A més del que s'estableix anteriorment, no es poden superar els rendiments que s'indiquen en
l'annex III per a cadascuna de les parcel·les. La producció no assegurada a les parcel·les
afectades per aquesta limitació no es pot incrementar en l’assegurament de la resta de parcel·les.
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Aquells assegurats, els rendiments dels quals hagin estat fixats com a conseqüència d'una
revisió de rendiment en aquest pla o en el pla anterior (segons el que preveu l'annex IV), no
estan subjectes a la limitació especificada en el paràgraf anterior, excepte a les parcel·les que
s'hagin plantat amb posterioritat a la revisió de la base de dades o revisió de rendiment.

Es pot realitzar la revisió de la base de dades i la sol·licitud d’assignació individualitzada de
rendiment, tal com s’estableix en l’annex IV.

Resta de conreus assegurables

L’assegurat ha de fixar lliurement el rendiment que s’ha de consignar per a cada parcel·la en la
declaració d'assegurança, tenint en compte que aquest rendiment s’ha d’ajustar a les esperances
reals de producció. Per fixar aquest rendiment en plantacions en plena producció s’ha de tenir
en compte, entre altres factors, la mitjana dels rendiments obtinguts en els anys anteriors, del
còmput de la qual s’ha d’eliminar el de millor i de pitjor resultat.

I.2. MÒDUL P

L’assegurat ha de fixar lliurement el rendiment que s’ha de consignar per a cada parcel·la en la
declaració d'assegurança, tenint en compte que aquest rendiment s’ha d’ajustar a les esperances
reals de producció. Per fixar aquest rendiment en plantacions en plena producció s’ha de tenir
en compte, entre altres factors, la mitjana dels rendiments obtinguts en els anys anteriors, del
còmput de la qual s’ha d’eliminar el de millor i de pitjor resultat.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

L'assegurat ha de fixar el rendiment en cada parcel·la de tal forma que, la suma d'aquest
rendiment i del declarat en l’assegurança principal, no superi l'esperança real de producció en
el moment de la seva contractació

III. ACTUACIÓ EN CAS DE DISCONFORMITAT

Si Agroseguro no està d’acord amb el rendiment declarat en alguna de les parcel·les, s’ha
de cercar l’acord entre les parts. Si no s’aconsegueix, l’assegurat haurà de demostrar els
rendiments declarats, excepte en els casos de rendiments individualitzats establerts pel
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

13a – CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES DE CONREU
Les condicions mínimes de conreu que s’han de complir són les establertes pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a saber:

a) Com a pràctiques culturals imprescindibles:

– Manteniment del sòl i de l’arbrat en condicions adequades.

– Eliminació de fillols de la base del tronc en el moment i mitjançant el sistema que
procedeixi, tret d'aquells destinats a reemplaçament.
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– Realització de podes adequades almenys cada 3 anys en el conreu d'ametller i anualment
en el conreu de l'avellaner.

– Adobament de la plantació d’acord amb les característiques del terreny i les necessitats
del conreu.

– Tractaments fitosanitaris en la forma i el nombre necessaris per mantenir la plantació en
un estat sanitari acceptable.

– Regs oportuns i suficients a les plantacions de regadiu, tret de causa de força major.

– Per a les parcel·les inscrites en registres d’agricultura ecològica, les condicions
tècniques mínimes de conreu anteriors s’adaptaran, en el seu compliment, al que disposa
la normativa vigent sobre la producció agrícola ecològica.

– Presència de pol·linitzadors adequats, en aquells casos d’autoincompatibilitat. Només
s’eximeixen del compliment d’aquesta Condició aquelles parcel·les que siguin
pol·linitzades per varietats de parcel·les pròximes.

b) En tot cas, l’assegurat està obligat a complir la normativa sobre lluita antiparasitària i
tractaments integrals com també sobre mesures culturals o preventives de caràcter
fitosanitari.

c) Les instal·lacions de reg no han d’estar plenes d’aigua en les èpoques de l’any que no es
rega.

En el cas de deficiència en el compliment de les condicions tècniques mínimes de conreu
anteriors, l’Assegurador podrà reduir la indemnització en proporció a la importància dels
danys derivats d’aquesta i al grau de culpa de l’assegurat.

14a – PAGAMENT DE LA PRIMA

Una vegada realitzada la declaració d'assegurança en el període de subscripció establert, es
procedeix al pagament de la prima única, que pot efectuar-se al comptat o de forma fraccionada.

A) PAGAMENT AL COMPTAT

A.1) Pagament per domiciliació bancària

El cobrament s’ha de fer mitjançant domiciliació bancària al compte indicat per a aquest efecte
en la declaració d’assegurança.

És nul·la i no té cap efecte la declaració d’assegurança quan es rebi a Agroseguro fora del
període de subscripció establert o quan no se'n pugui cobrar la prima íntegrament.

Per a les declaracions d’assegurança subscrites l’últim dia del període de subscripció, es
consideren vàlides si Agroseguro les rep fins al dia hàbil següent al de finalització del dit
període.
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Quan es produeixin modificacions en la declaració d’assegurança que suposin una
regularització de la prima, Agroseguro abonarà o carregarà l’import corresponent a la dita
regularització, segons correspongui, al compte bancari indicat per al pagament de la prima en
la declaració d’assegurança.

Aquestes modificacions són nul·les i no tenen cap efecte si l'import íntegre d'aquesta
regularització no ha estat pagat, per la qual cosa, en cas de sinistre, les dites modificacions
no es tindran en compte a l'hora de calcular la indemnització corresponent.

A.2) Pagament per transferència bancària

Excepcionalment, es podrà realitzar el pagament mitjançant transferència bancària a favor de
Agroseguro en qualsevol dels comptes que aquest designi a aquest efecte, sempre que en la
pròpia transferència quedi identificat el número de pòlissa, el NIF de l'assegurat i el codi de la
línia d'assegurança.

En el cas que no figuri algun dels conceptes anteriors o si hi ha una diferència entre
l'import de la prima a pagar i l'import abonat en la transferència, la contractació serà
nul·la i es procedirà a la devolució de l'import de la transferència al compte d'origen i no
tindrà cap efecte la declaració d'assegurança.

El pagament s’ha de fer en el període de subscripció establert, i, per a aquelles declaracions
d'assegurança que se subscriguin l'últim dia del període de subscripció, s'admet el dia hàbil
següent al de finalització del període esmentat.

La data de pagament ha de ser la que figuri en el justificant bancari com a data de la
transferència, i cal remetre còpia d'aquest justificant a Agroseguro quan es requereixi.

És nul·la i no té cap efecte la declaració d’assegurança la prima de la qual no hagi estat
pagada en els terminis establerts.

Quan es produeixin modificacions en la declaració d'assegurança que suposin una regularització
de la prima, Agroseguro abonarà l'import corresponent a aquesta regularització al compte del
prenedor o, en el cas de càrrec, el prenedor de l'assegurança haurà de fer el pagament mitjançant
transferència bancària a favor d'Agroseguro del compte indicat a aquest efecte.

Aquestes modificacions són nul·les i no tenen cap efecte si l'import íntegre d'aquesta
regularització no ha estat pagat, per la qual cosa en cas de sinistre, les dites modificacions
no es tindran en compte a l'hora de calcular la indemnització corresponent.

B) PAGAMENT FRACCIONAT

Es pot accedir a aquesta forma de pagament quan, en el moment de subscriure la declaració
d’assegurança, es compleixin els dos requisits següents:

- En el moment de la contractació, l'assegurança ha de tenir un cost a càrrec del prenedor
superior a l'import mínim que estableix la Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria (SAECA) per a poder concedir un aval per les quantitats ajornades.

- L'assegurat ha de tenir contractat l'aval garantit de SAECA corresponent per una
quantitat que ha de cobrir almenys l'import de les fraccions següents.
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El pagament de la prima única es realitzarà en fraccions, segons s’indica a continuació:

1) Primera fracció: es correspon almenys amb la quantitat o el percentatge establert per
SAECA en el moment de la contractació, de l’import del cost de l’assegurança a càrrec del
prenedor, més el total de la quantitat que correspongui pel fraccionament i l'aval, que
s'abonaran en el mateix moment de la subscripció de l’assegurança.

El pagament d'aquesta primera fracció es realitzarà de la mateixa forma establerta per al
pagament al comptat.

En el cas que l'aval amb fiança no arribi al total de les fraccions següents, l'excés per
sobre de l'import avalat ha de ser abonat en la primera fracció; si no és així, s'entén
que la primera fracció no ha estat abonada i per tant no tindrà efecte el pagament ni
la declaració d'assegurança, que serà nul·la.

2) Fraccions següents: es correspondran amb la resta de l'import del cost de l’assegurança a
càrrec del prenedor no abonat en la primera fracció, que es pagarà mitjançant rebut que es
presentarà a cobrament en el termini previst en la declaració d’assegurança.

El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària al compte de l’assegurat especificat
en la declaració d’assegurança.

Les fraccions següents s’entenen satisfetes en la data d’emissió del rebut corresponent, tret
que, un cop intentat el cobrament, es produeixi la devolució del rebut.

En el cas de no haver satisfet alguna de les fraccions següents, Agroseguro notificarà per
escrit a l'assegurat la manca de pagament. Si no es produeix aquest pagament passat un
mes del venciment, Agroseguro iniciarà els tràmits amb SAECA per executar l’aval
corresponent.

Quan es produeixin modificacions en la declaració d'assegurança que suposin una regularització
de les primes, Agroseguro carregarà l'import corresponent a aquesta regularització al compte
bancari especificat en la declaració d'assegurança. En cas d'abonament, es reduirà la quantia de
les següents fraccions. Aquestes modificacions són nul·les i no tenen cap efecte si l'import
íntegre d'aquesta regularització no ha estat pagat, per la qual cosa en cas de sinistre, les
dites modificacions no es tindran en compte a l'hora de calcular la indemnització
corresponent.

15a – ENTRADA EN VIGOR

L'entrada en vigor de l'assegurança dependrà de la modalitat de pagament triada

1) Pagament per domiciliació bancària: l'assegurança entra en vigor a les zero hores de
l'endemà del dia de la recepció de la declaració d'assegurança per Agroseguro.

2) Pagament per transferència bancària: l’assegurança entra en vigor a les zero hores de
l'endemà del dia en què es pagui la prima de l’assegurança i sempre s’hagi formalitzat la
declaració d’assegurança.
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16a – PERÍODE DE CARÈNCIA

S’estableix un període de carència de sis dies complets comptats des de l’entrada en vigor de
l’Assegurança.

No s’aplica el període de carència:

 En les declaracions d’assegurança principal d’aquells assegurats que van contractar algun
dels conreus assegurables en la campanya anterior. No obstant:

 En el cas d’entitats associatives que subscriuen per primer cop, no s’aplicarà el període
de carència a les parcel·les que van ser assegurades pels socis de l’entitat en la campanya
anterior.

 En el cas de socis que surten d'una entitat associativa, no s’aplica el període de carència
a les parcel·les que han estat assegurades a la campanya anterior per l’entitat i que en
aquesta campanya són assegurades pel soci.

 En les declaracions de l’assegurança complementària.

17a – CAPITALS ASSEGURATS

En cada parcel·la es distingeixen els capitals assegurats següents:

 El de la producció, només per a les plantacions en producció.

 El de la plantació, tant per a les plantacions en producció com per als plançons.

 El de les instal·lacions, per a les parcel·les que en disposen.

Les quantitats són les següents:

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

I.1 MÒDULS 1 i 2

I.1.1 GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

El capital assegurat es fixa per a tots els riscos en el 100% del valor de producció establert en
la declaració d’assegurança principal.

I.1.2. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

En plantacions en producció:

 Garrofer, avellaner, noguera, pacaner i festuc: El capital assegurat es fixa per a tots els riscos
en el 100% del valor de producció establert en la declaració d’assegurança principal.

 Ametller: El capital assegurat es fixa per a tots els riscos en el 300% del valor de la producció
establert en la declaració d’assegurança principal.
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En plançons:

El capital assegurat es fixa per a tots els riscos en el 100% del valor de producció establert en
la declaració d’assegurança.

I.1.3 GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

El capital assegurat es fixa per a tots els riscos en el 100% del valor de les instal·lacions establert
en la declaració d’assegurança.

I.2 MÒDUL P

I.2.1 GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

El capital assegurat es fixa per a tots els riscos en el 100% del valor de producció establert en
la declaració d’assegurança.

I.2.2. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

El capital assegurat es fixa per a tots els riscos en el 100% del valor de producció establert en
la declaració d’assegurança.

I.2.3 GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

El capital assegurat es fixa per a tots els riscos en el 100% del valor de les instal·lacions establert
en la declaració d’assegurança.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

II.1 GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

El capital assegurat es fixa per a tots els riscos en el 100% del valor de producció establert en
la declaració d’assegurança complementària.

III. REDUCCIÓ DEL CAPITAL ASSEGURAT EN L’ASSEGURANÇA PRINCIPAL

El prenedor o l’assegurat pot sol·licitar la reducció del capital assegurat quan la producció
declarada es vegi minvada per causes o riscos ocorreguts durant el període de carència, que
comporta l’extorn del 100% de la prima comercial de tots els riscos.

Agroseguro únicament podrà admetre les sol·licituds rebudes dins els 10 dies següents a
la data de finalització del període de carència.

En cap cas no es portarà a terme l’extorn de prima per la reducció de capital sol·licitat
quan, amb anterioritat a la data de la sol·licitud, s’hagi declarat un sinistre causat per
algun dels riscos coberts.

Un cop rebuda la sol·licitud, Agroseguro pot realitzar les inspeccions i les comprovacions que
consideri oportunes i resoldre en conseqüència dins els 20 dies següents a la recepció de la
comunicació.
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18a – OBLIGACIONS DEL PRENEDOR I ASSEGURAT

El prenedor de l’assegurança, l’assegurat o el beneficiari estan obligats a:

1a) Incloure en la declaració d’assegurança tots els béns assegurables de la mateixa classe que
posseeixi a la seva explotació dins l’àmbit d’aplicació. Aquests béns han de concordar amb
els declarats en la Sol·licitud Única d’Ajuts de la Unió Europea.

Si el titular de l’explotació és perceptor del pagament únic per explotació, són assegurables
les parcel·les que estiguin incloses al seu nom en la sol·licitud d’ajuts de la Unió Europea
de la campanya en curs, entenent com a tal la que es presenta l’any següent al de l’inici del
període de subscripció de l’assegurança. Excepcionalment, en aquelles explotacions que
no disposin d'aquesta sol·licitud d’ajuts, s'admet que estiguin inscrites en el Registre
General de la Producció Agrícola (REGEPA).

L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a les penalitzacions següents en
funció del percentatge que representi la superfície de les parcel·les sense assegurar
sobre la superfície de les parcel·les assegurables:

 Menor del 5%: sense penalització.

 Del 5 al 25%: es deduirà de la indemnització neta el mateix percentatge
d'incompliment.

 Superior al 25%: pèrdua de la indemnització.

Aquestes penalitzacions s’aplicaran de forma independent per a les parcel·les en
producció i per a les parcel·les de plançons i per a les instal·lacions.

En el cas de no assegurar totes les instal·lacions del mateix tipus, es penalitzarà la
indemnització proporcionalment al valor de les instal·lacions no assegurades sobre el
valor total de les instal·lacions, del mateix tipus.

2a) Indicar per a cadascuna de les parcel·les incloses en la declaració d’assegurança la
referència corresponent de la parcel·la SIGPAC, incloent el recinte.

Quan s’hagi incomplert aquesta obligació, en cas de sinistre es procedirà de la manera
següent segons el risc esdevingut:

 Per als riscos en els quals el càlcul de la indemnització es fa per parcel·la, es
deduirà un 10% de la indemnització neta en les parcel·les en què s’hagi incomplert
aquesta obligació.

 Per als riscos en els quals el càlcul de la indemnització es fa per explotació, de la
indemnització neta en el conjunt de l'explotació per aquests riscos, es deduirà el
percentatge obtingut com a quocient entre la superfície que suposen les parcel·les
en què s'ha incomplert aquesta obligació, i la superfície de les parcel·les
assegurades, amb un valor màxim del 10%.

En el cas que es produeixin ambdós tipus de riscos, s’aplicaran les dues
penalitzacions.
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3a) Reflectir en la declaració d’assegurança, per a cada parcel·la, el sistema de conreu, la
superfície real conreada, el nombre d’arbres i l’edat.

Si durant la vigència de la pòlissa el prenedor o l’assegurat detecta algun error a la
superfície reflectida en la declaració d'assegurança comunicarà a Agroseguro aquesta
circumstància perquè sigui esmenada sense cap tipus de penalització.

Si durant la taxació el perit designat per Agroseguro constata en les dades reflectides
l'existència de dol o culpa greu de l'assegurat, es reduirà la indemnització neta en
proporció al percentatge resultant de la diferència per al conjunt de l'explotació entre
la superfície assegurada i la superfície real, sobre la superfície real.

4a) Reflectir en la declaració d'assegurança, per a cada tipus d'instal·lació que s'asseguri, l’edat
de l’estructura des del moment de construcció o darrera reforma.

5a) Reflectir en la declaració de sinistre o en el document d’inspecció immediata, juntament
amb les altres dades d’interès, la data prevista de recol·lecció de cada parcel·la. Si no
s’indica aquesta, als efectes de la condició general 17a, dels contractes d’assegurança,
relatives a les assegurances agrícoles, s’entén fixada en la data límit de garanties.

6a) Permetre a Agroseguro i als pèrits que hagi designat, d’inspeccionar els béns assegurats en
tot moment, facilitant la identificació i l’entrada a les parcel·les assegurades, així com
l’accés a la documentació que sol·liciti a l’assegurat amb relació als béns assegurats i, en
concret, l’especificada en l'obligació 1a.

L’incompliment d’aquesta obligació, quan impedeixi la comprovació de les parcel·les
que componen l'explotació assegurada o l'adequada valoració del risc per
Agroseguro, comporta la pèrdua del dret a la indemnització.
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Capítol V: SINISTRE I INDEMNITZACIÓ

19a – COMUNICACIÓ DE SINISTRES

Qualsevol sinistre ha de ser comunicat pel prenedor de l'assegurança, l'assegurat o el beneficiari
a Agroseguro, al seu domicili social o a les adreces territorials corresponents i dins el termini
de 7 dies, comptats a partir de la data en què s’hagi conegut; s’han d’efectuar tantes
comunicacions com sinistres tinguin lloc.

En especial, per al risc de fauna silvestre, el prenedor, l’assegurat o el beneficiari han d’extremar
la seva diligència en la comunicació del sinistre, en un termini no superior a l’indicat, computat
des que es produeixin els primers danys en el conreu.

En cas d’incompliment, l’assegurador pot reclamar els danys i perjudicis causats per la
manca de declaració, tret que l’assegurador hagi tingut coneixement del sinistre per un
altre mitjà.

No té la consideració de declaració de sinistre ni, per tant, tindrà cap efecte, la  que no
reculli el nom, els cognoms o la denominació social i el domicili de l’assegurat, la
referència de l’assegurança i la causa del sinistre.

En els sinistres per incendi, el prenedor de l'assegurança o l'assegurat estan obligats a
prestar declaració sobre el sinistre davant l'autoritat competent del lloc on hagi ocorregut,
i han d'enviar una còpia autentificada de la declaració a Agroseguro en què cal que
s'indiqui, a més de les dades pròpies de tota declaració de sinistre, les dades següents:

- Les circumstàncies del sinistre.

- Els causants coneguts o presumptes.

- La quantia aproximada dels danys i els mitjans emprats per reduir-los.

En sinistres causats per fauna silvestre cinegètica, només serà necessari que el prenedor
de l'assegurança o l'assegurat prestin declaració sobre els danys davant l'autoritat
competent en el cas que així ho demani Agroseguro.

En cas d’incompliment del que s’especifica anteriorment per als riscos d’incendi i fauna
silvestre cinegètica, es produirà la pèrdua del dret a la indemnització.

20a – INSPECCIÓ DE DANYS

Un cop comunicat el sinistre, el pèrit designat per Agroseguro ha de comparèixer al lloc dels
danys per realitzar la inspecció immediata en un termini no superior a set dies en el cas de
pedregada, vent huracanat i incendi i de trenta dies per a la resta de riscos, comptant dits terminis
des de la recepció de la comunicació per Agroseguro.

No obstant això, en circumstàncies excepcionals, ENESA i la Direcció General d'Assegurances
i Fons de Pensions, poden autoritzar Agroseguro a ampliar els terminis anteriors.
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Amb independència del que es disposa anteriorment en els Mòduls 1 i 2, si la declaració de
sinistre s’efectua abans de l’esporgada o caigudes fisiològiques, Agroseguro pot retardar la
inspecció de danys fins després que aquesta hagi finalitzat.

A aquests efectes, Agroseguro comunicarà a l’assegurat, el prenedor de l’assegurança o la
persona nomenada a l’efecte en la declaració de sinistre, amb una antelació almenys de 48 hores
la realització de la visita, tret d’acord de portar-la a terme en un termini menor.

Si Agroseguro no fa la inspecció immediata en els terminis establerts, en cas de desacord en la
taxació, s’acceptaran, tret que Agroseguro demostri el seu criteri de conformitat amb el dret,
els de l’assegurat en relació amb:

- Ocurrència del sinistre.

- Compliment de les condicions tècniques mínimes de conreu.

Si Agroseguro rep la comunicació de sinistre amb posterioritat als 20 dies des de
l’esdeveniment d’aquest, Agroseguro no està obligada a realitzar la inspecció immediata
a què fan referència els paràgrafs anteriors.

Així mateix, Agroseguro no està obligada a fer aquesta inspecció immediata en el cas que
el sinistre es produeixi durant la recol·lecció o en els 30 dies anteriors a la data prevista
per a l’inici d’aquesta.

21a – MOSTRES TESTIMONI
Si arribat el moment fixat per a la recol·lecció no s’hagués efectuat el peritatge o no s’hagués
arribat a un acord en aquest, i se seguís el procediment establert per a la taxació contradictòria,
l’assegurat pot efectuar-la, amb l’obligació de deixar mostres testimoni:

A) Si els sinistres han estat causats per riscos per als quals el càlcul d’indemnització es fa per
parcel·la, les mostres testimoni només es deixaran a les parcel·les afectades.

B) Si els sinistres han estat causats per riscos per als quals el càlcul d’indemnització es fa per
explotació, s’han de deixar les mostres testimoni tant a les parcel·les reclamades com en
aquelles parcel·les que, encara que no s’hagin reclamat, l’assegurat o Agroseguro
manifestin la necessitat d’efectuar-ne l’aforament.

Les mostres testimoni han de tenir les característiques següents:

- Unitat: arbres complets sense cap tipus de manipulació posterior al sinistre.

- Dimensions: almenys al 5 % del nombre total d’arbres de la parcel·la, amb un mínim de 3
arbres uniformement repartits per a parcel·les amb menys de 60 arbres. Els arbres
seleccionats han d’estar repartits uniformement sobre la parcel·la.

- Representativitat: han de ser representatives del conjunt de la població.

- Distribució: ha de ser uniforme, deixant un arbre de cada 20, a partir d'un de triat
aleatòriament i comptabilitzant en totes les direccions. En el cas de parcel·les amb una
superfície superior a 2 ha, es deixaran fileres completes, en proporció d’una de cada 20,
amb un mínim de 2 fileres per parcel·la.
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Tot el que s’ha indicat anteriorment s’estableix sense perjudici d’allò que a l’efecte disposen
les Normes Específiques de Peritatge de Danys corresponents.

L’incompliment de deixar mostres testimoni de les característiques indicades en una
parcel·la sinistrada comporta les penalitzacions següents, segons el risc esdevingut:

a) Si els sinistres s’han produït per riscos per als quals el càlcul de la indemnització es
fa per parcel·la, comporta la pèrdua del dret a la indemnització en la parcel·la
esmentada.

b) Si els sinistres s’han produït per riscos per als quals el càlcul de la indemnització es
fa per explotació, es procedirà de la manera següent:

 Si la superfície de les parcel·les que incompleixen el que s’ha indicat anteriorment
representa menys del 25% de la superfície de les parcel·les assegurades, es
considera a l’efecte del càlcul de la indemnització que a les dites parcel· les hi havia
una producció real final equivalent a la producció total assegurada.

 Si aquest percentatge representa més del 25% es perdrà el dret a la indemnització.

22a – VALORACIÓ DELS DANYS

S’estableix que la taxació de sinistres s’efectua d’acord amb la norma general de peritatge
aprovada per l’Ordre ministerial de 14 de març de 2003 (BOE de 21 de març) i per la Norma
específica per al conreu d’avellaner aprovada per Ordre de 16 de febrer de 1989 (BOE de 14 de
març).

Com a complement a la norma específica de peritatge, s’aplicaran els criteris establerts a
l’annex VI.

23a – SINISTRE INDEMNITZABLE

MÒDUL 1

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Ametller i avellaner

Perquè els sinistres produïts per tots els riscos coberts siguin considerats indemnitzables, per al
conjunt de les parcel·les (d’una mateixa comarca agrària) del grup de conreus que componen
l'explotació a l'efecte de la indemnització, s’ha complir algun dels dos supòsits següents:

1) Riscos amb complementari: el valor de la producció real final, incrementada amb les pèrdues
dels riscos sense complementari, ha de ser inferior al percentatge garantit triat en l'annex I.

2) Riscos sense complementari: el valor de la producció real final, incrementada amb les
pèrdues indemnitzables dels riscos amb complementari, ha de ser inferior al percentatge
garantit triat en l'annex I.
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Resta de conreus

Perquè els sinistres produïts per tots els riscos coberts siguin considerats indemnitzables, el
dany causat per tots en el conjunt de les parcel·les (d'una mateixa comarca agrària) que
componen l'explotació a efectes de la indemnització, ha de ser superior al 30% del valor de la
producció real esperada de l'explotació.

A aquests efectes, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres que individualment
no superin el 10% sobre la producció real esperada de la parcel·la afectada. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, els percentatges anteriors s’han de calcular sobre la
producció real esperada de la parcel·la afectada.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Perquè els sinistres produïts per tots els riscos coberts siguin considerats indemnitzables, el
dany causat per tots en el conjunt de les parcel·les del mateix tipus de plantació (d'una mateixa
comarca agrària) que componen l'explotació als efectes d’indemnització, ha de ser superior al
30% del valor de la producció real esperada de l'explotació.

A aquest efecte, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres que individualment no
superin el 10% de la producció real esperada de la parcel·la afectada. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge anterior s’ha de calcular sobre la
producció real esperada de la superfície afectada.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Per tal que un sinistre sigui considerat indemnitzable a cada instal·lació, s’ha de complir que el
dany sigui almenys la quantitat menor entre el 10% del capital assegurat i el valor indicat en el
quadre següent, segons el tipus d’instal·lació:

INSTAL·LACIONS QUANTIES (€/Instal·lació)

Capçal de reg 1.000

Xarxa de reg 300

MÒDUL 2

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Pedregada:

Perquè els sinistres d'aquest risc siguin considerats indemnitzables, el dany causat ha de ser
superior al 10% de la producció real esperada de la parcel·la. Si la superfície afectada de la
parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge anterior s’ha de calcular sobre la producció real
esperada de la superfície afectada.
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Riscos Excepcionals:

Perquè els sinistres d'aquests riscos siguin considerats indemnitzables, la suma dels danys
acumulables dels riscos excepcionals i del risc de pedregada, deduïts els danys indemnitzables
del risc de pedregada, ha de ser superior al 20% de la producció real esperada de la parcel·la
afectada. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge anterior s’ha
de calcular sobre la producció real esperada de la superfície afectada.

A aquests efectes, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres de pedregada i riscos
excepcionals que individualment no superin el 10% de la producció real esperada de la
parcel·la afectada. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge
anterior s’ha de calcular sobre la producció real esperada de la superfície afectada.

Resta d’adversitats climàtiques:

A) Ametller i avellaner

Perquè els sinistres produïts per aquest risc siguin considerats indemnitzables, per al conjunt de
les parcel·les (d’una mateixa comarca agrària) que componen l'explotació a l'efecte de la
indemnització, el valor de la producció real final incrementada amb el valor de les pèrdues
indemnitzables produïdes pels riscos de pedregada i riscos excepcionals, ha de ser inferior al
percentatge garantit triat a l’annex I.

B) Resta de conreus

Perquè els sinistres produïts per tots els riscos coberts siguin considerats indemnitzables, el
dany causat per tots en el conjunt de les parcel·les (d'una mateixa comarca agrària) que
componen l'explotació a efectes de la indemnització, ha de ser superior al 30% del valor de la
producció real esperada de l'explotació.

A aquests efectes, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres que individualment
no superin el 10% sobre la producció real esperada de la parcel·la afectada. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, els percentatges anteriors s’han de calcular sobre la
producció real esperada de la parcel·la afectada.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Perquè els sinistres de tots els riscos coberts siguin considerats indemnitzables, el dany causat
ha de ser superior al 20% de la producció real esperada del mateix tipus de plantació de la
parcel·la afectada. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el mínim
indemnitzable s’ha de calcular sobre la producció real esperada de la superfície afectada.

A aquest efecte, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres que individualment no
superin el 10% de la producció real esperada de la parcel·la afectada. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge anterior s’ha de calcular sobre la
producció real esperada de la superfície afectada.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Les reflectides per al Mòdul 1.
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MÒDUL P

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Pedregada:

Perquè els sinistres d'aquest risc siguin considerats indemnitzables, el dany causat ha de ser
superior al 10% de la producció real esperada de la parcel·la. Si la superfície afectada de la
parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge anterior s’ha de calcular sobre la producció real
esperada de la superfície afectada.

Riscos Excepcionals:

Perquè els sinistres d'aquests riscos siguin considerats indemnitzables, la suma dels danys
acumulables dels riscos excepcionals i del risc de pedregada, deduïts els danys indemnitzables
del risc de pedregada, ha de ser superior al 20% de la producció real esperada de la parcel·la
afectada. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el mínim indemnitzable
s’ha de calcular sobre la producció real esperada de la superfície afectada.

A aquests efectes, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres de riscos excepcionals
i pedregada que individualment no superin el 10% de la producció real esperada de la
parcel·la afectada. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge
anterior s’ha de calcular sobre la producció real esperada de la superfície afectada.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Perquè els sinistres de tots els riscos coberts siguin considerats indemnitzables, el dany causat
ha de ser superior al 20% de la producció real esperada del mateix tipus de plantació de la
parcel·la afectada. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el mínim
indemnitzable s’ha de calcular sobre la producció real esperada de la superfície afectada.

A aquest efecte, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres que individualment no
superin el 10% de la producció real esperada de la parcel·la afectada. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge anterior s’ha de calcular sobre la
producció real esperada de la superfície afectada.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Les reflectides per al Mòdul 1.

24a – FRANQUÍCIA I GARANTIT

MÒDUL 1

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Ametller i avellaner

En el cas de superar el mínim indemnitzable, per al conjunt de les parcel·les (d’una mateixa
comarca agrària) del grup de conreus que componen l’explotació a l'efecte de la indemnització,
s’indemnitzarà de forma independent:
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1) Riscos amb complementari: la diferència entre el garantit triat en l'annex I i el valor de la
producció real final incrementada amb les pèrdues dels riscos sense complementari.

2) Riscos sense complementari: la diferència entre el garantit triat en l'annex I i el valor de la
producció real final incrementada amb les pèrdues indemnitzables dels riscos amb
complementari.

En cas de ser indemnitzables, s’aplicarà sobre la indemnització a percebre de l’explotació un
deduïble absolut de 60 euros.

Resta de conreus

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al conjunt dels riscos coberts i per al conjunt de
les parcel·les (d'una mateixa comarca agrària) que componen l'explotació a efecte de la
indemnització una franquícia absoluta del 30%.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al conjunt dels riscos coberts i per al conjunt de
les parcel·les (d'una mateixa comarca agrària) que componen l'explotació als efectes de la
indemnització una franquícia absoluta del 20%.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

No s’aplica franquícia.

MÒDUL 2

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Pedregada:

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al risc de pedregada en cadascuna de les parcel·les
una franquícia de danys del 10%. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, la
franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.

Riscos Excepcionals:

En el cas de ser indemnitzables, a la suma dels danys acumulables dels riscos excepcionals i
pedregada, deduït el dany a indemnitzar de la pedregada, s'aplicarà per a cadascuna de les
parcel·les una franquícia absoluta del 20%. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior
a 1 ha, la franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.

Resta d’adversitats climàtiques:

A) Ametller i avellaner

En cas de superar el mínim indemnitzable, s’indemnitzarà per al conjunt de les parcel·les (d’una
mateixa comarca agrària) que componen l’explotació als efectes d’indemnització, la diferència
entre el garantit especificat a l’annex I i el valor de la producció real final incrementada amb el
valor de les pèrdues indemnitzables produïdes pels riscos de pedregada i riscos excepcionals.
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En cas de ser indemnitzables, s’aplicarà sobre la indemnització a percebre de l’explotació un
deduïble absolut de 60 euros.

B) Resta de conreus

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al conjunt dels riscos coberts i per al conjunt de
les parcel·les (d'una mateixa comarca agrària) que componen l'explotació a efecte de la
indemnització una franquícia absoluta del 30%.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al conjunt dels riscos coberts en cadascuna de les
parcel·les i per al mateix tipus de plantació la franquícia absoluta del 20%. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, la franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

No s’aplica franquícia.

MÒDUL P

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Pedregada:

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al risc de pedregada en cadascuna de les parcel·les
una franquícia de danys del 10%. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, la
franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.

Riscos Excepcionals:

En el cas de ser indemnitzables, a la suma dels danys acumulables dels riscos excepcionals i
pedregada, deduït el dany a indemnitzar de la pedregada, s'aplicarà per a cadascuna de les
parcel·les una franquícia absoluta del 20%. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior
a 1 ha, la franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al conjunt dels riscos coberts en cadascuna de les
parcel·les per al mateix tipus de plantació la franquícia absoluta del 20%. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, la franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

No s’aplica franquícia.
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25a – COMPENSACIONS I DEDUCCIONS

A) COMPENSACIONS

El càlcul de les compensacions es realitzarà d’acord amb el que s’estableix en la Norma General
de Peritatge i en la NEP corresponent.

B) DEDUCCIONS

El càlcul de les deduccions es realitzarà d’acord amb el que s’estableix en la norma general de
peritatge i en la NEP corresponent.

26a - CÀLCUL I PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ I GARANTIA A LA PLANTACIÓ

A) Riscos per als quals el càlcul es fa de forma independent per a cada parcel·la

El càlcul de la indemnització s'ha d’efectuar de forma independent per a cadascuna de les
parcel·les, aplicant els criteris següents:

1. S’ha de quantificar la producció real esperada, la producció real final, la producció base i
el dany.

2. S’ha de determinar el valor de la producció base.

3. S'ha d’establir el caràcter indemnitzable o no dels sinistres.

4. Si els sinistres són indemnitzables, s’ha de calcular el dany a indemnitzar aplicant la
franquícia.

5. L’import brut de la indemnització s’obtindrà multiplicant el dany resultant anterior pel
valor de la producció base.

6. L’import resultant s’ha d’incrementar o minorar amb les compensacions i les deduccions.

7. El percentatge de capital assegurat i la regla d’equitat s’han d'aplicar sobre l’import
resultant i, d’aquesta manera, es quantifica la indemnització neta a percebre.

B) Riscos per als quals el càlcul es fa per al conjunt de l'explotació

B.1) Mòduls i riscos amb garantit

El càlcul de la indemnització s'ha d’efectuar de forma global per a aquests riscos i per al conjunt
de les parcel·les (d'una mateixa comarca agrària) que componen l'explotació, aplicant els
criteris següents:

1. Per a cada parcel·la, s’ha de quantificar el valor de la producció real final, real esperada,
base i, si és el cas, el valor de producció corresponents a les pèrdues degudes als diferents
riscos coberts. En aquelles parcel·les en què no s'hagi quantificat el valor de la producció
real esperada i el valor de la producció real final, aquestes es prendran com el valor de la
producció total assegurada.
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2. S’ha de calcular el valor de la producció real final de l’explotació, com a suma del valor de
la producció real final de totes les parcel·les.

3. El valor de la producció base de l’explotació, s’ha de calcular com a suma del valor de la
producció base de totes les parcel·les.

4. A continuació, s'ha d’establir el caràcter indemnitzable o no dels sinistres.

5. Si el sinistre resulta indemnitzable, l’import brut de la indemnització s’obté com la
diferència entre el valor de la producció garantida i el valor de la producció real final de
l’explotació, incrementada, si és el cas, amb el valor de les pèrdues indemnitzables degudes
a la resta de riscos coberts.

Per al Mòdul 1, s'obtindrà de manera independent:

a. Per als riscos amb complementari: l'import brut de la indemnització s'obtindrà com a
diferència entre el valor de la producció garantida d'aquests riscos i el valor de la
producció real final, incrementat amb les pèrdues dels riscos sense complementari.

b. Per als riscos sense complementari: l'import brut de la indemnització s'obtindrà com a
diferència entre el valor de la producció garantida d'aquests riscos i el valor de la
producció real final, incrementada amb les pèrdues indemnitzables dels riscos amb
complementari.

6. L’import resultant s’ha d’incrementar o minorar amb les compensacions i les deduccions.

7. El percentatge de capital assegurat i la regla d’equitat s’han d'aplicar sobre l’import resultant
i, d’aquesta manera, es quantifica la indemnització neta a percebre.

B.2) La resta de mòduls i riscos

El càlcul de la indemnització s'ha d’efectuar de forma global per a aquests riscos i per al conjunt
de les parcel·les (d'una mateixa comarca agrària) que componen l'explotació, aplicant els
criteris següents:

1. S’aplicarà el preu d’assegurament a la producció base i la producció real esperada de cada
parcel·la, i s’obtindrà el valor de la producció base i el valor de la producció real esperada.
En aquelles parcel·les en què no s'hagi quantificat la producció real esperada i la producció
real final, aquestes es prendran com  la producció total assegurada.

2. S’ha de calcular en cada parcel·la el valor de la producció perduda, resultant d'aplicar el
dany total obtingut pels riscos coberts en cada parcel·la al valor de producció real esperada.

3. El valor de producció perduda en el total d'explotació s'obté sumant els valors de producció
perduda en cadascuna de les parcel·les.

4. El dany total de l’explotació s’obté com a quocient entre el valor de la producció perduda
de l’explotació i el valor de la producció real esperada de l’explotació.

5. A continuació, s'ha d’establir el caràcter indemnitzable o no dels sinistres.



LÍNIA 310/Pla 2021 – Pàg. 36 de 50

6. Si els sinistres resulten indemnitzables, s'ha d’aplicar la franquícia al dany global de
l'explotació.

7. L’import brut de la indemnització s’obté multiplicant el dany resultant anterior pel valor
de la producció base.

8. L’import resultant s’ha d’incrementar o minorar amb les compensacions i les deduccions.

9. El percentatge de capital assegurat i la regla d’equitat s’han d'aplicar sobre l’import
resultant i, d’aquesta manera, es quantifica la indemnització neta a percebre.

II. GARANTIA SOBRE LES INSTAL·LACIONS

El càlcul de la indemnització s'ha d’efectuar de forma independent per a cadascuna de les
instal·lacions, amb l’aplicació dels criteris següents:

1. S’ha de calcular en cada instal·lació el valor de reposició a nou.

2. El valor dels danys es calcularà segons s'indica en l'annex VI.

3. A continuació s’estableix el caràcter indemnitzable o no de cada sinistre.

4. Sobre l’import resultant el percentatge de capital assegurat s’han d'aplicar la regla d’equitat
i la regla proporcional, i d’aquesta manera es quantificarà la indemnització a percebre.

No s'aplicarà la regla proporcional quan el capital assegurat difereixi en menys del 10% del
valor de reposició a nou en cada instal·lació.

Una vegada calculada la indemnització, es realitzarà el pagament de la mateixa en el compte
bancari de l'assegurat especificada en la declaració d'assegurança.
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Capítol VI: ANNEXOS

ANNEX I – RISCOS COBERTS I CONDICIONS DE COBERTURES

MÒDUL 1: Tots els riscos per explotació:

Condicions de cobertura

Tipus de
plantació Conreu Garantia Riscos coberts Capital

assegurat
Càlcul

Indemnització

Mínim
indemnitzabl

e
Franquícia Garantit

Plantació en
producció

Ametller

Avellaner
Producció

Pedregada
Riscos
excepcionals
Resta
d’adversitats
climàtiques

100%
Explotació
(Comarca)

-
Deduïble:

60€

Elegible:
70%
60%
50%

Ametller Plantació
Tots els de
producció (1)

300%
Explotació
(Comarca)

30%
Absoluta:

20%
--

Garrofer
Noguera
Pacaner
Festuc

Producció

Pedregada
Riscos
excepcionals
Resta
d’adversitats
climàtiques

100%
Explotació
(Comarca)

30%
Absoluta:

30%
--

Garrofer
Avellaner
Noguera
Pacaner

Festuc

Plantació
Tots els de
producció (1)

100%
Explotació
(Comarca)

30%
Absoluta:

20%
--

Plantació
Jove

(plançons)
Tots Plantació

Tots els de
producció (1)

100%
Explotació
(Comarca)

30%
Absoluta:

20%
--

Totes Tots Instal·lacions

Tots els coberts
en la garantia a
la producció i
qualsevol altre
risc climàtic.

100% Parcel·la (2)
Sense

franquícia
--

(1) Els danys en plantació com a conseqüència del risc de sequera únicament es cobreixen per als conreus d'ametller i
avellaner a les parcel·les d'aquells assegurats que hagin contractat aquesta assegurança en el pla anterior en els Mòduls 1
o 2 i les quals tornin a estar assegurades en els Mòduls 1 o 2 pel mateix assegurat en el pla actual.

En la resta de conreus s'exclouen els danys en plantació per sequera.

(2) La quantitat menor entre el 10% del capital assegurat i 1.000 € en capçal de reg i 300 € en xarxa de reg.
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MÒDUL 2: Riscos per explotació i riscos per parcel·la

(1) Els danys en plantació com a conseqüència del risc de sequera únicament es cobreixen per als conreus d'ametller i
avellaner a les parcel·les d'aquells assegurats que hagin contractat aquesta assegurança en el pla anterior en els Mòduls 1
o 2 i les quals tornin a estar assegurades en els Mòduls 1 o 2 pel mateix assegurat en el pla actual.

En la resta de conreus s'exclouen els danys en plantació per sequera.

(2) La quantitat menor entre el 10% del capital assegurat i 1.000 € en capçal de reg i 300 € en xarxa de reg.

Condicions de cobertura

Tipus de
plantació

Conreu Garantia Riscos coberts Capital
assegurat

Càlcul
indemnització

Mínim
indemnitzable

Franquíci
a

Garantit

Plantació
en

producció

Ametller

Avellaner
Producció

Pedregada 100% Parcel·la 10%
Danys:

10%
-

Riscos
excepcionals

100% Parcel·la 20%
Absoluta:

20%
-

Resta
d'adversitats
climàtiques

100%
Explotació
(Comarca)

--
Deduïble:

60€

Elegible:
70%
60%
50%

Ametller Plantació
Tots els de
producció (1)

300% Parcel·la 20%
Absoluta:

20%
-

Garrofer
Noguera
Pacaner
Festuc

Producció

Pedregada 100% Parcel·la 10%
Danys:

10%
-

Riscos
excepcionals

100% Parcel·la 20%
Absoluta:

20%
-

Resta
d'adversitats
climàtiques

100%
Explotació
(Comarca)

30%
Absoluta:

30%
-

Garrofer
Avellaner
Noguera
Pacaner

Festuc

Plantació
Tots els de
producció (1)

100% Parcel·la 20%
Absoluta:

20%
-

Plantació
Jove

(plançons)
Tots Plantació

Tots els de
producció (1)

100% Parcel·la 20%
Absoluta:

20%
-

Totes Tots
Instal·lacion

s

Tots els coberts
en la garantia a
la producció i
qualsevol altre
risc climàtic.

100% Parcel·la (2)
Sense

franquícia
--
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MÒDUL P: Riscos designats per parcel·la

(1) La quantitat menor entre el 10% del capital assegurat i 1.000 € en capçal de reg i 300 € en xarxa de reg.

Condicions de cobertura

Tipus de
plantació Garantia Riscos coberts Capital

assegurat
Càlcul

indemnització
Mínim

indemnitzable Franquícia

Plantació en
producció

Producció
Pedregada 100% Parcel·la 10% Danys 10%

Riscos
excepcionals

100% Parcel·la 20% Absoluta 20%

Plantació
Tots els de
producció

100% Parcel·la 20% Absoluta 20%

Plantació Jove
(plançons)

Plantació
Tots els de
producció

100% Parcel·la 20% Absoluta 20%

Totes Instal·lacions

Tots els coberts en
la garantia a la

producció i
qualsevol altre risc

climàtic.

100% Parcel·la (1) Sense franquícia
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ANNEX II – PERÍODES DE GARANTIES

Garantia Espècie Riscos
Període de garanties

Inici de garanties Final de garanties

Producció

Ametller

Pedregada
Fruit 20 mm (3)

31 d’octubre (2)Riscos excepcionals

Resta d’adversitats
climàtiques (1)

1 de novembre

Avellaner

Pedregada

1 de maig

31 d’octubre (2)
Riscos

Excepcionals

Incendi

Fauna silvestre

Inundació-pluja
torrencial

Pluja persistent
1 de juliol

Vent huracanat

Resta d’adversitats climàtiques
(1)

1 de novembre

Festuc

Pedregada

Fruit 8 mm 15 de novembreRiscos excepcionals

Resta d’adversitats climàtiques

Garrofer i
pacaner

Pedregada

15 de maig 15 de novembreRiscos excepcionals

Resta d’adversitats climàtiques

Noguera

Pedregada

Fruit 6 mm 15 de novembreRiscos excepcionals

Resta d’adversitats climàtiques

Plantació Totes
Tots els de producció excepte la

sequera
Presa d’efecte 12 mesos

Instal· lacion
s

Totes Tots els de producció Presa d’efecte 12 mesos

(1) Entre aquestes adversitats, també s’han d'incloure els danys ocasionats pels riscos de pedregada i riscos
excepcionals ocorreguts abans de l’estadi fenològic o en les dates establertes per a l’inici de garanties
d’aquests riscos.

(2) Dates corresponents a l'any següent al de l'inici de subscripció de l'assegurança per a la producció, la
plantació i les instal· lacions.

(3) L'inici de garanties per a la varietat d'ametlla “Penta” serà Fruit 15 mm.
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ANNEX III – RENDIMENTS MÀXIMS ASSEGURABLES PER A
AMETLLER

Edat de la plantació (anys)

Sistema
de

conreu
1 2 3 4 5 6 >7

Secà
No

assegurable
No

assegurable
No

assegurable
25% 50% 75% (1)

Regadiu
No

assegurable
No

assegurable
25% 50% 75% (1)

Els percentatges s’apliquen sobre el rendiment màxim fixat per a cada productor a la base de dades del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

(1) Aquestes parcel· les no tenen limitació de rendiments, si bé el rendiment mitjà assegurat del conjunt de les
parcel· les no limitades no podrà superar el rendiment màxim establert pel Ministeri d'Agricultura en la base
de dades per a l'explotació.



LÍNIA 310/Pla 2021 – Pàg. 42 de 50

ANNEX IV – REVISIÓ DE LA BASE DE DADESPER A AMETLLER I
AVELLANER

La base de dades pot ser revisada d’ofici pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, o a
instàncies de l’assegurat:

1.- REVISIÓ DE LA BASE DE DADES D’OFICI PEL MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

Si durant la vigència de la declaració d’assegurança es detecta que el rendiment assignat a
l’explotació no s’ajusta a la seva realitat productiva, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació analitzarà i controlarà el rendiment assignat i, en el cas que es comprovi aquesta
falta d’adequació, pot donar lloc a la modificació del rendiment assignat.

Quan el coneixement de l’esmentada manca d'adequació s’origini en una visita de comprovació
al camp, la comunicació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del desacord amb el
rendiment assignat s’ha d'efectuar 15 dies abans de la finalització de les garanties dels riscos
coberts sobre la producció assegurada.

2.- REVISIÓ DE LA BASE DE DADES A INSTÀNCIES DE L’ASSEGURAT

2.1.- CAUSES DE REVISIÓ

Els agricultors que considerin que el rendiment assignat a la seva explotació no s’ajusta a la
realitat productiva d’aquesta per alguna de les causes que s’indiquen a continuació poden
sol·licitar la revisió de la base de dades.

a) Canvi de titularitat

Es pot sol·licitar revisió per aquesta causa quan s’incorpori almenys el 50% de la superfície
d’una altra explotació i que aquesta superfície representi almenys el 20% de la superfície
assegurada en la declaració d'assegurança del sol·licitant.

Això no obstant, quan el canvi de titularitat sigui conseqüència d’una successió hereditària, es
pot sol·licitar aquesta revisió quan afecti un únic hereu o, en el cas que n’afecti més d’un, la
superfície heretada per cada un sigui la mateixa o la diferència entre aquestes superfícies no
superi el 10%.

b) Modificació significativa en l’estructura productiva de l’explotació (reconversió varietal,
transformació en regadiu o altres causes)

Es pot sol·licitar la revisió per aquesta causa quan el rendiment mitjà obtingut en les quatre
últimes campanyes sigui com a mínim un 20% superior al rendiment màxim assignat a la base
de dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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El rendiment obtingut en les quatre darreres campanyes es calcularà a partir de:

- Els resultats d’assegurament de l’assegurança de rendiments i de l’assegurança combinada
de fruits secs.

- Les produccions lliurades per l’assegurat a la seva Organització de Productors de Fruites i
Hortalisses.

- Les sol·licituds úniques d’ajuts de la Unió Europea, efectuades per l’antic titular de
l’explotació.

2.2.- PROCEDIMENT I TERMINIS DE SOL·LICITUD

Els agricultors que es trobin en alguna d’aquestes circumstàncies anteriors poden sol·licitar la
revisió de la Base de Dades, procedint de la manera següent segons la data de recepció de la
sol·licitud:

a) Sol·licituds rebudes durant el període de subscripció dels mòduls 1 i 2 de l’assegurança

A aquest efecte s’haurà de:

1 Formalitzar la declaració d’assegurança a nom del titular amb el rendiment assignat que
figura a la base de dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2 Cursar la sol·licitud a Agroseguro, al seu domicili social, c/ Gobelas, 23 – 28023 Madrid,
en l’imprès establert a l’efecte, i en el qual s’han de consignar el nom o la raó social del
sol·licitant, el seu NIF o CIF, el seu domicili, el codi postal i el telèfon.

Aquestes sol·licituds seran estudiades per a l’assegurança de contractació del mateix Pla.

b) Sol·licituds rebudes després del final de subscripció dels mòduls 1 i 2 de l’assegurança

S’ha de cursar la sol·licitud a Agroseguro, al seu domicili social, c/ Gobelas, 23 – 28023
Madrid, en l’imprès establert a l’efecte, i en el qual s’han de consignar el nom o la raó social
del sol·licitant, el seu NIF o CIF, el seu domicili, el codi postal i el telèfon.

Aquestes sol·licituds seran estudiades per a la contractació del Pla següent.

2.3.- DOCUMENTACIÓ

Únicament s'atendran aquelles sol·licituds que almenys vagin acompanyades de la
documentació següent:

DE CARÀCTER GENERAL:

- Còpia del NIF/CIF del titular de l’explotació.

- Per a les sol·licituds realitzades durant el període de subscripció, s’ha d’aportar còpia de la
declaració d’assegurança formalitzada pel titular de l’explotació.

- Còpia de la Sol·licitud Única d’ajuts de la Unió Europea de l’última campanya, efectuada
pel titular de l’explotació o certificat de les parcel·les inscrites a nom del titular en el Registre
General de la Producció Agrícola (REGEPA) en el cas de no ser perceptor d’ajuts de la Unió
Europea.
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- Certificat de l’OPFH a nom del titular de l’assegurança, on es reflecteixi la data
d’incorporació i la sèrie de dades corresponent a la superfície conreada i producció lliurada
de les sis darreres collites o des de la data d’incorporació.

DE CARÀCTER PARTICULAR

a) En els casos de canvi de titular, a més, s’ha d’aportar:

- Còpia del NIF/CIF de l’antic titular.

- Còpia de la Sol·licitud Única d’ajuts de la Unió Europea de l’última campanya, efectuada
pel titular de l’explotació o certificat de les parcel·les inscrites a nom del titular en el
Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) en el cas de no ser perceptor
d’ajuts de la Unió Europea.

Si el nou titular de l’explotació no ha fet la Sol·licitud Única perquè va efectuar la
transmissió després de presentar la sol·licitud d’ajuts, la transmissió es justificarà
mitjançant la presentació del document corresponent (escriptura pública o contracte privat
o Registre General de la Producció Agrícola -REGEPA), juntament amb còpia de la
liquidació de l’impost corresponent, que demostri fefaentment la transmissió.

- Certificat de l’OPFH, que reflecteixi la sèrie de dades de l’antic titular de l’assegurança
corresponent a la superfície i la producció de cada collita des de la data d’incorporació a
aquesta. En el cas que el productor no sigui soci de cap OPFH, haurà d'aportar la
documentació corresponent que justifiqui la producció obtinguda i la superfície conreada,
almenys, de les sis últimes campanyes.

- En els casos que s’hagi canviat de titularitat l’explotació, com a conseqüència d’una
successió hereditària, s’ha de justificar aportant algun dels documents següents:

 Testament o declaració d’hereus.

 Escriptura d’acceptació i de partició d'herència

b) En els casos de revisió de la base de dades per modificació significativa de l’estructura
productiva, a més s’haurà d’aportar:

- Declaració justificativa dels canvis realitzats en l’explotació que acrediti la modificació
del rendiment obtingut.

Totes les sol·licituds poden anar acompanyades de qualsevol altra documentació que es
consideri oportuna.

Agroseguro, abans de procedir a la resolució de les sol·licituds de revisió de rendiment, podrà
visitar l’explotació, en el cas que ho consideri necessari per a l’estudi de les esmentades
sol·licituds.
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3.- RESOLUCIÓ I COMUNICACIÓ DE LES REVISIONS DE LA BASE DE DADES

3.1.- REVISIÓ DE LA BASE DE DADES D’OFICI PEL MINISTERI
D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

La resolució de les revisions iniciades d’ofici pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
es dictarà abans que transcorrin tres mesos des de la data de l’acord d’iniciació de l’expedient.
La dita resolució es comunicarà a l’interessat i a Agroseguro.

3.2.- REVISIÓ DE LA BASE DE DADES A INSTÀNCIES DE L’ASSEGURAT

a) Sol·licituds rebudes durant el període de subscripció dels mòduls 1 i 2 de l’assegurança

Agroseguro trametrà a ENESA la proposta de revisió en un termini de 50 dies des del final del
període de subscripció.

La resolució de la sol·licitud serà comunicada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
a Agroseguro, en un termini no superior a 70 dies comptats a partir de la finalització del període
de subscripció.

Per al conreu de l'ametller, en la resolució de la sol·licitud, en el cas d'explotacions amb
parcel·les que no han arribat a la plena producció i sol·licitin la revisió de rendiments en l’actual
Pla d'Assegurances Agràries, s'establirà, en la resolució corresponent, un rendiment per al Pla
en què té efecte la revisió i un altre per al següent, en el qual es tingui en compte l'increment de
rendiment de les parcel·les que no han assolit la plena producció.

Les explotacions que demanin revisió en el Pla actual no estaran subjectes al que s’indica en
l'annex III, en el Pla actual i en el proper, tret que es modifiqui l'estructura de l'explotació per
incorporació de parcel·les que no han assolit la plena producció amb posterioritat a la revisió
de rendiment.

Agroseguro comunicarà a l’assegurat, al prenedor i a l'entitat, la resolució de la sol·licitud, i es
farà de la forma següent:

1. Si la sol·licitud és atesa favorablement, Agroseguro procedirà a actualitzar la declaració
d’assegurança amb el nou rendiment i a regularitzar el rebut de prima corresponent, tret de
renúncia expressa de l’assegurat rebuda a Agroseguro en el termini de 20 dies des de la
comunicació de la resolució.

2. Si la sol·licitud és rebutjada, tindrà validesa la declaració d’assegurança formalitzada
inicialment, tret de renúncia expressa de l’assegurat rebuda a Agroseguro en el termini de
20 dies des de la comunicació de la resolució.
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b) Sol·licituds rebudes després del final de subscripció dels mòduls 1 i 2 de l’assegurança

Agroseguro trametrà a ENESA la proposta de revisió en un termini de 50 dies des del final del
període de subscripció del Pla següent.

ENESA comunicarà la resolució de la sol·licitud a Agroseguro en un termini no superior a 70
dies comptats a partir de l’inici del període de subscripció del Pla següent.

La resolució d'aquestes sol·licituds té validesa per al pla actual i els següents fins a l'elaboració
d'una nova base de dades.

Agroseguro comunicarà per escrit a l'assegurat el resultat de la revisió efectuada.
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ANNEX V – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES DE LES
INSTAL·LACIONS

V.1. GENERALS

L’assegurat ha de mantenir en perfecte estat de conservació els diferents materials que
componen la instal·lació, fent les feines de manteniment necessàries per evitar l’agreujament
del risc.

Perquè les instal·lacions que hagin superat l'edat màxima assegurable puguin ser assegurades
és necessari aportar una certificació emesa per un tècnic independent i visat pel col·legi
professional corresponent, en el qual s'indiqui que, tot i que ha superat l’edat, compleix les
característiques mínimes establertes en aquest Annex.

Aquesta certificació tindrà una validesa de dos anys.

Si s’inclou en la declaració d'assegurança alguna instal·lació que hagi superat l'edat
assegurable, i no s'hagi tramès la certificació tècnica indicada, Agroseguro comunicarà al
prenedor o assegurat per escrit aquesta circumstància, i li donarà un termini de 15 dies
perquè trameti aquest certificat a Agroseguro. A partir d'aquest termini, si no s'ha rebut
la certificació, Agroseguro procedirà a excloure les instal·lacions de la declaració
d'assegurança i a tornar-ne la prima íntegra de les mateixes.

V.2. ESPECÍFICS

Capçal de reg

Són assegurables únicament aquestes instal·lacions de fins a 20 anys d’edat. En concret, les
bombes i motors són assegurables si tenen una edat de fins a 10 anys.

Xarxa de reg

Són assegurables únicament aquestes instal·lacions de fins a 20 anys d’edat. En concret, les
bombes i motors són assegurables si tenen una edat de fins a 10 anys.
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ANNEX VI – VALORACIÓ DELS DANYS

VI.1 VALORACIÓ DELS DANYS EN LA PLANTACIÓ

VI.1.1. PLANTACIONS EN PRODUCCIÓ

VI.1.1.1. Ametller i avellaner

S'efectuarà la valoració per qualsevol dels riscos assegurats calculant el dany segons la taula
següent:

Grup de
dany

Simptomatologia i descripció dels danys
Danys (%)

Parcel·les de
secà

Parcel·les de
regadiu

A

Mort de l’arbre: Pèrdua superior al 70% de l’estructura de
sosteniment i productiva.
Accions necessàries:

-Fer la poda per la creu o arrencada.

100 50

B

Pèrdua inferior al 70% de l’estructura de sosteniment i
productiva.
Accions necessàries:

-Eliminació d’almenys 1/3 de las branques primàries o
-Poda intensa del 50% de les  branques secundàries

50 30

Si el percentatge d’arbres morts de la parcel·la supera el 50%, s’aplicarà un dany del 100% per
a les parcel·les de secà i un 50% per a les parcel·les de regadiu, sempre que els arbres morts es
trobin distribuïts en tota la parcel·la i es faci l’arrencada de la plantació.

VI.2.1.2. Resta de conreus

a) Mort de l’arbre

S’efectuarà la valoració de la mort de l’arbre per qualsevol dels riscos assegurats determinant
el percentatge d’arbres morts i calculant el dany, segons la taula següent:

% arbres morts Dany (%)

< 20% % arbres morts

20% a 50% % arbres morts x 1,50

>50%
Si s’arrenca la plantació: 100%
Si no s’arrenca la plantació: % arbres morts x 1,50; amb el màxim del 100%

Aquesta taula serà d’aplicació quan els arbres morts es trobin distribuïts per tota la parcel·la.
En el cas contrari s’entendrà com a dany el percentatge d’arbres morts.
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b) Pèrdua de collita de l’any següent, en els casos que no s’hagi produït la mort de
l’arbre, per haver-hi danys a la fusta estructural i productiva dels arbres

Després de l’ocurrència del sinistre, es verificarà que s’han produït els efectes següents:

Pedregada

- Defoliació superior al 70%.

- Presència significativa de brots tallats, trencats o secs com a conseqüència del sinistre.

- Ferides amb incisions en tronc, branques i rames amb longituds superiors a 1,5 cm i que,
per la seva profunditat, dificulten la circulació normal de la saba arribant fins i tot a
impedir-la i provocant-ne l'assecament.

Si no es produeixen els efectes anteriors, el sinistre es considera sense danys.

Riscos diferents de la pedregada:

Es constatarà que hi ha danys a l'arbre que puguin repercutir en un minvament de la collita
de l'any següent.

Un cop constatat que s'han produït els efectes especificats anteriorment, es calcularà el dany
aplicant els criteris següents:

1. Es calcularà la pèrdua com la diferència entre la producció real esperada de la campanya
assegurada i la producció real final de la campanya següent incrementada amb les pèrdues
produïdes. Per a plantacions que estiguin entrant en producció i per a les que han superat
el període de plena producció, es tindrà en compte la tendència de la producció.

La determinació d’aquesta pèrdua es diferirà en el moment de l’evolució del conreu que
permeti la quantificació dels danys.

2. El dany es determinarà com el quocient entre la pèrdua calculada a l’apartat anterior i la
producció real esperada de la campanya assegurada, amb el màxim del 60%.

VI.2.2 VALORACIÓ DELS DANYS EN PLANÇONS

Simptomatologia al plançó Dany (%)

Danys que obliguen a fer podes severes per efectuar la nova formació
de l’arbre 50%

Mort del plançó que obligui a replantar 100%

VI.3. VALORACIÓ DELS DANYS SOBRE LES INSTAL·LACIONS

VI.3.1. EXTINCIÓ I SALVAMENT

La valoració s'efectuarà per les despeses ocasionades per l'aplicació de les mesures necessàries
per a l'extinció i la minoració de les conseqüències del sinistre, amb un límit del 5% del capital
assegurat de la instal·lació.
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VI.3.2. DESENRUNAMENT

La valoració s'efectuarà pel cost que suposi l'execució del desenrunament de les instal·lacions
assegurades.

VI.3.3. RESTA D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ

Depenent de si es procedeix a la reconstrucció o no:

A) Si procedeix a la reconstrucció de la instal·lació sinistrada: la valoració es farà a valor de
reposició a nou, amb els límits d'indemnització següents sobre el capital assegurat (minorat
amb el valor dels danys estimats en els apartats anteriors):

 Per als motors i bombes fins als 5 anys d'edat i capçal de reg i xarxa de reg fins a 10
anys d’edat, el límit d’indemnització serà el 100% del capital assegurat.

 A partir de les edats especificades en l'apartat anterior, el límit d'indemnització es
minorarà linealment cada any, en funció del temps transcorregut des de les esmentades
edats fins a l'edat màxima assegurable, moment en què el límit s'estableix en el 60%.

Si per mitjà d'una certificació s'allarga la vida útil, el límit màxim serà el 60%.

B) Si no es reconstrueix la instal·lació: s'indemnitzarà a valor real.

El càlcul de la depreciació es farà d'acord amb l'edat de la instal·lació en el moment del
sinistre, en funció de la fórmula següent:

D= E*100 / L.

On:

D = Percentatge de depreciació.

E= Edat de la instal·lació abans del sinistre (anys).

L= Límit d'edat assegurable (anys).

CE: 310/2021
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