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ASSEGURANCES DE MOL·LUSCS BIVALVES 

CONDICIONS GENERALS 
 

 

 

 

   

 

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. 

d’assegurança individual 

  

 
 

       –   

   

     

 CIF  o  NIF    

 
    

 

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

 
El prenedor de l’assegurança o l’assegurat 

SIGNATURA I SEGELL 
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PRIMERA- MARC LEGAL 

Aquest contracte d’assegurança es regeix per la Llei 87/78, de 28 de desembre, d’assegurances 

agràries combinades, pel Reglament aprovat per Reial Decret 2329/79, de 14 de setembre, i 

pel que disposen aquestes condicions generals, així com les especials i particulars, si n’hi ha, 

que siguin d’aplicació en cadascun dels plans d’assegurances agràries en la modalitat 

d’assegurança aqüícola. Les disposicions de la Llei de contracte d’assegurança 50/80 

s’aplicaran amb caràcter supletori.  No requeriran acceptació expressa les meres 

transcripcions o referències a preceptes legals. 

SEGONA -  DEFINICIONS 

Als efectes d’aquesta assegurança, s’entén per: 

ASSEGURAT: és la persona física o jurídica, titular de l’interès objecte de l’assegurança, a 

qui corresponen els drets derivats del contracte i les obligacions que per la seva naturalesa li 

siguin pròpies, i que en absència del prenedor assumeix les obligacions i els deures que li 

corresponen. 

ASSEGURADOR: és la persona jurídica que assumeix el risc pactat contractualment. Aquesta 

assegurança agrària combinada s’efectua en règim de coassegurança per les entitats que 

integren l’Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 

Combinados, SA (d’ara endavant, AGROSEGURO), que és l’administradora de l’assegurança 

i, respecte a la qual, representa totes i cadascuna de les entitats. 

BENEFICIARI: és la persona física o jurídica que, prèvia cessió per part de l’assegurat, és 

titular del dret a la  indemnització. 

CAPITAL ASSEGURAT: és la suma assegurada o quantitat fixada en cadascuna de les 

partides de la pòlissa que constitueix el límit màxim d’indemnització que Agroseguro ha de 

pagar per tots els conceptes i per a tots els sinistres indemnitzables. Es fixarà prenent com a 

base el valor de producció calculat de la manera prevista en les condicions de l’assegurança. 

Sobre el valor de la producció objecte de l’assegurança s’aplicarà el percentatge d’abast 

determinat en les condicions especials; el resultat serà el capital o la suma assegurada. 

CARÈNCIA:  és el període de temps que ha de transcórrer des del moment de l’entrada en 

vigor de l’assegurança fins a la presa d’efecte de l’abast dels riscos subscrits. 

COBERTURES PARTICULARS: excepcionalment i per a les explotacions amb 

característiques especials o per a estudis de noves cobertures, les condicions especials podran 

preveure casos d’aplicació de cobertures particulars, mitjançant pacte exprés entre les parts. 

Aquestes cobertures s’inclouran en les condicions particulars corresponents, que la Direcció 

General d’Assegurances i l’Entitat Estatal d’Assegurances hauran de conèixer prèviament i 

necessitaran, d’acord amb les circumstàncies concretes, els límits de les garanties, els riscos 

coberts, les exclusions i altres qüestions que calguin. 
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DECLARACIÓ D’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA: és el document subscrit per 

l’assegurador i pel prenedor d’una assegurança col·lectiva per si i en nom dels seus associats 

en què s’estableixen els drets i les obligacions recíproques. 

DECLARACIÓ D’ASSEGURANÇA:, és el document subscrit pel prenedor mitjançant el qual 

sol·licita  que s’incloguin en les garanties de l’assegurança  les existències de mol·luscs 

bivalves que, de manera concreta, indiqui.  La declaració podrà ser, segons el tipus de 

subscripció: 

 DECLARACIÓ D’ASSEGURANÇA INDIVIDUAL: és la declaració en què el 

mateix titular de l’explotació de mol·luscs bivalves és el que en contracta 

l’assegurament i que, a més, hi figura en qualitat d’assegurat. 

 

 APLICACIÓ A ASSEGURANÇA COL·LECTIVA: és la declaració mitjançant la qual 

un associat de la persona jurídica que actua com a prenedor d’una assegurança col·lectiva 

inclou en l’assegurança esmentada, en qualitat d’assegurat, les existències de mol·luscs 

bivalves de què és titular. 

DESCOBERT OBLIGATORI: és la part del risc de què l’assegurat està obligat a fer-se càrrec 

quan l’assegurança no cobreixi totalment l’interès assegurable. El percentatge de descobert 

s’ha de fer constar, per a cada tipus de risc, en les condicions especials de cada assegurança. 

FRANQUÍCIA: és la quantitat o el percentatge sobre la quantia dels danys indemnitzables o 

del valor de producció que en cada sinistre quedarà a càrrec de l’assegurat, segons el que 

estableixen les condicions especials. 

PÒLISSA: és el conjunt de documents que contenen les condicions reguladores de 

l’assegurança, de les quals formen part aquestes condicions generals, les especials de cada 

assegurança, les particulars que s’afegeixen si escau, la declaració d’assegurança individual o 

col·lectiva i les seves aplicacions. 

PRIMA: és el preu de l’assegurança. El rebut ha de contenir, a més, els recàrrecs i impostos 

que siguin d’aplicació legal i ha d’indicar la part a càrrec del prenedor de l’assegurança, 

l’import de la subvenció de l’Estat i, si escau, els descomptes, les bonificacions i els recàrrecs. 

PRODUCCIONS ASSEGURABLES: són assegurables, mentre es trobin dins l’àmbit 

d’aplicació de l’assegurança, les existències de mol·luscs bivalves que constitueixin 

l’objectiu econòmic d’un establiment de conreu aqüícola, sempre que aquest establiment 

compleixi tots els requisits mínims d’assegurament i les condicions tècniques mínimes de 

conreu o maneig definits pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 

Ambient. En qualsevol cas és condició indispensable que en el moment de la subscripció 

de l’assegurança el sinistre no s’hagi produït ni sigui imminent. 
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Si durant el període de vigència de l’assegurança s’incompleixen alguns dels requisits 

mínims d’assegurament, el prenedor de l’assegurança o l’assegurat han de comunicar a 

AGROSEGURO, de manera urgent, aquesta circumstància. Les garanties quedaran en 

suspens parcialment o totalment fins que no s’hagin resolt les anomalies. 

SINISTRE: el fet que constitueix la realització del risc, en les condicions, amb els límits i les 

circumstàncies previstes en el contracte. 

PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA: persona física o jurídica que pacta i subscriu el 

contracte d’assegurança i assumeix les obligacions que deriven d’aquest contracte, tret de les 

que per la seva natura hagin de ser complertes per l’assegurat. 

TERCERA - OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA 

Amb el límit, en cada cas, del capital assegurat que correspongui, l’assegurança té com a 

objecte la cobertura dels interessos assegurats en la forma i contra els riscos previstos en les 

condicions especials i les condicions particulars que, si és el cas, s’hagin contractat. 

QUARTA - EXCLUSIONS 

S’exclouen sempre de les garanties de l’assegurança els fets següents: 

1.- La desnutrició acusada o la manca de desenvolupament dels animals assegurats, la 

intoxicació alimentària, el robatori, la pèrdua, l’abandonament i el furt, així com 

qualsevol conseqüència dels fets indicats. 

2.- Efectes mecànics, tèrmics i radioactius deguts a reaccions o transmutacions 

nuclears, independentment de la causa que els produeixi. 

3.- Ordres de qualsevol autoritat competent que obliguin a destruir les existències. 

4.- Actes polítics o socials o esdevinguts a causa d’aldarulls populars, motins, vagues, 

disturbis interns i sabotatges, així com els danys ocasionats a conseqüència d’actes o 

accions terroristes. 

5.- Guerra civil o internacional dins el país, hi hagi hagut o no declaració oficial, 

alçaments populars o militars, insurrecció, rebel·lió, revolució o operacions 

bèl·liques de qualsevol tipus. 

6.- Els sinistres que per la seva extensió i importància es qualifiquin com a catàstrofe o 

calamitat nacional per part del govern. 

7.- Qualsevol dels riscos garantits que s’hagin manifestat o produït amb anterioritat la 

contractació de l’assegurança o durant el període de carència. 
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8.- Els fets i riscos exclosos en les Condicions Especials per a cadascuna de les garanties, 

així com els que es determinin en les Condicions Particulars, si n’hi ha. 

9.- Els provocats per mala fe de l’Assegurat o per infracció de preceptes i instruccions 

dictades per autoritats i organismes competents. 

També s’exclouen de les garanties les despeses de visita del tècnic competent i les 

despeses de reflotació, tret de les que es determinin expressament en les Condicions 

Especials. 

CINQUENA - ÀMBIT D’APLICACIÓ I LÍMIT DE LES GARANTIES 

L’àmbit d’aplicació de l’Assegurança comprèn els animals que siguin assegurables, enclavats 

en establiments de conreu aqüícola, que compleixin els Requisits Mínims d’Assegurament i 

les Condicions Tècniques Mínimes d’Explotació i Maneig corresponents i se situïn al territori 

determinat en les Condicions Especials. 

L’Assegurança només cobreix els animals assegurats si es troben dins els límits 

geogràfics de l’establiment de conreu aqüícola definits pel mateix assegurat en la 

Declaració d’assegurança. 

SISENA - FORMALITZACIÓ DE LA DECLARACIÓ I ENTRADA EN VIGOR DE 

L’ASSEGURANÇA, PAGAMENT DE LA PRIMA I PERÍODE DE GARANTIA 

El Prenedor de l’Assegurança o l’Assegurat han d’incloure en la Declaració d’assegurança 

tots els animals assegurables de la mateixa classe que posseeixi en l’àmbit d’aplicació.  

La formalització de la declaració d’assegurança s’ha d’efectuar dins els terminis 

establerts pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 

La perfecció del contracte i l’entrada en vigor de l’Assegurança s’inicien a les 24 hores 

del dia en què el Prenedor de l’Assegurança pagui la prima, i sempre que  prèviament o 

simultàniament s’hagi formalitzat la Declaració d’assegurança. 

No té validesa ni tindran cap efecte les declaracions d’assegurança la prima de les quals 

no hagi estat pagada pel Prenedor de l'Assegurança, o bé si ha estat pagada fora dels 

terminis establerts pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 

Així mateix, tot i que la prima s’hagi pagat, no tindrà validesa ni cap altre efecte que no sigui 

la devolució de la prima esmentada la Declaració d’assegurança subscrita pel deutor del total 

o part del(s) rebut(s) de primes corresponents a la regularització econòmica de declaracions 

anteriors o que empari interessos que els pertanyen. 

Correspon al Prenedor de l’assegurança l’obligació de pagar la prima, inclosos els 

impostos i recàrrecs legalment establerts o que s’estableixin. El pagament s’ha 

d’efectuar al comptat de la manera establerta en les Condicions Especials. 
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En els contractes de subscripció col·lectiva, l’obligació del pagament de la prima única 

correspon també al Prenedor de l’Assegurança, el qual a mesura que inclogui com a 

Assegurats els seus Associats en l’Assegurança Col·lectiva, subscrivint a l’efecte les 

aplicacions oportunes, anirà fent efectiva la part de prima dels associats, de la manera que es 

determini en les Condicions Especials. 

L’Assegurador no pot rebutjar el compliment per part de l’Assegurat de les obligacions i 

deures que corresponen al Prenedor de l’assegurança. 

En cap cas no s'entendrà realitzat el pagament quan aquest s’efectuï directament a 

l’Agent d’assegurances. 

Les dates d’inici i finalització del període de garanties s’han de determinar en les Condicions 

Especials.  En cap cas no pot començar abans de la presa d’efecte, un cop transcorregut el 

període de carència. 

SETENA - OBLIGACIONS DEL PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA O 

L’ASSEGURAT 

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

1.- Assegurar tots els animals de la mateixa classe que posseeixi dins l’àmbit 

d’aplicació de l’Assegurança, llevat dels casos degudament justificats. 

2.- El pagament de l’import de la prima corresponent. 

3.- Complir les Condicions Tècniques de Maneig que s’estableixin en cada cas, 

així com  utilitzar els mitjans preventius i tècnics d’explotació adequats. 

4.- Declarar l’interès legítim que posseeix en les existències assegurades, que 

aquestes existències no presenten danys o malalties prèvies a la contractació 

de la pòlissa i que la ubicació és la declarada, així com totes les circumstàncies 

que influeixin en la valoració del risc segons el qüestionari a què se sotmetin. 

5.- Permetre i facilitar a AGROSEGURO la inspecció i la taxació de les existències 

assegurades en tot moment per part del Tècnic designat, i proporcionar-li tots 

els detalls i la informació necessària per a la correcta apreciació de totes les 

circumstàncies d’interès per a l’assegurança. 

Així mateix, ha de facilitar a l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries, quan l’hi 

demani, la documentació oficial disponible relativa a les existències assegurades. 

6.- Acusar recepció, signant conforme o no conforme, de les actes d’inspecció que 

se li presentin.  Si un cop comunicat el contingut l’Assegurat o el representant no 

signen l’acta transcorregudes 48 hores, s’entén que n’accepten íntegrament el 

contingut. 

7.- Comunicar a AGROSEGURO, al més aviat possible, totes les circumstàncies que 

puguin afectar el risc descrit en la Declaració d’assegurança. 
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L’incompliment de les obligacions 1a i 2a, així com de l’obligació 5a, quan impedeixi la 

valoració adequada del risc farà que AGROSEGURO quedi alliberada de l’obligació 

d’indemnitzar. 

L’incompliment de les obligacions 3a, 4a i 7a dóna dret a AGROSEGURO a reduir la 

seva prestació en la proporció oportuna, tenint en compte el grau de culpa de 

l’Assegurat i la importància dels danys derivats de l’incompliment esmentat quan s’hagi 

observat en l’ocasió de la tramitació d’un sinistre o, si escau, a ajustar l’import de la 

indemnització, reduint-la proporcionalment a la diferència entre la prima pagada i la 

que correspondria aplicar d’acord amb la veritable entitat del risc. Si es produeix dol o 

culpa greu del Prenedor o Assegurat, AGROSEGURO queda alliberat del pagament de 

la prestació. 

En qualsevol cas, l’incompliment de les obligacions indicades en aquesta condició podrà 

donar lloc a la reclamació per part d’AGROSEGURO dels danys i perjudicis que siguin 

procedents. 

Les declaracions intencionadament falses que el Prenedor de l’Assegurança o 

l’Assegurat hagin formulat eximeixen AGROSEGURO del pagament de la 

indemnització que els pugui correspondre. 

SINISTRES, COMUNICACIÓ, TAXACIÓ I PAGAMENT DE LES INDEMNITZACIONS  

VUITENA - NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES 

Quan algun dels riscos coberts per la pòlissa afecti un establiment de conreu aqüícola, el 

prenedor de l’assegurança, l’assegurat o el beneficiari ho han de comunicar a 

AGROSEGURO en els terminis que s’indiquen en les Condicions Especials de 

l’assegurança i en els impresos establerts per a aquest efecte. 

En relació amb la conservació de les mostres testimoni, s’ha de complir el que disposen les 

Condicions Especials. 

L’incompliment de l’obligació de deixar mostres testimoni per part de l’assegurat 

comportarà la pèrdua del dret a la indemnització, per la qual cosa s’ha de fer constar en 

l’Acta de taxació. 

NOVENA - DECLARACIÓ DE SINISTRE 

Un cop efectuada la comunicació urgent en temps i forma, el Prenedor de l’Assegurança o 

l’Assegurat han de remetre a AGROSEGURO l’imprès de Declaració de sinistre 

corresponent. 
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S’han d’emplenar tots els apartats de la Declaració de sinistre, que s’ha d’enviar per 

qualsevol mitjà que en deixi constància en el termini de 7 dies, comptats a partir del dia 

en què es va tenir coneixement del sinistre. 

DESENA - AVALUACIÓ DELS DANYS 

Per determinar el dany, s’atendrà al valor de l’interès assegurat en el moment immediatament 

anterior a l’ocurrència del sinistre. 

D’acord amb l’article 25 del Reglament, AGROSEGURO ha de realitzar la inspecció 

immediata dels danys a partir de la recepció de la notificació del sinistre. No obstant això, si 

la naturalesa i el desenvolupament del sinistre o els riscos coberts ho aconsellen, podrà 

demorar la valoració final de danys fins al moment previ a la finalització de les garanties. En 

aquest cas, l’Assegurador n’acusarà recepció indicant si efectuarà l’estimació dels danys, que 

ambdues parts hauran de documentar i signar, i s’incorporarà a l’expedient de sinistre. 

L’Assegurat s’obliga a prestar tota l’atenció habitual als béns sinistrats fins que se’n verifiqui 

el reconeixement pericial, vetllant per la seva conservació i utilitzant tots els mitjans que 

tingui a l’abast per a salvar i conservar els productes assegurats en els termes que es fixen en 

les Condicions Especials. 

La taxació dels danys s’ha d’efectuar de comú acord entre AGROSEGURO i l’Assegurat. En 

cas de dissentiment es designaran pèrits, de conformitat amb el que disposa la Condició 

Onzena d’aquestes Condicions Generals. 

El Prenedor de l’assegurança o l’Assegurat estan obligats a firmar les Actes de taxació 

que se’ls presentin en l’ocasió de la valoració dels danys, conforme, si ho estan, o bé no 

conforme, si hi dissenteixen. Si un cop confeccionada l’Acta pel pèrit designat per 

AGROSEGURO i comunicada a l’Assegurat o al seu representant, aquests no la signen, 

tant en conformitat com en disconformitat, transcorregudes 48 hores, s’entén que 

accepten la taxació efectuada pel pèrit designat per AGROSEGURO i, per tant, l’Acta 

estesa adquirirà fermesa.  

Si l’Assegurat o el Prenedor de l’Assegurança deleguen en qualsevol altra persona per 

ensenyar l’establiment de conreu aqüícola, valorar els danys o firmar les actes de taxació, han 

de proveir el representant corresponent d’un mandat exprés redactat per escrit en què s’indiqui 

la seva identitat i la relació o parentiu amb el representat. El representant ha de proporcionar 

al Tècnic designat per AGROSEGURO en el moment de la valoració dels danys l’original del 

mandat escrit o bé una còpia per tal d’incorporar-lo a l’acta corresponent. 

En cas contrari, i si no consta de cap altra manera l’autenticitat i la qualitat de la 

representació, s’entén que el Prenedor de l’Assegurança o l’Assegurat no compareixen. 
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ONZENA - DESIGNACIÓ DE PÈRITS 

Si no s’arriba a l’acord amistós en el termini de quaranta dies, a comptar a partir de la data de 

recepció a AGROSEGURO de la Declaració de sinistre, tret que sigui impossible quantificar 

els danys en aquell moment, cada part designarà un pèrit, l’acceptació dels quals ha de 

constar. 

Un cop el pèrit hagi estat designat i hagi acceptat la missió, no hi podrà renunciar. En el cas 

de sinistre que afecti interessos emparats per Declaracions d’Assegurança Col·lectiva, el 

Prenedor de l’Assegurança pot designar un pèrit que el representi en la taxació dels danys. 

Les decisions que adoptin els pèrits obliguen, en aquest cas, el Prenedor i els Assegurats 

representats per ell. El Prenedor de l’Assegurança ha de nomenar tants pèrits com 

intervinguin per part d’Agroseguro o acceptar la taxació realitzada pels pèrits 

d’AGROSEGURO. 

Si una de les parts no ha fet la designació, està obligada a efectuar-la en els vuit dies següents 

a la data en què sigui requerida per la que hagi designat el seu; i si no ho fa en aquest darrer 

termini, s’entén que accepta el dictamen que emeti el pèrit de l’altra part, i quedarà 

vinculada per aquest. 

Si no hi ha acord entre els pèrits, les parts han de nomenar-ne un tercer i els tres han d’actuar 

en comú, resolent per majoria de vots. En el cas que es dissenteixi en la tria del tercer pèrit, 

s’ha de fer constar en acta i s’ha de procedir aleshores al nomenament per part del jutge de 

primera instància del partit judicial en què es trobin les explotacions assegurades, en acte de 

jurisdicció voluntària i pels tràmits previstos per a la insaculació de pèrits en la Llei 

d’enjudiciament civil. 

El dictamen pericial conjunt s’ha d’emetre en el termini acordat per les parts o, quan no n’hi 

hagi, en els trenta dies a partir de l’acceptació del nomenament per part del tercer pèrit. 

El dictamen dels pèrits, per unanimitat o per majoria, s’ha de notificar a les parts de forma 

immediata i indubitada. És vinculant per a les parts, tret que s’impugni judicialment en el 

termini de trenta dies, en el cas d’AGROSEGURO, i de cent vuitanta dies, en el cas de 

l’assegurat, a comptar ambdós terminis des de la data de notificació. Si no s’interposa l’acció 

corresponent en els terminis esmentats, el dictamen pericial esdevindrà inatacable. 

Si s’impugna el dictamen pericial, AGROSEGURO haurà d’abonar l’import mínim del que 

pugui deure, segons les circumstàncies conegudes per ell, i si no ho és, abonarà l’import de la 

indemnització indicada pels pèrits en un termini de cinc dies. 

DESPESES DE TAXACIÓ: 

Les despeses pericials corresponents a la taxació que s’ha de realitzar després de la 

comunicació del sinistre aniran a compte d’AGROSEGURO, tret de les que calguin, si és el 

cas, per a l’accés marítim que pel mitjà idoni s’hagi de fer a l’explotació; en aquest cas 

aniran a compte del prenedor o l’assegurat. 
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Això no obstant, si per incompareixença o negativa a ensenyar l’explotació el Prenedor 

de l’assegurança, l’Assegurat o el seu representant impossibiliten un primer peritatge i, 

per tant, obliguen a repetir-lo, les despeses pericials corresponents de la primera visita 

aniran a càrrec seu. 

En el cas de designació de pèrits, cada part abonarà les despeses i els honoraris del seu. Els 

honoraris del tercer pèrit i altres despeses que ocasioni la taxació pericial col·legiada aniran a 

càrrec de l’assegurat i d’AGROSEGURO a parts iguals. Si qualsevol de les parts fes necessari 

dit peritatge per haver mantingut una valoració de danys manifestament desproporcionada, 

aquesta serà l’única responsable de dites despeses. 

DOTZENA - CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ 

En el cas de sinistre indemnitzable, es determinarà l’import de la indemnització d’acord amb 

el procediment següent: 

a) Valor de les existències abans del sinistre, valoració de les existències finals i 

percentatge de danys en funció de les causes productores i les garanties establertes 

en les Condicions Especials de l’Assegurança. 

b) Estimació del possible salvament. 

c) Import de les despeses excepcionals realitzades per limitar els danys o el salvament 

de les existències, dutes a terme d’acord amb les normes fixades a l’efecte pels 

pèrits. 

En les actes de taxació de danys s’ha de consignar el resultat de les comprovacions realitzades 

respecte a les qüestions següents: 

a) Data i causes del sinistre. 

b) Identificació i comprovació de l’establiment de conreu aqüícola sinistrat amb 

l’assegurat. 

c) Compliment per part de l’assegurat de l’obligació d’assegurar totes les produccions 

de classe igual que posseeixi en l’àmbit d’aplicació, excepte casos degudament 

justificats. 

d) Aplicació de les condicions tècniques mínimes d’explotació i maneig fixades. 

e) Ús dels mitjans de lluita preventiva. 

f) Aplicació de les mesures de salvament acordades en l’estimació inicial dels danys. 

g) Quantificació dels danys i determinació de la indemnització segons es determini en 

les Condicions Especials. 
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TRETZENA - PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ 

Les indemnitzacions pels sinistres ocorreguts en els establiments de conreu aqüícola s’hauran 

d’abonar a l’assegurat o, si escau, al Beneficiari en els seixanta dies següents a la data 

establerta pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a la 

finalització de les garanties; l’Assegurat només pot percebre una única indemnització per tots 

els sinistres ocorreguts al seu establiment o explotació com a suma dels corresponents danys 

soferts. 

Si un cop fixat l’import líquid de la indemnització transcorre el termini indicat en el primer 

paràgraf d’aquesta condició i AGROSEGURO no ha fet efectiva la indemnització per causa 

no justificada o que li sigui imputable, la indemnització s’incrementarà en l’interès anual igual 

a l’interès legal del diner vigent en el moment en què es meriti incrementat en el 50%.  L’inici 

del còmput d’interessos serà la data de finalització del termini indicat. 

En les pòlisses col·lectives, les indemnitzacions que corresponguin als assegurats podran ser 

satisfetes a través del Prenedor de l’assegurança. 

CATORZENA - DESPESES DE SALVAMENT 

Tenen la condició de despeses de salvament les que s’originin després de la inspecció de 

taxació d’AGROSEGURO i sempre que siguin ordenades per aquesta en relació amb la 

conservació i la supervivència de les existències. 

La suma que l’Assegurat ha de percebre per aquestes actuacions i la indemnització pel sinistre 

no pot superar en cap cas el capital assegurat corresponent a l’establiment del conreu aqüícola. 

QUINZENA - DESIGNACIÓ DE BENEFICIARIS, ARBITRATGE D’EQUITAT 

L'Assegurat pot designar Beneficiari amb dret a rebre la indemnització que correspongui com 

a conseqüència de l’Assegurança. 

Quan es tracti d’una Assegurança exigida per a la concessió d’un crèdit oficial, aquesta 

circumstància s’ha de notificar a AGROSEGURO i seran beneficiaris els organismes o 

entitats que  l’hagin concedit, de manera que en cas de sinistre la indemnització sigui aplicada, 

en primer lloc, al reintegrament de les anualitats del crèdit pendents d’amortitzar. 

L’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries actuarà com a àrbitre d’equitat en totes les 

qüestions que puguin sorgir derivades d’aquesta Assegurança i que siguin sotmeses 

expressament a la seva decisió arbitral per acord de les parts. 
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SETZENA - SUBROGACIÓ D’AGROSEGURO 

AGROSEGURO, un cop pagada la indemnització que correspongui, pot exercir els drets i les 

accions que, per raó del sinistre, corresponguin a l’Assegurat davant de les persones que en 

són responsables en la forma i els límits previstos en les disposicions legals que siguin 

d’aplicació. 

Amb aquesta finalitat, l’Assegurat ha de facilitar tota la informació que posseeixi del sinistre i 

de les persones esmentades i haurà de respondre dels danys i perjudicis que l’incompliment 

del seu deure d’informació ocasioni a Agroseguro. 

DISSETENA - PRESCRIPCIÓ 

Les accions que derivin d’aquest contracte d’assegurança prescriuran en el termini de 2 anys, 

a comptar des del dia en què es van poder exercir, de conformitat amb el que es disposa 

en l’article 942 i següents del Codi del Comerç. 

DIVUITENA - JURISDICCIÓ 

Aquest contracte se sotmet a la jurisdicció espanyola, i dins d’aquesta, serà jutge competent 

per al coneixement de les accions derivades d’aquest el del domicili de l’Assegurat, a l’efecte 

del qual aquest designarà un domicili a Espanya, en el cas que el seu sigui a l’estranger. 

DINOVENA - COMUNICACIONS 

Les comunicacions realitzades a Agroseguro per part del Prenedor de l’assegurança, 

l’assegurat o el beneficiari només tindran efecte si es realitzen directament al domicili 

social d’Agroseguro, a MADRID. 

Les comunicacions d’Agroseguro al Prenedor de l’assegurança, l’assegurat o el beneficiari es 

realitzaran al domicili que recull la Pòlissa o al que s’hagi notificat en cas de canvi. 

Les comunicacions efectuades per un Corredor d’assegurances a Agroseguro en nom del 

prenedor de l’Assegurança o de l’Assegurat tindran els mateixos efectes que si les realitza el 

mateix Prenedor de l’Assegurança o l’Assegurat, excepte que indiquin el contrari. 

VINTENA - INFORMACIÓ AL PRENEDOR 

El prenedor i l’assegurat queden informats que el control de l’activitat asseguradora correspon 

al Regne d’Espanya, a través de la Direcció General d’Assegurances del Ministeri d’Economia 

i Hisenda, i de la possibilitat del titular de l’interès assegurat de formular la seva reclamació 

davant del servei d’atenció de reclamacions d’AGROSEGURO (c/Gobelas 23, 28023 Madrid) 

i, si no es conforma amb la resposta d’aquest darrer, reproduir-la davant el defensor de 

l'assegurat (d.a.Defensor, c/Velázquez 80, 1º D, 28001 Madrid), si versa sobre els supòsits 

previstos en el seu reglament d’actuació, dipositat en la Direcció General d'Assegurances i a 

la seva disposició a les oficines d'AGROSEGURO. 
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