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ASSEGURANÇA D’EXPLOTACIONS DE CONREUS
HERBACIS EXTENSIUS

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
PALLER: emmagatzematge de palla al camp o a les eres.

DANY EN QUANTITAT: és la pèrdua, en pes, soferta en la producció real esperada, com a
conseqüència 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 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 “D” PER A ARRÒS, CEREALS D’HIVERN, BLAT DE MORO
I MELCA: quan almenys el 50% de les plantes de la parcel·la assoleixin l’estadi fenològic
“D”. Es considera que una planta ha assolit l’estadi fenològic “D” en el moment que té tres
fulles visibles.

ESTADI FENOLÒGIC “E” PER A COLZA I CAMELINA: quan almenys el 50 % de les
plantes de la parcel·la assoleixi l’estadi fenològic “E”. Es considera que una planta ha assolit
l’estadi fenològic “E” en el moment que les gemmes se separen a la inflorescència principal.

ESTADI FENOLÒGIC “ESPIGAT O PANÍCULA” PER A CEREALS D’HIVERN I
ARRÒS: quan almenys el 50% de les plantes de la parcel·la assoleixi l’estadi fenològic
d’“Espigat o Panícula”. Es considera que una planta ha assolit l’estadi fenològic d’“Espigat o
Panícula” quan la meitat de la longitud de l’espiga supera l’extrem superior de la beina de la
darrera fulla.

ESTADI FENOLÒGIC “FLORACIÓ” PER A CEREALS DE PRIMAVERA,
LLEGUMINOSES I OLEAGINOSES: quan almenys el 50% de les plantes de la parcel·la
assoleixi l’estadi fenològic de “Floració”. Es considera que una planta ha assolit l’estadi
fenològic de “Floració” quan ha començat la formació i són visibles els òrgans florals.

ESTADI FENOLÒGIC “G5” PER A COLZA: quan almenys el 50 % de les plantes de la
parcel·la assoleixi l’estadi fenològic “G5”. Es considera que una planta ha assolit l’estadi
fenològic “G5” en el moment de la seva maduresa fisiològica.
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ESTADI FENOLÒGIC “PRIMERA FULLA VERTADERA” PER A
LLEGUMINOSES: quan almenys el 50% de les plantes de la parcel·la assoleixi l’estadi
fenològic “primera fulla vertadera”. Es considera que una planta ha assolit aquest estadi
fenològic en el moment que és visible la primera fulla vertadera.

ESTADI FENOLÒGIC “ROSETA” PER A COLZA: quan almenys el 50% de les plantes
de la parcel·la assoleixi l’estadi fenològic de “Roseta”. Es considera que una planta ha assolit
l’estadi fenològic de “Roseta”, quan tingui visibles de 6 a 8 fulles vertaderes.

ESTADI FENOLÒGIC “SEGONA FULLA VERTADERA” PER A MILL, PANÍS,
ESCAIOLA, LLI LLAVOR I CÀRTAM: quan almenys el 50% de les plantes de la parcel·la
assoleixi l’estadi fenològic “segona fulla vertadera”. Es considera que una planta ha assolit
aquest estadi fenològic en el moment que és visible la segona fulla vertadera.

ESTADI FENOLÒGIC “V2” PER A GIRA-SOL: quan almenys el 50 % de les plantes de
la parcel·la assoleixi l’estadi fenològic “V2”. Es considera que una planta ha assolit l’estadi
fenològic “V2” en el moment que apareix el primer parell de fulles vertaderes.

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. Així mateix, i a aquest efecte, per a la garantia a la
producció en els mòduls 1 i 2, en cada una de les comarques, es consideren diferents grups de
conreu els següents:

- Cereals d’hivern i llavor de lli.

- Lleguminoses

- Colza i camelina.

- Gira-sol i càrtam

- Cereals de primavera

- Arròs

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

A) FRANQUÍCIA ABSOLUTA: s’aplica restant el percentatge 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.
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GARANTIT: percentatge sobre el valor de la producció assegurada o de la producció base en
el cas que s’hagi reduït la dita 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.

IMPLANTACIÓ “COLZA”: quan hagi germinat de forma uniforme i homogènia en tota la
parcel·la i que hagi assolit l’estadi fenològic de roseta, amb una densitat de, com a mínim, 15
plantes per m2 abans del 31 de desembre a les sembres realitzades amb anterioritat al 30 de
novembre, i abans de l’1 d’abril per a les sembres posteriors.

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 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.

 PIVOT: dispositiu de reg que es caracteritza per ser un sistema dinàmic, mitjançant
un sistema de torres amb rodes, propulsat per motor reductor, format per diversos
trams de canonada metàl·lica, que proporciona reg a mesura que avança.

 ENROTLLADORS: dispositiu de reg mòbil format de mànega i sistema de reg
mitjançant canó o barres nebulitzadores.

RETIRADA: l’alçat del conreu en el total o part de la parcel·la assegurada sempre que suposi
una superfície contínua i clarament delimitada, en no ser viable continuar amb aquest com a
conseqüència de sinistres coberts en la declaració d’assegurança.

MÍNIM INDEMNITZABLE: quantia del dany per sota del qual el sinistre no és objecte
d’indemnització.

NASCÈNCIA NORMAL “CEREALS D’HIVERN”: quan hagi germinat de forma uniforme
i homogènia en tota la parcel·la i tingui visible la tercera fulla en almenys el nombre de plantes
indicat a continuació, en els tres mesos següents a les sembres realitzades abans del 31 de
desembre i dos mesos per a les sembres posteriors.
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Rendiment assegurat (kg/ha) N. plantes / m2

Menor o igual a 1.500 90

Més gran de 1.500 fins a 2.000 110

Més gran de 2.000 fins a 2.500 135

Més gran de 2.500 fins a 3.000 160

Més gran de 3.000 fins a 3.500 175

Més gran de 3.500 190

NASCÈNCIA NORMAL “LLEGUMINOSES GRA”: quan hagi germinat de forma
uniforme i homogènia en tota la parcel·la i tingui visible la primera fulla vertadera en almenys
el nombre de plantes per metre quadrat indicat a continuació, en els tres mesos següents a les
sembres realitzades abans del 31 de desembre i dos mesos per a les sembres posteriors.

Conreus N. plantes / m2

Moreu 50

Garrofa 80

Fenigrec 100

Tramussos, lathyrus, soia, mongetes seques i fabes. 20

Pèsols 50

Faves, favons 10

Erbs 125

Veça 80

Llenties 110

Cigrons 16

NASCÈNCIA NORMAL “GIRA-SOL”: quan hagi germinat de forma uniforme i homogènia
en tota la parcel·la i que sigui visible el primer parell de fulles veritables amb una densitat
d’almenys 1,5 plantes / m2, abans del 30 d’abril per a la Comunitat Autònoma d’Andalusia i
abans del 25 de juny per a la resta de l’àmbit.

NASCÈNCIA NORMAL “CACAUET”: quan hagi germinat de forma uniforme i homogènia
en tota la parcel·la i que sigui visible el primer parell de fulles veritables amb una densitat
d’almenys 1,5 plantes / m2, abans del 25 de juny.

NASCÈNCIA NORMAL “LLI LLAVOR”, “CÀRTAM” i “CAMELINA”: quan hagi
germinat de forma uniforme i homogènia en tota la parcel·la i tingui visible la segona fulla
vertadera amb una densitat de com a mínim 80 plantes /m2 per al conreu del lli llavor, de 20
plantes /m2 per al conreu del càrtam i de 50 plantes /m2 per al conreu de la camelina en els tres
mesos següents a les sembres realitzades abans del 31 de desembre i dos mesos per a les sembres
posteriors.
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PALLISSA: edificació d’estructura estable, sòlida i permanent; tancada, semitancada o oberta
lateralment i coberta de materials rígids.

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 secà i regadiu.

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.

3. En explotacions de més de 50 parcel·les, es podran ajuntar recintes de diferents
parcel·les que suposin una superfície contínua del mateix conreu i varietat, i
s’identificarà la parcel·la amb el recinte de major superfície.

PARCEL·LES DE MULTIPLICACIÓ DE LLAVOR CERTIFICADA: Aquelles que
compleixin amb tots els requisits establerts en els Reglaments Tècnics de Control i Certificació
de llavors. Aquesta condició ha de ser justificada documentalment si és exigida per Agroseguro
o per ENESA.

A aquests efectes, en el cas que no s’acrediti, en el supòsit de sinistre indemnitzable, la
indemnització es calcularà tenint en compte el preu màxim establert per a la producció de gra
per a l’espècie i la varietat assegurada, i no donarà lloc a extorn de prima.

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.
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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: S’entén efectuada la recol·lecció en el moment que les plantes són segades
o quan se sobrepassi el moment òptim de la collita; es considera que s’ha assolit aquest moment
quan la collita arriba al percentatge d’humitat adequat o necessari per a la seva realització o
quan es presenten les simptomatologies següents:

- En el cas del gira-sol, quan les bràctees assoleixen un color marró, el dors del capítol és
jaspiat de marró i les fulles són senescents.

- En la colza, en l’estadi fenològic G5 (maduresa fisiològica).

Per al conreu del cacauet es considera que s'ha efectuat la recol·lecció quan, un cop realitzat
l'arrencada i inversió de la planta, els fruits són separats de la planta, o quan se superi el moment
òptim de collita.

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 no previstes en la definició anterior.

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

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.

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.
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VALOR DE 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
S’asseguren les produccions de conreus herbacis extensius.

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

I.1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Per a les produccions assegurables es cobreixen els danys en quantitat ocasionats pels riscos
coberts especificats en l'annex I.

Específicament per a la resta d’adversitats climàtiques en parcel·les de secà, es garanteix per al
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
dels riscos restants. En el cas del Mòdul 1, es garanteixen tots els riscos coberts en el conjunt
de l’explotació.

I.2. GARANTIA A LA PALLA

Per a les produccions assegurables de palla de cereals d’hivern, es cobreixen els danys en
quantitat ocasionats pels riscos coberts especificats en l'annex I.

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 produccions assegurables en els mòduls 1 i 2 en els conreus de secà, es cobreixen els
danys en quantitat causats pels riscos de pedregada, incendi i riscos excepcionals (*) sobre la
producció assegurada com a complementària.

(*) El risc de fauna silvestre només queda cobert per als conreus de cigrons, soia, mongeta
seca, fabes, cacauet i gira-sol.

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.



LÍNIA 309/Pla 2022 – Pàg. 11 de 59

B) INCENDI

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

Per a la palla es considerarà cobert el risc d’incendi en pallers sempre que compleixin les
condicions següents:

– Mantinguin al seu voltant, completament neta d’herba i sense sembrar, una franja de, si
més no, 10 metres d’ample.

– Estiguin construïts l’un de l’altre a una distància mínima de 15 metres.

C) RISCOS EXCEPCIONALS

C.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 avaluables 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.

C.2) 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, originin rierades, revingudes i riuades o donin lloc a
l’obertura de comportes de preses, rius, embassaments, lleres artificials o àrees d’inundabilitat
controlades, 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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C.3) PLUJA PERSISTENT

Precipitació atmosfèrica d’aigua que, per la seva continuïtat i abundància, produeixi
embassament i/o enfangament a la parcel·la sinistrada i que provoqui, de manera generalitzada
en la zona en què es troba, algun dels danys següents:

a) Si el sinistre té lloc abans de l'estadi fenològic d'espigat o panícula per a cereals d'hivern i
arròs, i de floració per a la resta de conreus:

– Asfíxia radicular amb resultat de la mort de la planta.

– Descalçament, caiguda, enterrament, enfangament o arrossegament de les plantes que
tingui com a conseqüència la mort de les plantes.

b) Si el sinistre té lloc després d'aquests estats fenològics:

– Germinació de les llavors.

– Impossibilitat física d’efectuar la recol·lecció, amb l'existència de senyals evidents de
negament que n’impedeixin la realització.

En els casos de la mongeta seca i faba-granja asturiana, queden coberts els danys per clapejat
produïts entre el període d’inflat de beines i de maduresa comercial.

C.4) VENT HURACANAT

moviment violent d’aire que, per la seva intensitat, ocasioni per acció mecànica pèrdues directes
en quantitat del bé assegurat, sempre que es produeixin els dos efectes següents:

– Esquinçaments, ruptures o trencaments de plantes, tiges o brots per efecte mecànic del vent
en el conreu assegurat.

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

D) NO-NASCÈNCIA I NO-IMPLANTACIÓ

Les adversitats climàtiques, no controlables normalment per l’agricultor que, si es produeixen
de forma generalitzada a la zona de conreu, impedeixin que s’assoleixi la nascència o
implantació normal del conreu.

E) RESTA D’ADVERSITATS CLIMÀTIQUES

Per a conreus en secà:

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 en l’explotació
assegurada com a la zona en què s’ubiqui.

A més, s’inclouen els danys ocasionats per plagues i malalties que, si es produeixen de forma
generalitzada, no poden ser controlades per l’agricultor.
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Per a conreus en regadiu:

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.

– 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 fets que puguin ser
normalment controlats per l’assegurat o qualsevol altra causa que pugui precedir,
acompanyar o seguir els riscos coberts, tret del que s’indica per als riscos d’inundació-
pluja torrencial. A més, per a les parcel·les en regadiu s’exclou la sequera.

L’aprofitament ramader, en verd o per a farratge, comporta l’exclusió de la cobertura de
danys que s’hauria pogut produir a la parcel·la objecte de l’esmentat aprofitament. A
l’efecte del càlcul de la indemnització, i sempre que a la resta de parcel·les hi hagi pèrdues
per sinistre de resta d’adversitats climàtiques, es considera producció real final de les
parcel·les objecte d’aprofitament la producció garantida en la declaració d’assegurança.

II. DE CARÀCTER PARTICULAR

A) RISCOS EXCEPCIONALS

A.1) 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.
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A.2) 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.

A.3) PLUJA PERSISTENT

S’exclouen els danys produïts en parcel·les:

– Amb drenatge insuficient.

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

– En el cas de faba-granja asturiana, les pèrdues ocasionades per retards vegetatius
que es puguin produir en el conreu.

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 la sembra o estadi fenològic que
figuren en l'annex II.

Final de garanties:

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

– En el moment de la recol·lecció.

– En les dates que figuren en l'annex II.
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I.2. GARANTIA A LA PALLA

Inici de garanties:

Les garanties s'inicien amb la presa d'efecte i mai abans de l’espigat.

Les garanties se suspendran temporalment en els supòsits següents:

a) Quan transcorreguts 30 dies des de la finalització de la recol·lecció o sega no estiguin
empacats o en gavelles.

b) En qualsevol cas, si el 30 de setembre la palla no està recollida en pallers o pallisses, per a
tot el territori nacional, excepte per a les comunitats autònomes de la regió de Múrcia,
Andalusia i les Canàries, que serà el 15 d’agost.

La suspensió de garanties durarà fins que es restableixin les situacions descrites anteriorment.

Final de garanties:

Les garanties finalitzen el 31 de maig de l’any següent al del final de la contractació de
l’assegurança. En tot cas, quan abans d’aquesta data la palla deixi de ser propietat de l’assegurat.

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

II.1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Inici de garanties:

Les garanties s'inicien amb l'entrada en vigor de la declaració d'assegurança i mai abans de la
nascència normal del conreu o implantació del conreu.

Final de garanties:

Les garanties finalitzen en les mateixes dates que les especificades per a 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 declaració
d’assegurança, 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 la palla.

- 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

L’àmbit d’aplicació d’aquesta assegurança s’estén a totes les explotacions conreades d’arròs,
cereals d’hivern, cereals de primavera, lleguminoses gra i oleaginoses situades al territori
nacional.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

L’àmbit d’aplicació d’aquesta assegurança inclou totes les parcel·les de secà que s’hagin inclòs
en l’assegurança principal en els Mòduls 1 i 2.

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 i, en el Mòdul P, totes les
explotacions dedicades al conreu d’arròs, cereals d’hivern, cereals de primavera, lleguminoses
gra i oleaginoses.

8a – BÉNS ASSEGURABLES

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

I.1 GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Són assegurables les produccions de conreus herbacis extensius conreades en parcel·les de secà
i regadiu, la destinació de les quals sigui exclusivament l’obtenció de gra o llavor certificada,
corresponents a les diverses varietats dels conreus de:

 Arròs.

 Cereals d’hivern: civada, ordi, sègol, espelta, blat, triticale i tritordeum i les seves barreges
(1) i escaiola.

 Cereals de primavera: blat de moro, mill, melca, panís i tef.

 Lleguminoses gra: moreus, garrofes, fenigrec, lathyrus (guixes i guixons), tramussos,
cacauet, cigrons, pèsols secs, faves seques, favons, mongetes seques, fabes (2), llenties,
soia, veça (3) i erbs.

 Oleaginoses: camelina, càrtam, colza, gira-sol i lli llavor.

(1) En els casos de barreja de dues o més espècies en una mateixa parcel·la, a la declaració
d'assegurança s’assignarà la corresponent a la varietat dominant.
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(2) Són produccions assegurables les procedents de parcel·les en monocultiu, asprades i que
figurin en el Registre de parcel·les del consell regulador de la denominació específica de
Faba Asturiana.

(3) Per al conreu de veça es permet incloure un cereal com a aspre, el nombre de plantes del
qual no ha de superar el 20% de les plantes per metre quadrat obtingudes per al conreu de
veça.

No són produccions assegurables:

– Els conreus en parcel·les que es trobin en estat d'abandó.

– Els conreus en parcel·les destinades a pastures o a l’obtenció de farratge.

– Els conreus en parcel·les situades en horts familiars.

– Els conreus de cereal procedents de l’enterrament i posterior germinació de llavors
que romanguin en el terreny des de la campanya anterior, s’hagin complementat
o no amb noves llavors, és a dir els anomenats renadius, rostolls, etc.

– Els conreus en parcel·les de nova rompuda. A aquest efecte s’entén com a rompuda
la transformació en terra de conreu dels terrenys no conreats. S’inclouen entre aquests
els terrenys forestals, les pastures i l’erm a pastures.

– Els conreus en parcel·les amb una profunditat efectiva del sòl inferior als 30 cm.
S’entén per profunditat efectiva la distància entre la superfície del sòl i l’horitzó més
enllà del qual les arrels no poden penetrar.

– Els conreus en parcel·les de sòls salins o salitrosos, entenent com a tals, aquelles en
què la conductivitat elèctrica de l’extracte de la solució del sòl en el punt de saturació a
25 ºC, sigui superior a:

Cigrons, pèsols, llenties, veça i erbs 8 mmhos/cm

Tramussos, faves i favons 6 mmhos/cm

Ordi 15 mmhos/cm

La resta de cereals d’hivern, gira-sol, colza i camelina 10,9 mmhos/cm

– Els conreus en parcel·les amb pH inferior a:

Tramussos, faves, favons i veça....................................... 4,5
Cigrons, pèsols, llenties i erbs.......................................... 5,5

– Els conreus en parcel·les amb pH superior a:

Tramussos ....................................................................... 6,8
Faves, favons i llenties .................................................... 8
Cigrons, pèsols, erbs i veça ............................................ 9
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– Els conreus en parcel·les destinades a experimentació o assaig, tant de material
vegetal com de tècniques o pràctiques culturals.

– El conreu de cigrons en parcel·les que hagin sofert atacs d’antracnosi dels cigrons
o Fusarium en alguna de les tres últimes campanyes.

I.2 GARANTIA A LA PALLA

És assegurable la palla del conreus de cereals d’hivern de les parcel·les assegurades en la
garantia a la producció.

I.3 GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Són assegurables les instal·lacions de capçal de reg i xarxa de reg en parcel·les, sempre que
compleixin les especificacions contingudes en l'annex IV.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

II.1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Són produccions assegurables les incloses en l’assegurança principal que hagin contractat els
Mòduls 1 i 2 i que, en el moment de la contractació, tinguin unes esperances reals de producció
superiors a les declarades inicialment en l’assegurança principal esmentada.

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 classe única tots els béns assegurables. No obstant això, s’han d’emplenar
declaracions d'assegurança diferents per a cada un dels grups següents, i es pot triar de forma
independent el Mòdul 1 o el Mòdul 2:

 Secà: Cereals d’hivern, lleguminoses i oleaginoses (conreus de càrtam, gira-sol i llavor de
lli).

 Secà: Resta d’oleaginoses (conreus de colza i camelina).

 Regadiu: Cereals d’hivern, lleguminoses i oleaginoses.

 Regadiu: Cereals de primavera i arròs.

Mòdul P

Es consideren classes diferents tots els béns assegurables de cadascun dels grups de conreu
següents:

 Arròs

 Cereals d’hivern
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 Cereals de primavera

 Lleguminoses

 Oleaginoses

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

En tots el mòduls d’assegurament té caràcter optatiu:

 La garantia sobre les instal·lacions presents a la parcel·la. 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.

 La garantia sobre la palla de cereals d’hivern. En el cas que s'opti per aquesta possibilitat,
s'ha d’assegurar tota la producció de palla de cereals d’hivern.

Per assegurar les instal·lacions i/o la palla, és obligatori assegurar el conjunt de la producció.
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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 DE SECÀ

S’admeten modificacions en la declaració d’assegurança, sempre que aquestes siguin
conseqüència de causes justificades i no afectin de forma significativa el contingut de la
declaració d’assegurança, fins a l’1 d’abril com a data límit, tret de les baixes de parcel·les
per no-sembra i altes de noves parcel·les de gira-sol a la Comunitat Autònoma
d’Andalusia que serà el 15 d'abril i fabes, càrtam, gira-sol a la resta de l'àmbit, cigrons,
mongeta seca i soia que serà el 15 de juny, i sempre que, quan Agroseguro rebi la
sol·licitud de modificació, aquestes parcel·les no hagin tingut cap sinistre causat pels
riscos coberts.

MODIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

S’admetrà la declaració d’assegurança complementària sense incorporar totes les
parcel·les, i posteriorment, amb la data límit del final de subscripció, es permetrà efectuar
una modificació incorporant la resta de parcel·les.

MODIFICACIONS DE LA DECLARACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE REGADIU

S’admeten modificacions en la declaració d’assegurança, sempre que aquestes siguin
conseqüència de causes justificades i no afectin de forma significativa el contingut de la
declaració d’assegurança, fins al 15 de juny com a data límit, tret de baixes de parcel·la
per no-sembra i altes de noves parcel·les de cacauet, fabes, cigrons, mongeta seca i soia
que serà el 30 de juny, i per a les baixes de parcel·les per no-sembra i alta de noves
parcel·les de gira-sol que serà el 15 de juliol i per a les baixes de parcel·les per no-sembra
i alta de noves parcel·les d’arròs i cereals de primavera (blat de moro, melca, mill i panís)
que serà el 31 de juliol, sempre que, quan Agroseguro rebi la sol·licitud de modificació,
aquestes parcel·les no hagin tingut cap sinistre causat pels riscos coberts.

MODIFICACIÓ O INCLUSIÓ DE LA PALLA EN LA DECLARACIÓ D’ASSEGURANÇA

Per a les declaracions d’assegurança contractades en els mòduls 1 i 2, s'admet la
incorporació o la modificació de la producció de palla, des de l'1 d'abril fins al 15 de juny.
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Quan aquestes modificacions suposin la inclusió de noves parcel·les en la declaració
d’assegurança, aquestes han de figurar en alguna de les sol·licituds úniques d’ajuts de la
Unió Europea en les quals s’inclouen les parcel·les inicialment assegurades. En el cas de
sinistre, es perdrà el dret a la indemnització a les parcel·les en què s’incompleixi el que
s’indica anteriorment, i no es tindrà dret a l’extorn de prima.

Si no se sembra alguna de les parcel·les assegurades i no ho comunica en el temps i la
forma indicats anteriorment, l’Assegurat no tindrà dret a cap extorn de prima.

Si en alguna parcel·la no s’hagués canviat el conreu indicat en la declaració d’assegurança
i no s’hagués comunicat a Agroseguro segons el que s’indica abans, en cas de sinistre a
efectes del càlcul de la indemnització es procedirà de manera següent:

– Es considera valor de la producció assegurada, el menor entre el valor de la producció
assegurada en la declaració d’assegurança i el que hauria correspost al conreu
realment existent a la parcel·la, tenint en compte, si cal, la Condició 12a de rendiment
unitari, sense que es tingui dret a cap extorn de prima.

– Per a la determinació del valor de la producció real final, s'aplicarà el preu del conreu
realment existent a la parcel·la.

– Aquestes parcel·les es consideren en el grup de conreu en el qual es van assegurar
inicialment.

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
Per fixar el rendiment unitari, la producció assegurada ha d’estar reflectida en quilograms de
gra, excepte per a blat de moro dolç, amb destinació a la producció en panotxes, en què la
producció assegurada és de panotxa sencera amb espates. A més:
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I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

I.1. MÒDULS 1 i 2

I.1.1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

CONREUS EN SECÀ

L’assegurat ha de fixar a la declaració d’assegurança el rendiment unitari de cadascuna de les
parcel·les que componen l’explotació, tenint en compte els rendiments obtinguts en anys
anteriors, de manera que el rendiment resultant de considerar la producció i la superfície de les
parcel·les assegurades, estigui comprès entre el rendiment màxim i mínim assignat pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a cada productor.

Si el rendiment assegurat supera el rendiment assignat, aquest quedarà automàticament
corregit de manera proporcional en totes les parcel·les de l’explotació, i es tindrà en
compte en l’emissió del rebut de la prima.

Es pot sol·licitar la revisió de rendiments tal com s’estableix en l’annex III.

CONREUS EN REGADIU

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.

I.1.2 GARANTIA A LA PALLA

L’assegurat fixarà lliurement el rendiment que s’ha de consignar en la declaració d'assegurança,
tenint en compte que aquest rendiment s’ha d’ajustar a les esperances reals de producció.

I.2. MÒDUL P

I.2.1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

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.

I.2.2. GARANTIA A LA PALLA

L’assegurat fixarà lliurement el rendiment que s’ha de consignar en la declaració d'assegurança,
tenint en compte que aquest rendiment s’ha d’ajustar a les esperances reals de producció.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

L'assegurat ha de fixar lliurement el rendiment en cada parcel·la, tenint en compte que la suma
d'aquest més el rendiment declarat en l'assegurança principal no superi l’esperança real de
producció.
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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 tècniques mínimes de conreu són les establertes pel Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, a saber:

a) Com a pràctiques culturals imprescindibles:

 Preparació del terreny abans d’efectuar la sembra o trasplantament mitjançant les tasques
necessàries per obtenir unes condicions favorables per a la germinació de la llavor.

Es considera que la sembra directa compleix amb la pràctica mínima de conreu indicada
anteriorment. S’entén per això: el mètode de conreu consistent a realitzar totes les tasques
preparatòries en el mateix moment de la sembra sobre el rostoll del conreu precedent, i que
s'efectuarà mitjançant una màquina específica de sembra directa i després d'un tractament en
presembra amb un herbicida no residual total.

 Realització de la sembra o transplantament en condicions adequades. Per determinar si s’han
realitzat en les condicions adequades, s’analitzaran els aspectes següents:

a) Oportunitat de la sembra. Es tindrà en compte, en funció de les condicions ambientals i
edafològiques de la zona, l’època de sembra en relació amb el cicle productiu de la
varietat.

b) Idoneïtat de l’espècie i/o varietat, que ha d’estar adaptada a les característiques
edafoclimàtiques de la zona i en concordança amb la producció declarada.

c) Localització de la llavor en el terreny de conreu. Es tindran en compte les condicions
pròpies de cada espècie per a una adequada fixació de la profunditat de la sembra i de
la distribució de la llavor en el terreny.

d) Es considera sembra deficient, a tots els efectes, la sembra realitzada a barreig, sense
enterrament posterior de la llavor amb rastell, conreador o rascle.

e) Densitat de sembra. S’ha d’utilitzar una dosis adequada en concordança amb la
producció declarada.

f) L’estat sanitari i de selecció de llavor. La llavor ha d’estar, com a mínim, garbellada i
desinfectada.

 En el conreu de lleguminoses s’ha de fer una passada de “corró” o “rodet” després de la
sembra, per facilitar la nascència i posterior recol·lecció.

 En el conreu d’arròs s’han de fer les aportacions o la retirada d’aigua en la quantitat i la
periodicitat adequada per tal d’obtenir la producció esperada.
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 En el conreu de faba-granja asturiana s’ha de fer l’asprada d’acord amb els sistemes habituals
de la zona.

 Adobament del conreu d’acord amb les característiques i les necessitats del sòl.

 Control de males herbes, sempre que amb això no es perjudiqui el desenvolupament del
conreu, amb el procediment i en el moment que es considerin oportuns.

 Tractaments fitosanitaris en la forma i el nombre necessaris per al manteniment del conreu
en un estat sanitari acceptable. En el supòsit de faba-granja asturiana, es prestarà especial
atenció als tractaments amb fungicides en els estats fenològics de formació i inflat de beines.

 Realització de la recol·lecció en el moment en què la collita assoleixi el grau òptim de
maduresa.

A més del que s’ha indicat anteriorment i, amb caràcter general, qualsevol altra pràctica cultural
que s’empri, com és el cas del guaret, s’ha de fer d’acord amb les bones pràctiques agràries, tot
en concordança amb el rendiment fixat en la declaració d’assegurança.

Per a les parcel·les inscrites o en procés d’incorporació en registres d’agricultura ecològica i
per a superfícies d'interès ecològic, les condicions tècniques mínimes de conreus anteriors s’han
d’adaptar, en el seu compliment, al que disposa la normativa vigent sobre la producció i la
superfície d’interès ecològic.

A l’efecte del control del compliment de les pràctiques de conreu anteriors, es poden sol·licitar
les oportunes factures oficials de compra dels productes o del lloguer de la maquinària a nom
de l'Assegurat, o factures d'actuacions realitzades per empreses de serveis que especifiquin les
feines executades a nom de l’assegurat.

b) En tot cas, l’assegurat està obligat a complir tantes normes com es dictin, tant sobre lluita
antiparasitària i tractaments integrals com sobre mesures culturals o preventives de caràcter
fitosanitari.

c) Les condicions tècniques mínimes de les instal·lacions de la parcel·la que es consideren
imprescindibles, són les reflectides en l'annex IV. 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 pot reduir la indemnització en proporció a la importància dels
danys derivats i al grau de culpa de l’assegurat.

La reducció corresponent de la indemnització s’ha de portar a terme a terme, igualment,
quan no s’hagin realitzat les pràctiques de conreu anteriors com a conseqüència de la
incorporació de l’explotació assegurada a programes de mesures agroambientals o
d’agricultura ecològica o superfícies d’interès ecològic establerts en aplicació de la
legislació vigent.
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14a – BONIFICACIONS
S’aplicarà una bonificació en la prima de l’assegurança principal dels mòduls 1 o 2 en secà als
assegurats que hagin contractat qualsevol dels mòduls 1 o 2 de secà en la campanya anterior i
en l’actual campanya facin la declaració d’assegurança en mòduls 1 o 2 en secà abans de les
dates següents:

− Cereals d’hivern, lleguminoses i oleaginoses (càrtam, gira-sol i llavor de lli):

o Andalusia i Canàries: fins al 31 d'octubre.

o Resta de l'àmbit: fins al 15 de novembre.

Si l'explotació assegurable té parcel·les en diferents comunitats autònomes, per beneficiar-
se de la bonificació s’ha de fer la declaració d'assegurança en la data més avançada de les
indicades anteriorment.

− Resta d'oleaginoses (colza i camelina): fins al 30 de setembre.

15a – PAGAMENT DE LA PRIMA

Una vegada realitzada la declaració d'assegurança en el període de subscripció establert, s’ha
de procedir al pagament de la prima única, que es pot efectuar 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.

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.
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A.2) Pagament per transferència bancària

Excepcionalment, es pot fer el pagament mitjançant transferència bancària a favor de
Agroseguro en qualsevol dels comptes que aquest designi a aquest efecte, sempre que en la
transferència s’identifiqui 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.

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.
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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 que no s’hagi 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.

16a – 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.

17a – PERÍODE DE CARÈNCIA
S’estableix un període de carència de sis dies complets comptats des de l’entrada en vigor de
l’Assegurança.
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No s’aplica el període de carència:

 En les declaracions d’assegurança principal d’aquells assegurats que van contractar aquesta
assegurança 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.

18a – CAPITAL ASSEGURAT
I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

I.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 GARANTIA A LA PALLA

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

I.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 principal.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

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

- 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 a l’assegurança principal minvi per causes o riscos ocorreguts durant el període de
carència.



LÍNIA 309/Pla 2022 – Pàg. 30 de 59

El prenedor o l'assegurat ha de trametre la sol·licitud en els terminis de comunicació que
s'indiquen al quadre:

DECLARACIONS
D’ASSEGURANÇA

PERÍODE
D’OCURRÈNCIA DELS

RISCOS

TERMINI DE
COMUNICACIÓ A

AGROSEGURO

EXTORN DE LA
PRIMA

COMERCIAL

Totes Durant el termini de carència
Fins a 10 dies després de la
fi del període de carència

100% tots els riscos

Únicament poden ser admeses aquelles sol·licituds rebudes a Agroseguro en el termini
especificat.

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.

19a – OBLIGACIONS DEL PRENEDOR I ASSEGURAT

El prenedor de l’assegurança i/o l’assegurat estan obligats a:

a) 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 o en el registre de parcel·les
del consell regulador de la denominació específica de faba granja asturiana.

L’incompliment d’aquesta obligació dona lloc a la penalització següent 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 cadascuna de les
declaracions d'assegurança. Així mateix, s’aplicaran de forma independent per a les
parcel·les en producció 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.
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b) 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.

c) Reflectir en la declaració d’assegurança, per a cada parcel·la, la superfície real conreada.

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.

d) Reflectir en la declaració d’assegurança el sistema de conreu (secà o regadiu), la data de
sembra i la varietat sembrada en cada parcel·la. Si en el moment de formalitzar la declaració
d’assegurança no s’ha efectuat la sembra, s’indicarà la data prevista.

e) 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.

f) 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.

g) 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 se sol·liciti a l’assegurat amb relació als béns assegurats i, en concret,
l’especificada en l'obligació a).

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

20a – 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, en l’imprès
establert a l’efecte 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.

És obligatori que qualsevol sinistre es comuniqui, a tot estirar, trenta dies abans de la
recol·lecció, llevat dels sinistres ocorreguts en aquest interval. Si l’incompliment d’aquesta
obligació dona lloc al fet que la taxació s’hagi de realitzar sobre mostres-testimoni,
l’assegurador no estarà obligat en cap cas a abonar el valor i les despeses de manteniment
d’aquestes, que quedaran en poder de l'assegurat un cop finalitzat el procés de peritatge.

No s’accepten els sinistres comunicats amb posterioritat a les 48 hores de la finalització de la
recol·lecció, tret dels produïts per incendi durant aquesta.

En sinistres de fauna silvestre cinegètica, ocasionats per conill o llebre, en els conreus de cereals
d’hivern, lleguminoses i oleaginoses, l’assegurat ha de comunicar aquest sinistre a Agroseguro,
amb data límit el 15 d’abril, excepte per a càrtam que serà el 31 de maig i gira-sol i cigrons que
serà el 30 de juny.

En els sinistres per no-nascència o no-implantació, si alguna de les parcel·les (o una part
perfectament delimitada) no assoleix la nascència normal o no s’implanta, l’assegurat ha de
comunicar aquest sinistre a Agroseguro, amb data límit de l’1 d’abril per a tots els conreus,
excepte per a la colza per a les sembres anteriors al 30 de novembre que serà el 15 de gener,
per al gira-sol a la Comunitat Autònoma d'Andalusia el 5 de maig i a la resta de l'àmbit el 30
de juny, per al càrtam que serà el 31 de maig,  mongetes seques que serà el 15 de juny i cigrons,
que serà el 30 de juny.

En sinistres de fauna silvestre cinegètica, no-nascència i no-implantació només els sinistres
rebuts a Agroseguro en el termini indicat disposaran d’aquesta garantia.

Si després d’efectuar la comunicació del sinistre, l’Assegurat considera que l’explotació no
tindrà pèrdues indemnitzables, pot comunicar a Agroseguro l’anul·lació d’aquest, sempre que
no s’hagi procedit a la inspecció dels danys.
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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.

21a – INSPECCIÓ DE DANYS

Un cop comunicat el sinistre, el pèrit designat per Agroseguro ha de comparèixer al lloc dels
danys per fer la inspecció immediata en un termini no superior a trenta dies en el cas de danys
causats per la resta d’adversitats climàtiques i de set per a la resta de riscos, comptant els 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.

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.

 Ús dels mitjans de lluita preventiva.

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.
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22a – 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:

 La dimensió de les mostres testimoni ha de ser com a mínim del 5% de la superfície total de
la parcel·la.

 Les plantes que formen la mostra no han d’haver sofert cap tipus de manipulació posterior
al sinistre.

 Hauran de ser representatives de l’estat del conreu, estar repartides uniformement dins de
cada parcel·la i ser contínues, en franges de l’ample de tall d’una recol·lectora o segadora
en tota la superfície de la parcel·la.

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 del grup
de conreu establert a l’explotació a l’efecte de la indemnització, es considerarà que
en 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.

23ª – RECOLLIDA DE CONREU

Es pot sol·licitar la retirada de conreu durant el període de garanties de l’assegurança quan, a
conseqüència dels riscos coberts, el conreu evolucioni desfavorablement i sempre que suposi
una superfície contínua i clarament delimitada.
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Aquesta retirada requereix l’oportuna declaració de sinistre en temps i forma, i la inspecció i
l’autorització del tècnic designat per Agroseguro.

Si en el termini de vint dies naturals des de la notificació correcta y completa de l’assegurat,
Agroseguro no realitza la inspecció corresponent, s’entén que aquesta accepta la decisió de
recollir el conreu.

Si com a conseqüència de la visita d’inspecció, Agroseguro, no considera procedent la recollida
del conreu, i l’assegurat no està d’acord amb aquesta consideració, es procedirà d’acord amb el
que s’estipula en la Condició Catorzena de les Condicions Generals i en la Norma General de
Peritatge.

La valoració de les pèrdues de producció s’estableix segons els criteris següents:

A. RISCOS PER ALS QUALS EL CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ ES FA PER AL
CONJUNT DE L’EXPLOTACIÓ:

La retirada del conreu en una parcel·la donarà lloc a la determinació d’una pèrdua de producció,
que serà computable amb el total de l’explotació de la forma següent:

– Es valoraran les despeses efectivament realitzades en el conreu fins al moment de la petició
de retirada.

– Aquestes despeses es transformaran en quilograms, per a la qual cosa es dividirà la
quantitat obtinguda pel preu assignat als efectes de l’Assegurança a l’espècie present a la
parcel·la sinistrada; aquests quilograms perduts no poden superar en cap cas el 70% de la
producció declarada a la parcel·la.

– La producció perduda així obtinguda computarà en el conjunt de l’explotació, prenent per
a l’esmentada parcel·la com a producció base la producció perduda i com a producció real
final, zero quilograms.

A continuació, es calcularà el caràcter d’indemnitzable o no del conjunt de l’explotació, com
també l’import brut de la indemnització, si és el cas, tal com estableix la Condició 28a, càlcul
de la indemnització.

B. RISCOS PER ALS QUALS EL CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ ES FA DE
FORMA INDEPENDENT PER A CADA PARCEL·LA:

El dany de cada parcel·la afectada es valorarà aplicant els criteris següents:

– Es valoraran les depeses realitzades fins al moment d’ocurrència del sinistre, amb un límit
del 65% del valor de la producció assegurada corresponent a la superfície afectada.

– El dany es determinarà com el quocient entre el valor calculat a l’apartat anterior i el valor
de la producció real esperada de la parcel·la.

– El dany obtingut s’incrementarà amb el valor de la franquícia del risc que ha ocasionat el
sinistre.

– A continuació, s’aplicarà el mínim indemnitzable i la franquícia corresponent segons el
risc i mòdul contractat.
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Aquesta indemnització comporta el venciment de les garanties de la parcel·la subscrita.

24a – VALORACIÓ DELS DANYS

S’estableix que la taxació de sinistres s’efectuarà d’acord amb la Norma General de Peritatge
dels danys ocasionats sobre les produccions agrícoles, emparats per l’assegurança agrària
combinada, aprovada per l’Ordre ministerial, de 14 de març de 2003 (BOE de 21 de març), i
les normes específiques de peritatge següents:

 Cereals d’hivern en secà, aprovada per Ordre de 30 de novembre de 2001 (BOE de 14 de
desembre).

 Cereals d’hivern i lleguminoses, aprovades per Ordres de 16 de febrer de 1989 (BOE de 23
de febrer).

 Gira-sol, aprovada per Ordre ministerial, de 9 de març de 1999 (BOE de 18 de març de
1999).

 Arròs, aprovada per Ordre ministerial, de 10 de desembre de 2009 (BOE de 12 de desembre).

 Cereals de primavera, aprovada per Ordre ministerial, de 13 de setembre de 1988 (BOE de
16 de setembre de 1988).

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

25a – SINISTRE INDEMNITZABLE

MÒDUL 1

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

SECÀ

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.

REGADIU

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.
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En relació amb la resta de riscos diferents del de pedregada i d'incendi, 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 PALLA

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, 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%. 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.

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 percentatge de la producció real esperada de la parcel·la, especificada per a cada
conreu en l'annex I. 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.

Incendi:

Es considera indemnitzable el dany causat efectivament.
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Riscos excepcionals:

Perquè els sinistres d'aquests riscos siguin considerats indemnitzables, la suma dels danys
acumulables dels riscos excepcionals i dels riscos de pedregada i incendi, deduït el dany a
indemnitzar del risc de pedregada i incendi, ha de ser superior al percentatge de la producció
real esperada de la parcel·la afectada, especificat per a cada conreu a l'Annex I. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el mínim indemnitzable es calcularà 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.

Resta d’adversitats climàtiques, no-nascència i no-implantació:

SECÀ

Perquè els sinistres d’aquests riscos siguin considerats indemnitzables, per al conjunt de les
parcel·les (d’una mateixa comarca agrària) del grup de conreus que componen l'explotació a
efectes d’indemnització, el valor de la producció real final, incrementada amb el valor de les
pèrdues indemnitzables produïdes pels riscos coberts a nivell de parcel·la, ha de ser inferior al
percentatge garantit escollit en l’annex I.

REGADIU

Perquè els sinistres d'aquests riscos siguin considerats indemnitzables, la suma dels danys
acumulables de tots els riscos coberts, deduït el dany a indemnitzar del risc de pedregada,
incendi i riscos excepcionals, 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 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.

II. GARANTIA A LA PALLA

Pedregada i incendi:

Perquè els sinistres d’aquests riscos siguin considerats indemnitzables, la suma dels danys
acumulables a aquests riscos ha de ser superior al 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.

A aquest efecte, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres que individualment no
superin el 10%. 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.
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Riscos excepcionals:

Perquè els sinistres d'aquests riscos siguin considerats indemnitzables, la suma dels danys
acumulables dels riscos excepcionals i dels riscos de pedregada i incendi, deduït el dany a
indemnitzar dels riscos de pedregada i incendi, 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 aquest efecte, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres que individualment no
superin el 10%. 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.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Les reflectides per al Mòdul 1.

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 percentatge de la producció real esperada de la parcel·la, especificada per a cada
conreu en l'annex I. 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.

Incendi:

Es considera indemnitzable el dany causat efectivament.

Riscos excepcionals:

Perquè els sinistres d'aquests riscos siguin considerats indemnitzables, la suma dels danys
acumulables dels riscos excepcionals i dels riscos de pedregada i incendi, deduït el dany a
indemnitzar del risc de pedregada i incendi, ha de ser superior al percentatge de la producció
real esperada de la parcel·la afectada, especificat per a cada conreu a l'Annex I. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el mínim indemnitzable es calcularà 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.

II. GARANTIA A LA PALLA

Pedregada i incendi:

Perquè els sinistres d’aquests riscos siguin considerats indemnitzables, el dany causat pel
conjunt de tots ells ha de ser superior al 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.
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A aquest efecte, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres que individualment no
superin el 10%. 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.

Riscos excepcionals:

Perquè els sinistres d'aquests riscos siguin considerats indemnitzables, la suma dels danys
acumulables dels riscos excepcionals i dels riscos de pedregada i incendi, deduït el dany a
indemnitzar dels riscos de pedregada i incendi, 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 aquest efecte, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres que individualment no
superin el 10%. 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.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Les reflectides per al Mòdul 1.

26a – FRANQUÍCIA I GARANTIT

MÒDUL 1

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

SECÀ

En 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:

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.

REGADIU

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) del grup de conreus que componen l'explotació
als efectes de la indemnització una franquícia absoluta del 20%.

II. GARANTIA A LA PALLA

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al conjunt de les parcel·les (d'una mateixa
comarca agrària) que componen l'explotació la franquícia especificada en l'annex I.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

No s’aplica franquícia.
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MÒDUL 2

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Pedregada i incendi:

En el cas de ser indemnitzable, s'aplicarà per a cada una de les parcel·les la franquícia
especificada per a cada conreu en l'annex I. 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
del risc de pedregada i incendi, deduït el dany a indemnitzar del risc de pedregada i incendi,
s’aplicarà per a cada una de les parcel·les la franquícia especificada per a cada conreu en l'annex
I. 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, no-nascència i no-implantació:

SECÀ

En cas de superar el mínim indemnitzable, s’indemnitzarà per al conjunt de les parcel·les (d’una
mateixa comarca agrària) del grup de conreus que componen l’explotació a efectes
d’indemnització, la diferència entre el garantit escollit en l’annex I i el valor de la producció
real final incrementada amb el valor de les pèrdues indemnitzables produïdes pels riscos de
pedregada, incendi i riscos excepcionals.

REGADIU

En el cas de ser indemnitzables, a la suma dels danys acumulables de tots els riscos coberts,
deduït el dany a indemnitzar del risc de pedregada i incendi i riscos excepcionals, s'aplicarà per
a cada una de les parcel·les la franquícia especificada en l'annex I per a cada conreu. 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 PALLA

Pedregada i incendi:

En el cas de ser indemnitzable, s'aplicarà per al conjunt d’aquests riscos en cada una de les
parcel·les la franquícia absoluta 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
dels riscos de pedregada i incendi, deduït el dany a indemnitzar dels riscos de pedregada i
incendi, s'aplicarà per a cada una 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.
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III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

No s’aplica franquícia.

MÒDUL P

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Pedregada i incendi:

En el cas de ser indemnitzable, s'aplicarà per a cada una de les parcel·les la franquícia
especificada per a cada conreu en l'annex I. 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
del risc de pedregada i incendi, deduït el dany a indemnitzar del risc de pedregada i incendi,
s’aplicarà per a cada una de les parcel·les la franquícia especificada per a cada conreu en l'annex
I. 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 PALLA

Pedregada i incendi

En el cas de ser indemnitzable, s'aplicarà per al conjunt d’aquests riscos en cada una de les
parcel·les la franquícia absoluta 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
dels riscos de pedregada i incendi, deduït el dany a indemnitzar dels riscos de pedregada i
incendi, s'aplicarà per a cada una 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.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

No s’aplica franquícia.

27a – 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 norma específica 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 norma específica de peritatge corresponent.
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A més, quan existeixin pèrdues per sinistre de la resta d’adversitats climàtiques en parcel·les
de secà, es consideraran no recol·lectables els rendiments iguals o inferiors a les quantitats
següents segons l’espècie:

Grups de conreus Conreus Rendiment final (kg/ha)

Cereals d’hivern Tots ≤250

Lleguminoses gra

Llenties
Cigrons

≤60

Resta lleguminoses ≤125

Oleaginoses Tots ≤125

En aquest cas s’assignarà com a producció real final 0 i es deduirà per cada hectàrea la quantitat
resultant de multiplicar els quilograms corresponents a l’espècie conreada pel preu
d’assegurament fixat als efectes de l’assegurança, en concepte de despeses no realitzades.

28a - CÀLCUL I PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ I GARANTIA A LA PALLA

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. Es quantificarà la producció real esperada, la producció real final, la producció base i el
dany.

2. Es determinarà el valor de la producció base.

3. S'establirà el caràcter indemnitzable o no dels sinistres.

4. Si els sinistres són indemnitzables, es calcularà 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. S’aplicarà sobre l’import resultant el percentatge de capital assegurat i la regla d’equitat, i
d’aquesta manera es quantificarà la indemnització a percebre.

B) RISCOS PER ALS QUALS EL CÀLCUL ES FA PER AL CONJUNT DE
L’EXPLOTACIÓ

El càlcul de la indemnització s'efectuarà de forma global per a aquests riscos i per al conjunt de
les parcel·les (d'una mateixa comarca agrària) del grup de conreu que componen l'explotació a
efectes d’indemnització, aplicant els criteris següents:
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B.1) Mòduls i riscos amb garantit:

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.

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 en secà, 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:

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.
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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 V.

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, se’n farà el pagament al compte bancari de l'assegurat
especificat 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

Garantia
Grups de conreus

assegurables Riscos coberts
Capital

assegurat
Càlcul

indemnització
Mínim

indemnitzable Franquícia Garantit

Producció

SECÀ:
Cereals d’hivern

Lleguminoses
Oleaginoses

Pedregada
Incendi
Riscos excepcionals
No-nascència (1)
No-implantació (2)
Resta d’adversitats
climàtiques

100%
Explotació
(Comarca)

-- --

Elegible:
70%
60%
50%

REGADIU:
Cereals d’hivern

Lleguminoses
Oleaginoses

Cereals de primavera
(3)

Arròs

Pedregada
Incendi
Riscos excepcionals (4)
No-implantació (2)
Resta d’adversitats
climàtiques

100%
Explotació
(Comarca)

30%
Absoluta:

20%
--

Palla Cereals d’hivern
Pedregada
Incendi
Riscos excepcionals

100%
Explotació
(comarca)

30%
Absoluta:

30%
--

Instal·lacion
s

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

100% Parcel·la (5)
Sense

franquícia
--

(1) Risc cobert per a tots els conreus, excepte en colza.

(2) Risc cobert únicament en el conreu de colza.

(3) S’inclouen els conreus de cereals de primavera en secà.
(4) Per als conreus de cereals d’hivern, oleaginoses i lleguminoses en regadiu, està garantida la fauna silvestre en les declaracions

d’assegurança que se subscriguin abans de la finalització del període de subscripció corresponent a les parcel·les de secà. Per
als conreus de cigrons, soia, mongetes seques, fabes, cacauet i gira-sol no és necessari contractar abans de la data esmentada
per tenir la cobertura de fauna.

(5) 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

Condicions de cobertura

Garantia
Grups de conreus

assegurables Riscos coberts
Capital

assegurat
Càlcul

indemnització
Mínim

indemnitzable Franquícia Garantit

Producció

SECÀ:
Cereals d’hivern

Lleguminoses
Oleaginoses

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

--

Incendi 100% Parcel·la --
Danys:
10%

Riscos excepcionals 100% Parcel·la 20%
Absoluta:
20% (5)

--

No-nascència (1)
No-implantació (2)
Resta d’adversitats
climàtiques

100%
Explotació
(Comarca)

-- --

Elegible:
70%
60%
50%

REGADIU:
Cereals d’hivern

Lleguminoses
Oleaginoses

Cereals de primavera
(3)

Arròs

Pedregada 100% Parcel·la 10% (6)
Danys:
10% (7)

--

Incendi 100% Parcel·la --
Danys:
10%

Riscos excepcionals (4) 100% Parcel·la 20%
Absoluta:
20% (5)

No-implantació (2)

Resta d’adversitats
climàtiques

100% Parcel·la 20%
Absoluta:

20%

Palla Cereals d’hivern

Pedregada
100% Parcel·la 10%

Absoluta:
10%

--
Incendi

Riscos excepcionals 100% Parcel·la 20%
Absoluta:

20%
--

Instal·lacion
s

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

100% Parcel·la (8)
Sense

franquícia
--

(1) Risc cobert per a tots els conreus, excepte en colza.

(2) Risc cobert únicament en el conreu de colza.

(3) S’inclouen els conreus de cereals de primavera en secà.
(4) Per als conreus de cereals d’hivern, oleaginoses i lleguminoses en regadiu, està garantida la fauna silvestre en les declaracions

d’assegurança que se subscriguin abans de la finalització del període de subscripció corresponent a les parcel·les de secà. Per
als conreus de cigrons, soia, mongetes seques, fabes, cacauet i gira-sol no és necessari contractar abans de la data esmentada
per tenir la cobertura de fauna.

(5) Fabes: per al risc de pluja persistent franquícia absoluta del 10%.

Blat de moro: per al risc de vent huracanat franquícia absoluta del 10%.

(6) Cereals de primavera: 6% i per a l’arròs 4%.
(7) Arròs: franquícia absoluta del 4%.

(8) 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 P - Riscos nominats per parcel·la

(1) Fauna silvestre: únicament per als conreus d’arròs, blat de moro, melca, mill, panís, cigrons, soia, mongeta seca, faba,
cacauet i gira-sol.

(2) Cereals de primavera: 6% i per a l’arròs 4%.
(3) Arròs: Franquícia absoluta del 4%.

(4) Fabes: per al risc de pluja persistent franquícia absoluta del 10%.

Blat de moro: per al risc de vent huracanat franquícia absoluta del 10%.

(5) Menor entre el 10% del capital assegurat i 1.000 € en capçal de reg i 300 € en xarxa de reg.

Condicions de cobertura

Garantia
Grups de
conreus

assegurables
Riscos coberts

Capital
assegurat

Càlcul
indemnització

Mínim
indemnitzable Franquícia

Producció

Cereals d’hivern
Lleguminoses
Oleaginoses
Cereals de
primavera

Arròs

Pedregada 100% Parcel·la 10% (2) Danys: 10% (3)

Incendi 100% Parcel·la -- Danys: 10%

Riscos
excepcionals (1)

100% Parcel·la 20% Absoluta: 20% (4)

Palla Cereals d’hivern

Pedregada
100 % Parcel·la 10% Absoluta 10%

Incendi

Riscos
excepcionals (1)

100 % Parcel·la 20% Absoluta 20%

Instal·lacions Tots

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

100% Parcel·la (5) Sense franquícia
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ANNEX II – PERÍODES DE GARANTIES

INICI DE GARANTIES FINAL DE GARANTIES
(3)

GRUPS DE
CONREU

CONREUS

MÒDULS 1 i 2 MÒDUL P

TOTS
SECÀ (1)

REGADIU
(2)

SECÀ I
REGADIU

CEREALS
D’HIVERN

Blat, ordi, civada,
espelta, sègol, triticale,
tritordeum i les seves

barreges Sembra
Estadi fenològic “D” 15 setembre

Escaiola
Estadi fenològic “segona fulla

vertadera” 31 juliol

CEREALS DE
PRIMAVERA

Blat de Moro, melca - Estadi fenològic “D”

31 d’octubre
Cadis, Còrdova i Sevilla

30 novembre
Badajoz

28 febrer
Resta de províncies

Mill, panís i tef -
Estadi fenològic “segona fulla

vertadera” 30 novembre

LLEGUMINOSES

Moreus, garrofes,
fenigrec, tramussos,

pèsols secs, faves seques,
favons, lathyrus (guixes i

guixons), veça i erbs.

Sembra
Estadi fenològic “primera fulla

vertadera”

31 d’agost

Llenties 31 d’agost (4)
Cigrons 30 setembre

Soia 31 d’octubre

Mongetes seques
Elegible: (4)
20 setembre
31 d’octubre

Fabes 30 novembre (4)

Cacauet

Elegible (5):
30 setembre
15 d’octubre
31 d’octubre
15 novembre

OLEAGINOSES

Gira-sol Sembra Estadi fenològic “V2”

30 setembre
(Múrcia, Almeria, Badajoz,

Cadis, Còrdova, Huelva,
Jaén, Màlaga, i Sevilla)

30 novembre
(Resta de províncies)

Camelina Sembra Estadi fenològic “E” 31 d’agost

Lli llavor i càrtam Sembra
Estadi fenològic “segona fulla

vertadera” 30 setembre

Colza Sembra Sembra
Estadi fenològic

“E” 31 d’agost

ARRÒS Arròs - Estadi fenològic “D” 15 de desembre
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(1) Els danys ocasionats per pedregada, incendi, riscos excepcionals i la resta d'adversitats climàtiques, des de
l'inici de garanties fins a la implantació o nascència normal del conreu, es consideren amb caràcter general,
riscos de no-nascència o no-implantació.

(2) Període de garanties per al risc de resta d’adversitats climàtiques i no-implantació en conreus de regadiu:

Com a cobertura de retirada de conreu:
- Cereals d’hivern i arròs: des de l’estadi fenològic indicat fins a l’estadi fenològic d’espigat o panícula.
- La resta de conreus: des de l’estadi fenològic indicat fins a l’estadi fenològic de floració.

Com a cobertura de danys:
- Cereals d’hivern i arròs: des de l’estadi fenològic d’espigat o panícula fins a la data fi de garanties.
- La resta de conreus: des de l’estadi fenològic de floració fins a la data fi de garanties.

(3) Per al risc d’incendi, la collita es garanteix en el camp en peus, en gavelles, durant el transport
a les eres, en aquestes i durant el trasllat del gra fins als graners, sigui quin sigui el mitjà o
vehicle que s’utilitzi per al seu trasllat. A més, el final de garanties per als conreus de blat de
moro i melca s’estableix en el 30 de juny de l’any següent al de  sembra del conreu o en el
moment en què el producte assegurat passi a propietat d’una altra persona física o jurídica
diferent de l’assegurat, si és anterior a aquesta data límit.

(4) Per als conreus de mongetes seques, fabes i llenties les garanties finalitzen transcorreguts
10 dies a partir de la recol·lecció, en concepte de període d’oreig del conreu a la parcel·la,
amb data límit establerta per a cada conreu. Per a la Mongeta del Ganxet la data límit de garanties és
el 15 de novembre.

(5) Els finals de garanties de 15 d’octubre, 31 d’octubre i 15 de novembre són elegibles únicament per a les
parcel·les de cacauet situades a les províncies de Càceres, Badajoz, Huelva, Còrdova i Sevilla.
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ANNEX III – REVISIÓ DE RENDIMENTS

El procediment per a la revisió de la base de dades és l’establert pel Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació com s’indica a continuació:

III.1. REVISIÓ DE LA BASE DE DADES

III.1.1. Revisió de la base de dades d’ofici pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient

Si durant la vigència de la declaració d’assegurança es detecta que el coeficient 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.

III.1.2. Sol·licitud de la revisió de la base de dades a instàncies de l’Assegurat

Els assegurats que considerin que els rendiments assignats no s’ajusten a la realitat productiva
de la seva explotació, per alguna de les causes que s’indiquen a continuació, poden sol·licitar
la revisió de la base de dades.

III.1.2.1. Canvi de titularitat de l’explotació

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

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

III.1.2.2. Errors materials en les dades de la sèrie productiva

Es pot sol·licitar la revisió per aquesta causa quan es detectin errors en les dades emprades de
la sèrie productiva.

Els assegurats que es trobin en alguna d’aquestes circumstàncies poden sol·licitar la revisió de
la base de dades fins a 10 dies després de la finalització del període de subscripció dels
Mòduls 1 i 2 corresponents a les parcel·les de secà. Per això han de:

1. Formalitzar la declaració d’assegurança a nom del titular amb el coeficient de rendiment
assignat que figura a la base de dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient.
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2. Fer 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, el seu domicili, el codi postal i el telèfon.

Únicament s’atendran les sol·licituds que es rebin abans dels 10 dies següents a la
finalització del període de subscripció, i que s’acompanyin de la documentació següent:

 Còpia del NIF del titular de l’explotació.
 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.

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

 Còpia del NIF de l’antic titular.
 Còpia de l’última sol·licitud única d’ajuts de la Unió Europea, efectuada per l’antic titular

de l’explotació, abans d'haver efectuat el canvi de titular.
* 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, pel qual
s’hagi liquidat l’impost corresponent), que demostri fefaentment la transmissió.

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

 Testament o declaració d’hereus
 Escriptura d’acceptació i de partició hereditària.

En els casos de revisió de la Base de Dades per errors materials en la sèrie productiva, a més
s’ha d’aportar aquella documentació que justifiqui l’existència de dits errors.

En qualsevol cas, també es pot adjuntar qualsevol altra documentació que es consideri oportuna.

III.2. RESOLUCIÓ I COMUNICACIÓ DE LES REVISIONS DE LA BASE DE DADES

III.2.1. Revisions 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.
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III.2.2. Revisions a instància de l’assegurat

Agroseguro comunicarà la resolució de la sol·licitud a l’Assegurat en un termini no superior als
60 dies comptats a partir de la finalització del període de subscripció, procedint de la manera
següent:

1. Si la sol·licitud és atesa favorablement, Agroseguro procedirà a l’actualització de la
declaració d’assegurança amb el nou coeficient de rendiment i a la regularització del rebut
de prima corresponent, tret de renúncia expressa de l’assegurat rebuda a Agroseguro en
un 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.

Agroseguro comunicarà a ENESA la relació de sol·licituds aprovades o denegades tant per als
canvis de titularitat o modificacions de l’estructura de l’explotació com per a la correcció de
possibles errors en les dades de la sèrie productiva.
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ANNEX IV – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES DE LES
INSTAL·LACIONS

IV.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,
serà necessari aportar una certificació emesa per un tècnic independent i visat pel col·legi
professional corresponent, en la qual s'indiqui que, encara que s’hagi superat aquesta 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.

IV.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 V – VALORACIÓ DE DANYS

V.1. VALORACIÓ DELS DANYS EN LA GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

V.1.1. No-nascència o no-implantació en secà

La no-nascència o no-implantació del conreu en una parcel·la dona lloc a la determinació d’una
pèrdua de producció, que és computable amb el total de l’explotació en el moment en què
s’efectuï la taxació definitiva amb els criteris següents.

La pèrdua per no-implantació en colza o no-nascència a la resta de conreus, es considera per a
cada conreu de la forma següent:

 Cereals d'hivern, cigrons, llenties, veça, erbs i gira-sol: el 60% de la producció assegurada
de la parcel·la.

 Colza: el 65% de la producció assegurada de la parcel·la. Si es declara el sinistre abans del
30 de novembre serà el 40%. En tots dos casos serà necessari la retirada del conreu.

 Resta de conreus:  el 65% de la producció assegurada de la parcel·la.

La producció perduda així obtinguda computa en el conjunt de l’explotació, prenent per a
l’esmentada parcel·la com a producció base el resultat de multiplicar el percentatge anterior per
la producció assegurada i com a producció real final, zero quilograms.

A continuació es calcula el caràcter d’indemnitzable o no del conjunt de l’explotació, així com
l’import brut de la indemnització, si és el cas, tal com estableix la Condició 28a, de càlcul de la
indemnització.

El reconeixement de la no-nascència i la no-implantació en colza comportarà el venciment
de les garanties de la parcel·la.

V.1.2. Resta d’adversitats climàtiques i no-implantació en conreus de regadiu

Per a les produccions de regadiu assegurades en els Mòduls 1 i 2, la valoració dels danys
ocasionats per aquest risc, s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris següents:

− Les pèrdues que es puguin registrar amb anterioritat a l’estat fenològic d’“espigat o
panícula” per a cereals d’hivern i arròs, o a l’estat fenològic de floració per a la resta de
conreus, són garantides en els termes i les condicions establertes en la condició Vint-i-
tresena RECOLLIDA DE CONREU.

− Les pèrdues que es puguin produir en el període comprès entre els estadis fenològics
ressenyats en el punt anterior i la data de fi de garanties establerta per al conreu, es
valoraran com a danys en la producció.
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V.1.3. Danys per clapejat produïts per pluja persistent en mongeta seca i faba granja
asturiana

Per a la valoració dels danys per clapejat als grans de mongeta seca i faba-granja asturiana
produïts per pluja persistent entre el període d’inflat de beines i de maduresa comercial, s’aplica
la taula següent:

Categoria després del sinistre Dany

Extra i Primera 0%

Segona 50%

Destriament 100%

A aquest efecte, els grans d’aquestes mongetes seques es classifiquen en les categories següents:

Categoria “Extra”:

Les mongetes seques classificades en aquesta categoria són de qualitat superior. Els grans
presenten la forma, l’aspecte, el desenvolupament i la coloració característiques del tipus
comercial. Han d'estar exempts de defectes, a excepció d’alteracions superficials molt lleugeres,
sempre que aquestes no perjudiquin l’aspecte general, la qualitat o la presentació en l’envàs.

Categoria Primera:

Les mongetes seques classificades en aquesta categoria són de bona qualitat. Els grans
presenten la forma, l’aspecte, el desenvolupament i la coloració característiques del tipus
comercial. No obstant això, es poden admetre defectes lleugers, sempre que no perjudiquin
l’aspecte general, la qualitat ni la conservació.

Categoria Segona:

Aquesta categoria comprèn les mongetes seques de qualitat comercial que no es poden
classificar en les categories superiors però que compleixen les característiques mínimes de
qualitat definides a continuació: Senceres, sanes, exemptes de floridura, podridures i insectes,
i amb contingut en humitat màxim del 15%. S’admeten defectes de forma, aspecte,
desenvolupament i coloració, sempre que les mongetes seques conservin les característiques
del seu tipus comercial.

Destriament:

Aquesta categoria comprèn les mongetes seques que no es troben classificades en les categories
definides anteriorment.

V.1.4. Danys per pluja persistent en cacauet

Per al risc de pluja persistent en cacauet, als finals de garanties de 15 d'octubre, 31
d'octubre i 15 de novembre, s'estableix un límit màxim de danys del 70% de la producció
real esperada en cada parcel·la. Per tant, si el dany taxat és superior al 70%, s'assignarà
com a dany el 70%.
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V.1.5. Conreu de blat de moro

A l'efecte d'aplicació de la taula I de la norma específica de peritatge per a la taxació de cereals
de Primavera:

− Blat de moro dolç: s'estableix que cada fulla de blat de moro dolç equival a 1,5 fulles de
blat de moro gra.

− Per a cicles menors o iguals a 400: se substitueix la taula I per la següent:

Percentatge de superfície foliar perduda
Estadi 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0-4 fulles 0 0 0 0 1 2 2 3 4 5
5 fulles 0 0 0 1 2 2 3 4 6 7
6 fulles 0 0 1 1 2 4 6 9 11 16
7 fulles 0 0 1 3 5 7 10 13 17 21
8 fulles 0 0 2 4 6 10 13 16 21 27
9 fulles 2 5 8 11 14 19 23 27 31 34

10 fulles 5 9 14 18 23 27 32 37 41 46
11 fulles 6 11 17 23 28 34 40 45 51 57
12 fulles 6 13 18 26 33 40 47 53 60 67
13 fulles 7 15 22 31 38 46 54 61 69 77
Floració 8 16 25 33 41 49 57 66 74 82

Post-floració 4 11 13 19 27 32 40 50 57 66
Làctia 4 11 13 18 25 30 37 44 50 58

Làctia-cerosa 4 11 12 17 22 26 30 35 40 44
Cerosa 2 9 12 15 18 21 24 26 28 30

Cerosa-farinosa 4 9 11 14 16 18 20 22 22 23
Farinosa 3 6 8 11 13 17 17 18 18 18

Farinosa-vítria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vítria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V.1.6. Danys per fauna silvestre

Per a la valoració dels danys produïts per fauna silvestre en aquelles parcel·les amb danys
reiterats per aquest risc, es pot ajustar la producció real esperada de la parcel·la sinistrada en la
quantia que s'especifica a continuació:

Anys amb Sinistre Indemnitzable de
Fauna Silvestre

Reducció PRE

2 dels 2 últims assegurats 25%

3 dels 4 últims assegurats 50%

4 dels 4 últims assegurats PRE = PRF

No s'aplicarà aquesta reducció a les parcel·les en les quals el rendiment assegurat ja s'ha minorat
considerant les pèrdues sofertes per aquest risc.
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V.1.7. Resta d'adversitats climàtiques en sinistres d'extensió i intensitat elevades

En situacions en què tant l'extensió com la intensitat dels sinistres sigui elevada, segons el que
s'ha fixat en el punt 4.1 de la Norma General de Peritatge, la valoració dels danys de
determinades parcel·les de l'explotació es pot establir, si ambdues parts hi estan d'acord, sense
visita de camp, considerant-hi la mitjana ponderada de les de la resta que sí que es visitin.

V.2. VALORACIÓ DELS DANYS EN LA GARANTIA A LA PALLA DE CEREALS
D’HIVERN

En cas de sinistre de palla a les eres, pallisses o pallers i en el transport, per a riscos tractats per
parcel·la, la producció perduda es repartirà proporcionalment a la producció real esperada de
cada una de les parcel·les de les quals procedeixi la palla sinistrada, i es consideraran totes
aquestes parcel·les afectades pel sinistre i se’ls aplicarà a cadascuna el mínim indemnitzable.

Per a la palla, s’aplicarà el percentatge següent sobre el preu d’assegurament segons l’estat en
què es trobi la collita en el moment que tingui lloc el sinistre:

Sinistre % preu assegurat

En peus o segada al camp 10%

Al camp, empacada o en gavelles 60%

Durant el transport i en pallers o pallisses 100%

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

V.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.

V.3.2. Desenrunament

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