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ASSEGURANÇA D’EXPLOTACIONS FRUTÍCOLES

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.
d’assegurança individual

–

NIF

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

El prenedor de l’assegurança o l’assegurat
SIGNATURA I SEGELL
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Capítol I: DEFINICIONS
DANY EN QUALITAT: és la depreciació del producte assegurat com a conseqüència dels
riscos coberts, ocasionada per la incidència directa de l’agent causant del dany sobre aquest
producte o altres òrgans de la planta.

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 qualitat o 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 de l'assegurança, a conseqüència dels riscos coberts, que faci necessaris la
reconstrucció o l'establiment d'una nova instal·lació.

DESTINACIÓ DE LA PRODUCCIÓ:

Segons la destinació de la producció en cadascuna de les parcel·les, es diferencia:

A) FRESC DE QUALITAT ESTÀNDARD: producció destinada al consum en fresc. Les
pràctiques de conreu necessàries per obtenir aquest tipus de producció, són les habituals i
normals aplicades al sector.

B) FRESC DE QUALITAT ALTA: producció per a ser consumida en fresc destinada a
mercats de major exigència. Aquesta producció requereix per tant una inversió en costos i
pràctiques de cultiu, dirigides a obtenir fruita de millor qualitat.

C) INDÚSTRIA: producció destinada a la indústria dels sucs, melmelada o altres
industrialitzacions, aplicant per a això pràctiques de conreu orientades a maximitzar el
nivell de rendiment de la destinació industrial corresponent.

La producció de les varietats Williams i Max Red Bartlett de pera, únicament tindran la
destinació d'indústria.

EDAT DE LA INSTAL·LACIÓ:

A) ESTRUCTURA: 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.

B) TANCAMENT: mesos transcorreguts des de la seva instal·lació.
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EDAT DE LA PLANTACIÓ: és el nombre de brotades transcorregudes des de la data de la
plantació a la parcel·la fins a la recol·lecció de la collita assegurada.

En el cas que la plantació es realitzi amb planta amb alguna brotada de primavera en viver, el
nombre de brotades de primavera en viver se sumaran a les transcorregudes des de la data de
plantació en la parcel·la.

ESTADI FENOLÒGIC “D”: quan almenys el 50% dels arbres de la parcel·la han assolit
aquest estadi. Es considera que un arbre presenta aquest estadi quan almenys el 50% de les
gemmes de flor l’han assolit.

L’estadi fenològic “D” d’una gemma de flor es defineix segons espècies:

 Albercoquer i presseguer: correspon a l’obertura dels sèpals deixant veure la corol·la en
l’àpex de la gemma.

 Prunera: correspon a la separació dels botons florals i és visible l’extrem de la corol·la.

 Pomera, pomera de sidra i perera: correspon a l’aparició dels botons florals, que són
visibles en separar-se les esquames i les fulles, més o menys desenvolupades segons les
varietats.

ESTADI FENOLÒGIC “I”: quan almenys el 50% dels arbres de la parcel·la han assolit aquest
estadi. Es considera que un arbre presenta aquest estadi quan almenys el 50% dels fruits l’han
assolit.

L’estadi fenològic “I” en un fruit s’assoleix quan, un cop quallat, comença a engrossir
ràpidament.

ESTADI FENOLÒGIC “FRUIT 10 mm”: quan almenys el 50% dels arbres de la parcel·la
han assolit aquest estadi. Es considera que un arbre presenta aquest estadi quan almenys el 5%
dels fruits de l’arbre ha assolit 10 mil·límetres de diàmetre.

ESTADI FENOLÒGIC “FRUIT 15 mm”: quan almenys el 50 % dels arbres de la parcel·la
han assolit aquest estadi. Es considera que un arbre presenta aquest estadi quan almenys el 5 %
dels fruits de l’arbre ha assolit 15 mil·límetres de diàmetre.

ESTADI FENOLÒGIC “FRUIT 20 mm”: quan almenys el 50 % dels arbres de la parcel·la
han assolit aquest estadi. Es considera que un arbre presenta aquest estadi quan almenys el 5 %
dels fruits de l’arbre ha assolit 20 mil·límetres de diàmetre.

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.
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FRANQUÍCIA: part del dany que queda a càrrec de l’assegurat.

Segons la seva aplicació, se’n diferencien els tipus següents:

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.

GRUP VARIETAL: Conjunt de varietats agrupades per la seva data de recol·lecció.

Conreu Grup varietal

Albercoc
1 – Varietats de recol·lecció fins al 30 de juny

2 – Varietats de recol·lecció a partir del 30 de juny

Poma de taula
1 – Varietats de recol·lecció fins al 31 d’agost

2 – Varietats de recol·lecció a partir del 31 d’agost

Préssec, nectarina, paraguaià
i platerina

1 – Varietats de recol·lecció fins al 10 de juny

2 – Varietats de recol·lecció entre l’11 de juny i el 10 de juliol

3 – Varietats de recol·lecció entre l’11 de juliol i el 10 de setembre

4 – Varietats de recol·lecció a partir del 10 de setembre

Pera

1 – Varietats de recol·lecció fins al 31 de juliol

2 – Varietats de recol·lecció entre l’1 d’agost i el 31 d’agost

3 – Varietats de recol·lecció a partir del 31 d’agost

Pruna
1 – Varietats de recol·lecció fins al 31 de juliol

2 – Varietats de recol·lecció a partir del 31 de juliol

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

A) ESTRUCTURES DE PROTECCIÓ ANTICALAMARSA: cobertura de malles o
xarxes, com també els seus mitjans de sosteniment i ancoratge, que protegeixen dels danys
per pedregada.

B) HIVERNACLES: instal·lació permanent, accessible i amb tancament total, proveïda
d’estructura de fusta, metàl·lica o de formigó, amb material de tancament de malla, plàstic,
policarbonat, metacrilat o vidre, a l’interior de la qual es conreïn les produccions
assegurables. Formen part de l’hivernacle les portes, les finestres i les malles d’ombreig,
inclosa la seva motorització.

Quan l’hivernacle disposi de diversos materials de tancament, es considera tancament el
que menys protecció ofereixi per al risc de glaçada.

Es consideren hivernacles diferents els aïllats entre si en l’espai o, quan aquests estiguin
adossats, no comparteixin cap element estructural.

C) SISTEMES DE CONDUCCIÓ: instal·lació de diversos materials que permeti la guia i el
suport adequats de les produccions assegurables.
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D) 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.

E) XARXA DE REG EN PARCEL·LES:

REG LOCALITZAT: dispositius de reg disposats a les parcel·les, que dosifiquen el cabal
d'aigua a les necessitats de la planta.

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

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 contínua de terreny dins una parcel·la SIGPAG amb un
ús únic dels definits al SIGPAC i amb referència alfanumèrica única.

C) PARCEL·LA A L'EFECTE 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 protegides per cada instal·lació o
mesura preventiva i les superfícies de conreu amb rendiment màxim assegurable
diferent establert pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

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

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

Es diferencien dos tipus de plantacions:

A) PLANÇONS: plantació ocupada per arbres que es troben en el període comprès entre la
seva implantació al terreny i la seva entrada en producció.

Es consideren també plançons:

– Els arbres sobreempeltats no productius.

– Els arbres adults sense producció en la campanya emparada per aquestes Condicions.



LÍNIA 300/Pla 2022- Pàgina 7 de 81

B) PLANTACIÓ EN PRODUCCIÓ: plantació ocupada per arbres que han entrat en
producció.

Es considera que una plantació ha entrat en producció quan tingui l'edat especificada a
continuació:

– Albercoc i préssec: edat igual o superior a 2 anys.

– Pruna, poma i pera: edat igual o superior a 3 anys.

– Excepcionalment per als següents casos: edat igual o superior a 4 anys.

Comarques Conreus

Bierzo (Lleó) Poma i pruna

Calatayud (Saragossa) Albercoc, préssec, pruna, poma (només varietats Reineta)

PRODUCCIONS:

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

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

C) 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.

D) PRODUCCIÓ REAL FINAL: és la producció susceptible de recol·lecció utilitzant
procediments habituals i tècnicament adequats. Les pèrdues en qualitat minoren aquesta
producció real final.

PRODUCCIONS ECOLÒGIQUES: Aquelles que compleixin amb els requisits establerts en
el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre
producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament
(CE) núm. 834/2007 del Consell.

RECOL·LECCIÓ: operació per la qual els fruits són separats de l’arbre.

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.

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

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

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

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

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

1a – GARANTIES

S’asseguren les produccions d’albercoc, pruna, poma de taula, poma de sidra, préssec (inclou
préssec, nectarina, paraguaià i platerina) i pera, així com les seves plantacions i instal·lacions.

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

I. 1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

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

I.2. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Per a totes les plantacions, es compensaran les pèrdues que s'especifiquen a continuació
ocasionades pels riscos coberts especificats en l'annex I, sobre les plantacions d’albercoc, pruna,
poma de taula, poma de sidra, préssec i pera.

A) Mort de l’arbre (es consideraran arbres morts aquells que hagin perdut més del 70% de la
seva estructura de sosteniment i productiva).

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

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

Per a les plantacions en producció en els Mòduls 1, 2, 3, 3M i P se’n diferencien les garanties
següents:

II. 1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Es cobreixen els danys en quantitat i qualitat causats pel risc de pedregada i els riscos
excepcionals, excepte per al Mòdul 2 amb cobertura dels riscos excepcionals per explotació per
al qual només es cobreix el risc de pedregada, sobre la producció assegurada com a
complementària.

II. 2. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Es compensaran les mateixes pèrdues que s'especifiquen en l'assegurança principal,
ocasionades pels riscos de pedregada i els riscos excepcionals, excepte per al Mòdul 2 amb
cobertura dels riscos excepcionals per explotació per al qual només es cobreix el risc de
pedregada, sobre la producció assegurada com a complementària.

Tant l'assegurança principal com la complementaria, per a les garanties a la producció i a la
plantació, a les parcel·les que compten amb instal·lacions assegurables, s'inclou la cobertura
dels danys i la impossibilitat de recol·lecció que es puguin produir per la caiguda o
l’ensorrament d’aquestes instal·lacions com a conseqüència dels riscos coberts.
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2a – RISCOS COBERTS

A) MANCA DE QUALLAT (d’origen climàtic)

Aquelles condicions meteorològiques adverses no controlables normalment per l’agricultor
que, en produir-se durant la fase de pol·linització i/o primers estadis de desenvolupament i
creixement del fruit, ocasionin danys com a conseqüència d'una disminució del nombre de fruits
viables. En tot cas, s’ha d’haver produït la floració suficient per assolir la producció declarada
i manifestar-se la manca de quallat de forma generalitzada a la zona de conreu.

Entre aquestes condicions, cal esmentar, entre altres, les següents: pluges, boires, vents,
temperatures inadequades.

Fruits viables: els que després de les caigudes fisiològiques i/o aclarides, si n’hi ha, estiguin
en condicions de desenvolupar-se fins a assolir la mida i les condicions apropiades per ser
comercialitzats.

B) GLAÇADA

Temperatura igual o inferior a la temperatura crítica mínima de cadascuna de les fases del
desenvolupament vegetatiu del conreu que, a causa de la formació de glaç en els teixits, ocasioni
una pèrdua en els béns assegurats com a conseqüència d’algun dels efectes que s’indiquen a
continuació:

a) Mort de les gemmes de flor, amb aparició de necrosi en tota o una part d'aquesta, que pot
arribar a produir la dessecació i/o la caiguda de la gemma afectada.

b) Necrosi, total o parcial, d’algun dels diferents òrgans de la flor, que n’impedeixin la
funcionalitat o que n’afectin o n’impossibilitin el desenvolupament.

c) Caiguda del fruit o detenció irreversible del desenvolupament de tot o d’una part d’aquest,
sempre que s’acompanyin d'alguna de les alteracions següents de les característiques
externes i/o internes d’aquest:

 Necrosi de tot l’embrió o de tota la llavor.

 Necrosi de tot o part del: endocarpi o mesocarpi per a espècies amb pinyol i de l’ovari o
receptacle per a espècies de llavor.

 Deformacions a la base del calze.

 Taques, bonys i/o depressions de formes variades a l’epidermis del fruit, amb suberització
o rugositat de la superfície. Aquestes alteracions es poden presentar com a taques disperses,
taques verticals o bandes horitzontals que poden arribar a envoltar completament el fruit.

d) Mort de l’arbre o necrosi total o parcial dels diferents òrgans vegetatius.

Únicament es garanteixen els danys en quantitat per glaçada quan els efectes indicats en
els apartats a), b) i c) es presentin de forma majoritària a les parts més sensibles dels
òrgans fructífers (en funció de l’estadi fenològic en què es produeixi el sinistre) i sempre
que es manifestin en els 10 dies següents a l’ocurrència de la glaçada.
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C) 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.

D) RISCOS EXCEPCIONALS

D.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 pels 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.

D.2) INCENDI

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

D.3) INUNDACIÓ – PLUJA TORRENCIAL

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

 Danys o clivell de l’epidermis o mesocarpi del fruit.

 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 durant el sinistre o els 10 dies següents a aquest a causa de la
impossibilitat de realitzar els tractaments oportuns, sempre que aquestes siguin
conseqüència del sinistre.
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D.4) PLUJA PERSISTENT

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

 Clivell de l’epidermis o mesocarpi del fruit, sempre que es produeixi de forma
generalitzada en les varietats de període de recol·lecció similar.

 Caiguda de fruita, sempre que es produeixi amb símptomes evidents d’asfíxia radicular,
associat a l’esgrogueïment i la caiguda de fulles.

 Asfíxia radicular que comporti l’afectació total o parcial dels òrgans vegetatius.

 Impossibilitat física d’efectuar la recol·lecció, amb l’existència de senyals evidents de
negament que n’impedeixin la realització, durant el període de pluges o els 10 dies següents
al final d’aquest.

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

D.5) VENT HURACANAT

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

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

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

En cas que, pel fet que hi hagi vent huracanat amb les característiques descrites anteriorment,
es produeixin caigudes de fruits, aquests estaran garantits sempre que es trobin de forma
significativa fruits amb part de pedicel, peduncle o branques.

E) RESTA D’ADVERSITATS CLIMÀTIQUES

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 (excepte per al pinyol trencat, que computarà des de l’aparició
de l’efecte).
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3a – EXCLUSIONS

I. DE CARÀCTER GENERAL

S’exclouen de les garanties de l’Assegurança els danys produïts per plagues, malalties,
sequera, manca d’hores de fred, pinyol trencat i pinyol obert a les varietats de paraguaià
i platerina, o qualsevol altra causa que pugui precedir, acompanyar o seguir els riscos
coberts, tret del que s’indica per a la inundació-pluja torrencial i la pluja persistent en la
Condició Especial Segona.

II. DE CARÀCTER PARTICULAR

A) MANCA DE QUALLAT (d’origen climàtic)

S’exclouen les pèrdues de producció com a conseqüència d’un quallat deficient originat
per un nombre insuficient de pol·linitzadors adequats en les varietats en què aquests
siguin necessaris.

B) GLAÇADA

S’exclouen les pèrdues de producció degudes a una insuficient pol·linització o a un quallat
deficient com a conseqüència de condicions meteorològiques adverses o d'un nombre
insuficient de pol·linitzadors adequats, en les varietats en què aquests siguin necessaris.

No es consideren danys per glaçada els fruits que presentin ruptura de pinyol.

C) RISCOS EXCEPCIONALS

C.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 la finalitat de les quals és l’alimentació d’espècies amb aprofitament
cinegètic.

 Ocasionats per caça menor en plançons que no disposin de protector cinegètic
individual en almenys els dos primers anys des de la seva plantació.
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C.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.

C.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.

 Deguts a una pol·linització insuficient o un quallat deficient.

S’exclou el clivell de l’epidermis o mesocarpi del fruit, en les varietats Mogador i Mirlo
Blanc d'albercoc.

C.4) VENT HURACANAT

No queden coberts els fruits caiguts per caigudes fisiològiques o els que puguin ser
objecte d’una aclarida posterior.

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 l’estadi fenològic que figura en l'annex
IV.
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Final de garanties:

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

 En el moment de la recol·lecció.

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

 En les dates o en els estadis fenològics que figuren en l'annex IV.

I.2. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Inici de garanties:

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

Final de garanties:

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

 Els 12 mesos des que es van iniciar les garanties.

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

I.3. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Inici de garanties:

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

Final de garanties:

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

 Els 12 mesos des que es van iniciar les garanties.

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

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

Inici de garanties:

Les garanties s'inicien en l'entrada en vigor de la declaració d'assegurança complementària i
mai abans de l'estadi fenològic que figura en l’annex IV.

Final de garanties:

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

L'assegurat, en el moment de formalitzar la declaració d'assegurança principal, ha d’escollir 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 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 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

MÒDULS 1, 2 i P

El seu àmbit d’aplicació s’estén a totes les parcel·les d’albercoc, pruna, poma de taula, poma
de sidra, préssec i pera situades en tot el territori nacional.

MÒDUL 3

El seu àmbit d’aplicació s’estén a totes les parcel·les d’albercoc, pruna, poma de taula, préssec
i pera situades a Múrcia.

MÒDUL 3M

El seu àmbit d'aplicació s'estén a totes les parcel·les de préssec de varietats de recol·lecció
anterior al 10 de juny, situades a les comunitats autònomes de Múrcia i València.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

El seu àmbit d'aplicació inclou les mateixes parcel·les que s’hagin inclòs en l’assegurança
principal en els Mòduls 1, 2, 3, 3M o P.

7a – EXPLOTACIONS ASSEGURABLES

MÒDULS 1, 2 i P

Són assegurables totes les explotacions dedicades al conreu d’albercoc, pruna, poma de taula,
poma de sidra, préssec i pera.

A l'efecte de l'aplicació de franquícies i mínims indemnitzables, les explotacions dedicades al
conreu d’albercoc, pruna, poma de taula, poma de sidra, préssec i pera es classifiquen per tipus
segons s'estableix en l’annex III.

MÒDUL 3

Són assegurables totes les explotacions dedicades al conreu d’albercoc, pruna, poma de taula,
préssec i pera.

A l'efecte de l'aplicació de franquícies i mínims indemnitzables, les explotacions dedicades al
conreu d’albercoc, pruna, poma de taula, préssec i pera es classifiquen per tipus segons
s'estableix en l’annex III.

MÒDUL 3M

Són assegurables totes les explotacions dedicades al conreu de préssec de varietats de
recol·lecció anterior al 10 de juny.
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8a – BÉNS ASSEGURABLES

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

Són assegurables:

 En plançons: la plantació.

 En plantacions en producció: la producció i la plantació.

 Les instal·lacions d’estructures de protecció anticalamarsa, els hivernacles, els sistemes de
conducció, el capçal de reg i la xarxa de reg en parcel·les, sempre que compleixin les
especificacions contingudes en l'annex VI.

No són assegurables les plantacions destinades a experimentació o assaig (tant de material
vegetal com de tècniques o pràctiques culturals), les situades en “horts familiars”
destinades a l’autoconsum, les corresponents a arbres aïllats ni les parcel·les que es trobin
en estat d’abandó.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

Són assegurables les produccions de les plantacions que han entrat en producció, incloses en
l’assegurança principal que hagin contractat en els Mòduls 1, 2, 3, 3M o P i que, en el moment
de la contractació, tinguin unes esperances reals de producció superiors a les declarades en
aquesta assegurança principal.

9a – CLASSES DE CONREU

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

MÒDULS 1, 2 i 3:

Es consideren classe única tots els conreus.

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

No obstant això, s’han de fer declaracions d’assegurança diferents quan no es puguin incloure
tots els béns assegurables en el Mòdul 3, per no estar inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest
Mòdul.

MÒDUL 3M:

Es consideren classe única totes les varietats de préssec de recol·lecció anterior al 10 de juny.
A més, els assegurats que contractin aquest Mòdul, hauran d'assegurar la resta de varietats de
préssec en algun dels altres mòduls amb la cobertura de risc de glaçada.

En conseqüència, l’assegurat que contracti aquesta assegurança ha d’assegurar tots els béns
assegurables en aquest Mòdul, en una única declaració d’assegurança.
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MÒDUL P:

Es consideren classes diferents els grups de conreu següents:

 Albercoc

 Pruna

 Poma (de taula i de sidra)

 Préssec (inclou préssec, nectarina, paraguaià i platerina)

 Pera

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

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

Per assegurar les instal·lacions, és obligatori assegurar el conjunt de la producció i la plantació.

Excepcionalment, en les explotacions amb parcel· les en més d'una comarca, es podrà fer més
d'una declaració d’assegurança (màxim una per comarca), sempre que cadascuna d'elles tingui
més de 300.000 € de valor de producció assegurat en l'Assegurança Principal i es contractin en
mòduls diferents.
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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 i Pesca, Alimentació.

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

11a – PREUS UNITARIS

A l'efecte 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, han de ser fixats per l’assegurat, dins els
límits establerts pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

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

12a – RENDIMENT UNITARI

L’agricultor ha de fixar en la declaració de l’assegurança com a rendiment de cada parcel·la el
que s’ajusti a les seves esperances reals de producció, aplicant els criteris que s’especifiquen a
continuació.

I. ASSEGURANÇA PRINCIPAL

L’assegurat fixarà el rendiment que ha de consignar en cadascuna de les parcel·les que
componen la seva explotació, per a la qual cosa s’han de tenir en compte els rendiments
obtinguts en els anys anteriors.

No obstant això, s'han d'aplicar els criteris que s'especifiquen a continuació:

I.1. MÒDULS 1, 2, 3 i P (amb cobertura del risc de glaçada)

A) Parcel·les amb rendiment màxim individualitzat

Les parcel·les amb rendiment màxim individualitzat són aquelles que, tenint almenys 2 anys
d’informació d’assegurament en els 5 darrers, compleixin algun dels criteris següents:

1) Parcel·les contractades algun cop per assegurats amb històric desequilibrat en els riscos
de glaçada i manca de quallat.

S’entén per assegurats amb històric desequilibrat en els riscos de glaçada i manca de
quallat aquells que, havent contractat almenys 2 anys en els 5 darrers, compleixen les tres
condicions següents:

 Ràtio acumulat d'Indemnitzacions a prima neta més la prima del Consorci de
Compensació d'Assegurances (CCS) neta de bonificacions i recàrrecs (d'ara endavant
I/PPccs) superior al 107 per cent per als riscos de glaçada i manca de quallat.
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 Han tingut sinistre indemnitzable de riscos de glaçada i manca de quallat en 2 o més
anys.

 Ràtio de producció obtinguda/producció assegurada igual o inferior a 0,9. Per a aquells
assegurats que hagin contractat en els 5 darrers anys i hagin tingut únicament 2
sinistres d'aquests riscos, la ràtio de producció obtinguda/producció assegurada ha de
ser igual o inferior a 0,8.

2) Parcel·les que en els darrers 5 anys tinguin una ràtio de producció obtinguda/producció
assegurada igual o inferior a 0,6 i que hagin patit sinistre indemnitzable per glaçada i
manca de quallat en 2 o més anys.

3) Parcel·les que s'especifiquen a continuació:

 préssec de recol·lecció anterior al 10 de juny, a les comunitats autònomes de Múrcia i
València i província d’Albacete.

 Albercoc, Pruna, Poma de taula, Préssec i Pera, a la comarca de Calatayud (Saragossa).

 Pruna, Poma de taula i Pera, a la comarca d' El Bierzo (Lleó).

 Albercoc, a les comarques d'Hellín (Albacete) i Nord-oest (Múrcia).

 Pruna, per als mòduls 1 i 2, a les comarques de nivell de risc 1, 2 o 3, quan el
percentatge del valor de producció de pruna sobre el valor de producció de l’explotació
sigui més gran del 40%.

4) Parcel·les de reiterada i alta sinistralitat: aquelles que hagin estat assegurades almenys
una vegada en els darrers 5 anys per un assegurat que compleixi els criteris següents:

 Contractació en almenys 3 dels darrers 5 anys.

 Ràtio acumulat I/PPccs dels 5 darrers anys superior al 150% per al total dels riscos.

 Ràtio acumulat I/PPccs dels 5 darrers anys superior al 150% per al risc de glaçada i
manca de quallat.

 Ràtio I/ I/PPccs superior al 150% en, almenys, 3 dels darrers 5 anys per al risc de
glaçada i manca de quallat. De manera excepcional, no comptabilitzarà el sinistre del
pla 2021 per a les comunitats autònomes d'Aragó i Catalunya.

El rendiment assignat a la parcel·la es calcularà segons es detalla a continuació:

 Si s'han assegurat els 5 darrers anys, el més gran entre la mitjana dels rendiments
obtinguts i la mitjana sense el de major i menor rendiment. Si s'haguessin assegurat menys
anys, el rendiment serà la mitjana dels anys assegurats.

 En les parcel·les de reiterada i alta sinistralitat, s'aplicarà una reducció d'un 15% en el
rendiment calculat segons l'epígraf anterior.

La reducció del 15% en el rendiment assignat a les parcel·les de reiterada i alta sinistralitat
no es tindrà en compte per al càlcul del rendiment obtingut en el pla corresponent tret que
s'hi hagi contractat un mòdul amb cobertura de glaçada i se'n faci un complementari.
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El rendiment obtingut serà el quocient entre la producció obtinguda i la superfície. La producció
obtinguda es calcularà aplicant els criteris següents:

 Parcel·les amb sinistre: la producció real final incrementada amb les pèrdues ocasionades
pels riscos de pedregada i riscos excepcionals.

 Parcel·les sense sinistre: la producció assegurada en l’assegurança principal més
l’assegurada en el complementari.

S'aplicaran els criteris següents en el rendiment obtingut:

 A les parcel·les joves que encara no hagin entrat en plena producció, que hagin assegurat
els dos últims plans i que tinguin un històric d'edat coherent, s'aplicaran els increments
següents als rendiments obtinguts en cada pla:

Increments de rendiments obtinguts segons trams d’edat

CONREU
2 a 3
anys

3 a 4
anys

4 a 5
anys

5 a 6
anys

6 a 7
anys

7 a 8
anys

8 a 9
anys

Albercoc 65% 35% 20% 10% 10% 0% 0%

Poma 0% 40% 25% 15% 10% 10% 10%

Préssec (Aragó, Andalusia,
Catalunya i Extremadura)

100% 40% 20% 0% 0% 0% 0%

Préssec (resta CCAA) 60% 40% 20% 0% 0% 0% 0%

Pera 0% 40% 30% 20% 15% 10% 10%

Pruna 0% 70% 35% 30% 10% 0% 0%

 De manera excepcional, per a les parcel·les situades a les comunitats autònomes d'Aragó
i Catalunya amb sinistre de glaçada i manca de quallat en el pla 2021, el rendiment
obtingut per a aquest pla serà el menor entre el rendiment assignat a la parcel·la en el pla
2021, el rendiment assegurat en el pla 2021 i el rendiment corresponent a la producció
real esperada en el pla 2021. Sobre aquestes parcel·les no s'apliquen increments per salts
d'edat.

Tant els criteris de selecció de parcel·les com el càlcul del rendiment es faran agrupant per a
cada pla la informació de totes les parcel·les tal com s'especifica a continuació segons conreus:

 albercoc i préssec: conjunt de parcel·les amb la mateixa identificació SIGPAC (sense
incloure el recinte), el mateix grup varietal i edat.

 Pruna, poma de taula i pera: conjunt de parcel·les amb la mateixa identificació SIGPAC
(sense incloure el recinte), la mateixa varietat i l'edat.

Si el rendiment assegurat supera el rendiment màxim individualitzat, aquest s'ha
d'ajustar a aquest últim.
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B) Parcel·les en els àmbits i els conreus especificats a l’annex V

Per a les parcel·les que no tinguin rendiment màxim individualitzat, segons el que
s’especifica a l’apartat A) anterior, el rendiment no pot superar els límits màxims que
s’indiquen a l’annex V.

Si el rendiment assegurat supera el rendiment màxim indicat en l'annex V, aquest s'ha
d'ajustar a aquest últim.

Els assegurats afectats per aquesta limitació de rendiments poden sol·licitar a ENESA una
assignació individualitzada dels rendiments per tal d’adequar el rendiment assegurat a la realitat
productiva de la seva explotació.

I.2. MÒDUL 3M

A) Parcel·les amb rendiment màxim individualitzat:

Es consideren parcel·les amb rendiment màxim individualitzat aquelles que han estat
assegurades en plena producció (edat de plantació igual o més gran de 4 anys) com a mínim 2
anys dels 5 últims plans i que continuen en plena producció en la collita que s'assegura.

El rendiment màxim assegurable serà el més gran entre:

El rendiment individualitzat, que es calcularà segons que es detalla a continuació:

- Si s'han assegurat els 5 darrers anys, el més gran entre la mitjana dels rendiments
obtinguts i la mitjana sense el de major i menor rendiment. Si s'haguessin assegurat
menys anys, el rendiment serà la mitjana dels anys assegurats.

- A les parcel·les de reiterada i alta sinistralitat, s'aplicarà una reducció d'un 15% en el
rendiment calculat segons l'epígraf anterior*.

El rendiment establert a la taula de l'annex V.6.

(*) La reducció del 15% en el rendiment assignat a les parcel·les de reiterada i alta sinistralitat
no es tindrà en compte per al càlcul del rendiment obtingut en el pla corresponent tret que s'hi
hagi contractat un mòdul amb cobertura de glaçada i se'n faci un complementari.

El rendiment obtingut serà el quocient entre la producció obtinguda i la superfície. La producció
obtinguda es calcularà aplicant els criteris següents:

 Parcel·les amb sinistre: la producció real final incrementada amb les pèrdues ocasionades
pels riscos de pedregada i riscos excepcionals.

 Parcel·les sense sinistre: la producció assegurada en l’assegurança principal més
l’assegurada en el complementari.

En el cas dels assegurats del mòdul 3M que hagin sol·licitat una quantificació de la producció
obtinguda en els 20 dies anteriors a la recol·lecció, aquesta es tindrà en compte en la campanya
sol·licitada, en lloc de les produccions assegurades en el principal i el complementari.
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El càlcul del rendiment s'ha de fer agrupant la informació de totes les parcel·les que, tenint la
mateixa identificació SIGPAC (sense incloure el recinte), pertanyin al mateix conreu, grup
varietal i edat.

Si el rendiment assegurat supera el rendiment màxim individualitzat, aquest s'ha
d'ajustar a aquest últim.

B) Resta de parcel·les

A les parcel·les sense rendiment màxim individualitzat, el rendiment màxim assegurable és el
que s'estableix a les taules corresponents de l'annex V.6.

Si el rendiment assegurat supera el rendiment màxim indicat en l'annex V.6, aquest s'ha
d'ajustar a aquest últim.

I.3. TOTS ELS MÒDULS

Per a les parcel·les amb rendiment assignat o màxim individualitzat, segons el que s'estableix
en els apartats I.1.A) y I.2.A), quan l’assegurat consideri que aquesta limitació no s’ajusta a la
realitat productiva actual, perquè s'han produït altes o baixes de parcel·les a l’explotació, tenir
parcel·les que no han assolit la plena producció, canvi de varietat o espècie a les parcel·les,
s'hagi produït qualsevol altra modificació que afecti l'estructura productiva de l'explotació o es
detectin errors en les dades tingudes en compte per a la fixació dels rendiments, es pot sol·licitar
a Agroseguro la revisió dels dits rendiments.

Si l'assegurat consigna en la declaració d’assegurança com a producció assegurada una
de superior o inferior a la resultant dels criteris anteriors, s'aplicarà el que es disposa per
a aquests supòsits en els articles 30 i 31 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, del contracte
d’assegurança.

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

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

Si l'assegurat consigna a la declaració d’assegurança una producció superior o inferior
al que cal d'acord amb això d'abans, s'aplicarà el que es disposa per a aquests supòsits
en els articles 30 i 31 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, del contracte d’assegurança.

III. ACTUACIÓ EN CAS DE DISCONFORMITAT

Si en el peritatge d'un sinistre, Agroseguro no està d’acord amb el rendiment declarat en
alguna de les parcel·les, l’assegurat pot demostrar-ho, i es pot corregir per acord entre les
parts. Si no s'arriba a aquest acord, s'ajustarà, si s'han assegurat els 5 anys anteriors, al
més gran entre la mitjana dels rendiments obtinguts i la mitjana sense el de més i de menys
rendiment; si s'haguessin assegurat menys anys, el rendiment serà la mitjana dels anys
assegurats.
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A les parcel·les joves que encara no han entrat en plena producció, s'aplicaran els
increments als rendiments obtinguts en cada any, segons la taula d'increments de
rendiments obtinguts segons els salts d'edat, que figura a l'apartat I.1.A).

IV. HISTÒRICS DE RENDIMENTS PER PARCEL·LA

Al lloc web d’Agroseguro es disposa de la informació relativa a l’històric per parcel·la dels
rendiments assegurats i obtinguts de tots els assegurats en l’assegurança de fruiters.
La producció obtinguda es calcularà aplicant els criteris següents:

 Parcel·les amb sinistre: la producció real final incrementada amb les pèrdues ocasionades
pels riscos de pedregada i riscos excepcionals.

 Parcel·les sense sinistre: la producció assegurada en l’assegurança principal més
l’assegurada en la complementària. En el cas dels assegurats del mòdul 3M que hagin
sol·licitat una quantificació de la producció obtinguda en els 20 dies anteriors a la
recol·lecció, aquesta es tindrà en compte en la campanya sol·licitada, en lloc de les
produccions assegurades en el principal i el complementari.

 A les parcel·les joves que encara no han entrat en plena producció, s'aplicaran els
increments als rendiments obtinguts en cada any, segons la taula d'increments de
rendiments obtinguts segons els salts d'edat, que figura a l'apartat I.1.A).

13a – MESURES PREVENTIVES

Si l’assegurat disposa d’alguna de les instal·lacions que es relacionen a continuació ho ha de
reflectir en la declaració d’assegurança per poder gaudir de la bonificació prevista a la prima.

Si s’observa que les mesures preventives declarades no existeixen, o no s’han aplicat o no
estan en condicions normals d’ús, el contracte pot ser rescindit per Agroseguro,
mitjançant comunicació d’aquesta circumstància adreçada al prenedor en el termini d’un
mes des del coneixement de la reserva o inexactitud.

Si el sinistre s’esdevé abans d’aquesta comunicació d'Agroseguro i consegüent esmena,
s'aplicarà la regla d'equitat, excepte si s’ha produït dol o culpa greu del prenedor o
assegurat, que donarà lloc a la pèrdua del dret a la indemnització.

Mesures Preventives contra glaçada:

− Instal·lacions fixes o semifixes de reg per aspersió amb cobertura total.

Els aspersors s’han de situar sobre la capçada dels arbres i han de tenir broquets d’un calibre
adequat per lluitar contra la glaçada. Es requereix una bassa o safareig per satisfer les
necessitats d’aigua si és necessari, i termòmetres de mínima col·locats a l’altura dels arbres.
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− Instal·lacions fixes o semifixes de reg per microaspersió amb cobertura total.

Els microaspersors han d’estar situats sobre la capçada dels arbres i han de tenir broquets
d’un calibre adequat per lluitar contra la glaçada, amb un cabal mínim de 35 m3/ha i hora, i
han de cobrir la totalitat de la massa arbòria. Es requereix una bassa o safareig per satisfer
les necessitats d’aigua si és necessari, i termòmetres de mínima col·locats a l’altura dels
arbres.

− Instal·lacions fixes o semifixes de reg per microaspersió amb polsadors de baix cabal amb
cobertura total.

Els polsadors han d'estar situats a la capçada dels arbres i disposats a una densitat que permeti
un solapament en la distribució de l'aigua almenys del 300%, amb un cabal mínim de 10
m³/ha i hora. Es requereix una bassa o safareig per satisfer les necessitats d’aigua si és
necessari, i termòmetres de mínima col·locats a l’altura dels arbres.

− Bonera Invertida Selectiva: Sistema antiglaçada basat en el drenatge selectiu de fluids
estratificats.

És necessari que s’hagi portat a terme l’estudi de viabilitat tècnica que inclogui estudi
topogràfic, climàtic i agronòmic, així com el relatiu al comportament de fluids a la/es
parcel·la/es objecte de cobertura. També serà necessari que hi hagi les boneres necessàries i
que estiguin situades correctament, així com els equips d’automatització necessaris per al
funcionament correcte i posada en marxa.

− Instal·lacions fixes de ventiladors en torres metàl· liques.

El centre de gir de les aspes ha d’estar situat de 10 a 15 m del sòl. (Capa d’inversió tèrmica).
Es requereix un mínim d'un ventilador cada 5 ha.

− Instal·lació de candeles, estufes o cremadors aïllats entre si o estufes o cremadors connectats
i automatitzats.

Es requereix un mínim de 400 unitats/ha per a estufes en què el foc crema lliure i 100
unitats/ha si es tracta d’estufes o cremadors amb xemeneia; aquest nombre pot variar segons
la capacitat de combustible d’aquestes. Si es tracta de candeles es requereix un mínim de
300 unitats/ha.

− Instal·lacions mixtes de ventiladors i estufes o cremadors.

− Conreu en hivernacles.

Dins d’aquest tipus de mesura es distingeix la bonificació segons el tipus de tancament de
l’hivernacle:

a) Hivernacles amb tancament de plàstic tèrmic.

b) Hivernacles amb tancament de plàstic no tèrmic.
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Mesures Preventives contra pedregada:

− Instal·lació de malles o xarxes plàstiques anticalamarsa. Aquestes malles han d’estar
col·locades abans que el conreu assoleixi l’estadi fenològic “I”.

− Malla sense instal·lació. La malla ha d'estar muntada sobre el conreu sense necessitat
d'instal·lació de suport i fixada als arbres de manera que en cobreixi la totalitat. La retícula
de la malla ha de tenir 7 mm de llum màxima. Aquestes malles han d’estar col·locades abans
que el conreu assoleixi l’estadi fenològic “I”.

− Conreu en hivernacles.

Per a totes instal·lacions és necessari que compleixin les característiques especificades en
l'annex VI.

14a – BONIFICACIONS I RECÀRRECS
S’aplicarà una bonificació o un recàrrec en la prima de l’assegurança principal i
complementària de cada assegurat, que es calcularà amb la informació procedent del seu resultat
històric de l’assegurança d’explotacions frutícoles, segons que s’estableix a continuació:

− Mesura anterior: bonificació o recàrrec assignat a l'últim pla.

− Nombre de plans contractats en el període dels últims 10 plans.

− I/PPccs: suma de les indemnitzacions respecte a la suma de les primes netes més la prima
del Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS) neta de bonificacions i recàrrecs del
període dels 10 últims plans.

Quan s’incorporin a la declaració d’assegurança, parcel·les contractades anteriorment per un
altre assegurat i que aquestes representin més del 20% del valor de producció assegurada, es
tindrà en compte en l’històric per al càlcul de la bonificació o del recàrrec. L’assegurat ha de
comunicar a Agroseguro aquest canvi abans d’efectuar la contractació, i Agroseguro procedirà
a calcular la bonificació o el recàrrec, ponderant els històrics; si l’assegurat no ho comunica,
Agroseguro aplicarà aquest canvi en el moment que el detecti.

En les declaracions d’assegurança subscrites per les entitats associatives, es traspassarà el
resultat històric dels socis a l’entitat associativa.
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A) Assegurats amb 3 o més plans contractats dels últims 10 plans

N. DE PLANS
CONTRACTATS

≥ 5 3 - 4

RÀTIO: I/PPccs
10 últims plans

≤50% >50% -
≤80%

>80% -
≤105%

>105% -
≤135% >135% ≤50% >50% -

≤80%
>80% -
≤105%

>105% -
≤135% >135%

MESURA
ANTERIOR:

Bonificació o
recàrrec

assignat a
l'últim pla

-20% -20% -20% -20% -10% 0% -15% -15% -10% -5% 0%

-15% -20% -15% -15% -5% 5% -15% -10% -5% 0% 5%

-10% -15% -10% -10% 0% 10% -10% -5% 0% 5% 10%

-5% -15% -10% -5% 5% 15% -5% -5% 0% 5% 10%

0% -10% -5% 0% 10% 20% -5% 0% 0% 10% 15%

5% -10% 0% 5% 15% 25% -5% 0% 5% 15% 20%

10% -5% 0% 10% 20% 30% 0% 5% 10% 20% 25%

15% 0% 5% 15% 25% 30% 5% 10% 15% 20% 25%

20% 5% 10% 20% 30% 30% 10% 15% 20% 25% 30%

25% 10% 15% 25% 30% 30% 15% 20% 25% 30% 30%

30% 15% 20% 30% 30% 30% 20% 25% 30% 30% 30%

NOTA: Els valors negatius corresponen a bonificacions i els positius, a recàrrecs.

A més, per als assegurats amb mesura anterior del -35%, -30% o -25%:

− Si en l'últim pla han contractat i han tingut una ràtio d'I/PPccs inferior al 80%, mantindran
aquesta bonificació.

− En la resta de casos, se'ls aplicarà el mateix que per als assegurats amb una mesura
anterior del -20%.

B) Assegurats amb 2 plans contractats dels últims 10 plans

Se'ls aplicarà la mesura següent:

− Si la seva ràtio d'I/PPccs és superior al 135%, se'ls aplicarà un recàrrec del 5%. S'aplicarà
aquesta mesura únicament si l'assegurat ha contractat en algun dels 3 últims plans.

− Per a la resta de casos, no se'ls aplicarà bonificació ni recàrrec.

C) Assegurats amb 1 pla contractat dels últims 10 plans

No se'ls aplicarà bonificació ni recàrrec.

D) Assegurats que no han contractat en cap dels últims tres plans

No se'ls aplicarà bonificació ni recàrrec.
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15a – CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES DE CONREU

Les condicions mínimes de conreu que s’han de complir són les establertes pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

a) Les pràctiques culturals que es consideren imprescindibles són:

1. Manteniment del sòl en les condicions adequades per conreu tradicional o per altres
mètodes com ara enherbament, encoixinament o aplicació d’herbicides.

2. Aclarida, manual, mecànica o química, de flors i/o fruits quan les aclarides fisiològiques
naturals resultin insuficients i aquesta sigui una pràctica habitual a la comarca.

Per a la varietat Búlida d’albercoc a la província de Múrcia, assegurada com a consum en
fresc en l'àmbit d’aplicació següent, s’ha d’efectuar una aclarida manual abans del 20
d’abril, per tal d’obtenir una mitjana de fruits compresa entre 15 i 20 per metre lineal de
branca:

Comarca Terme municipal

Nord-est Abanilla i Fortuna.

Centre Tots, llevat de Mula (Zones II i III)(*) i Pliego.

Riu Segura
Tots, llevat d’Abarán (Zones II i III)(*), Calasparra i Cieza
(Zones II i III)(*).

Sud-oest i Valle de Guadalentín Lorca (Zona I) (*).

(*) Segons les zonificacions corresponents per a fruiters.

3. Realització de podes adequades, quan així ho exigeixi el conreu.

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

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

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

En aquelles varietats en què sigui necessari, es requereix la presència de pol·linitzadors
segons els criteris següents:

a. Entre la varietat utilitzada com a pol·linitzadora i la pol·linitzada ha d’existir
compatibilitat i suficient coincidència en la floració.

b. El percentatge mínim de pol·linitzadors utilitzats ha de ser d’un 10%, distribuïts
adequadament per la parcel·la, i es pot tractar d’arbres complets o branques empeltades
sobre la varietat que s’ha de pol·linitzar.
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Només s'eximeixen del compliment d'aquesta condició les parcel·les que, per la seva
mida reduïda, siguin pol·linitzades per altres varietats de les parcel·les contigües, o
aquelles parcel·les en les quals es realitzin tractaments amb pol·len, els quals s’han de
justificar en el cas que se sol·liciti a l’assegurat.

En el cas que hi hagi deficiència en el compliment del que s’indica anteriorment en
relació amb els pol·linitzadors, si el rendiment declarat és superior a la Producció Real
de la parcel·la, es reduirà aquest rendiment declarat fins a l’esmentada Producció Real.

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

Per a aquelles parcel·les inscrites en el Registre de la Denominació d’Origen Protegida
"Manzana Reineta del Bierzo", “Melocotón de Calanda”, “Peras del Rincón de Soto”, “Peras
de Jumilla”, “Pera de Lleida” i Indicació Geogràfica Protegida “Poma de Girona”, es
consideraran tècniques mínimes de conreu la realització de les pràctiques de conreu que
determinen les denominacions esmentades.

A més del que s’ha indicat anteriorment i, amb caràcter general, qualsevol altra pràctica
cultural que s’empri s’ha de realitzar d’acord amb les bones pràctiques agràries, tot això en
concordança amb la producció fixada en la declaració d’assegurança.

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 a l'annex VI.

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

16a – 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 fer al comptat o de forma fraccionada.

A) PAGAMENT AL COMPTAT

A.1) Pagament mitjançant domiciliació bancària

El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària al compte especificat a aquest efecte en
la declaració d'assegurança.

És nul·la i no té cap efecte la declaració d'assegurança que Agroseguro rebi fora del
període de subscripció establert o de la qual no es pugui fer el cobrament íntegre de la
prima.
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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 d'aquest
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 aquesta
regularització, segons que correspongui, al compte bancari especificat per al pagament de la
prima en la declaració d'assegurança.

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

A.2) Pagament per transferència bancària

Excepcionalment, es pot fer el pagament mitjançant transferència bancària a favor
d’Agroseguro en qualsevol dels comptes que aquest designi a aquest efecte, sempre que en la
mateixa transferència s’identifiqui el número de pòlissa, el NIF de l'assegurat i el codi de la
línia d'assegurança.

En el cas que algun dels conceptes anteriors no hi figuri 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 les declaracions
d'assegurança que se subscriguin l'últim dia del període de subscripció, s’admet el dia hàbil
següent al de finalització d'aquest període.

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, si és un càrrec, el prenedor de l'assegurança haurà de fer el pagament mitjançant
transferència bancària a favor d’Agroseguro al compte especificat 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.
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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:

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

- L'assegurat ha de tenir contractat l'aval garantit corresponent de SAECA per una quantia
que ha de cobrir almenys l'import de les fraccions següents.

El pagament de la prima única s'ha de fer en fraccions, segon s’indica a continuació:

1) Primera fracció: es correspondrà almenys amb la quantitat o 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 seran
abonats en el mateix moment de la subscripció de l’assegurança.

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

En el cas que l'aval garantit no aconsegueixi el 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 té efecte el pagament
ni la declaració d’assegurança, que serà nul·la.

2) Fraccions següents: es correspon amb la resta de l'import del cost de l’assegurança a càrrec
del prenedor no abonat en la primera fracció, que s'ha de pagar mitjançant rebut que es
presenti a cobrament en els terminis previstos en la declaració d’assegurança.

El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària al compte corrent de l’assegurat
indicat 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 retorni el rebut.

En el cas de no haver-se satisfet alguna de les fraccions següents, Agroseguro notificarà
per escrit a l'assegurat la manca de pagament. En el cas de no produir-se 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 de l'assegurat 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.
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17a – ENTRADA EN VIGOR

L'entrada en vigor de l’assegurança depèn de la modalitat de pagament triada:

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

2) Pagament per transferència bancària: l’assegurança entra en vigor a les zero hores del dia
següent al dia en què es pagui la prima de l’assegurança i sempre s’hagi formalitzat la
declaració d’assegurança.

18a – PERÍODE DE CARÈNCIA

S’estableix un període de carència de sis dies complets comptats des de l’entrada en vigor de la
declaració d'assegurança.

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 en les parcel·les que han estat assegurades pels socis de l’entitat a 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.

19a - CAPITALS ASSEGURATS
En cada parcel·la es distingeixen els capitals assegurats següents:

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

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

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

Les quantitats són les següents:

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, excepte per al risc de glaçada en els Mòduls 3M i P, que serà del
80%, quedant, per tant, el 20% restant com a descobert obligatori a càrrec de l'assegurat.



LÍNIA 300/Pla 2022- Pàgina 34 de 81

I. 2. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

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

I.3. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

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

II. ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

II.1. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

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

II. 2. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

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

El valor de la producció assegurat en cada parcel· la s'actualitzarà després de les modificacions
previstes a continuació:

A) MODIFICACIÓ DE L’ASSEGURANÇA PRINCIPAL

Per al mòdul P sense cobertura de glaçada, s'admeten altes i baixes de parcel·les, així com la
modificació de la producció assegurada inicialment, sempre que es compleixin els tres requisits
següents:

- Remetre la sol·licitud a Agroseguro fins a les dates següents segons àmbit:

Àmbit Data límit de modificacions

Aragó, Castella i Lleó, Catalunya (províncies de Girona i Lleida),
Navarra i La Rioja

30 d’abril

Resta de l’àmbit 31 de març

- A la recepció per part d’Agroseguro de la sol·licitud, la parcel·la objecte de modificació
no hagi tingut cap sinistre pels riscos coberts.

- Les modificacions no poden suposar una variació superior al 20% del total del valor de
la producció assegurada inicialment en la declaració d'assegurança.

B) MODIFICACIÓ DE L’ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA

En les declaracions d’assegurança, amb un capital assegurat en l’assegurança principal superior
a 50.000 €, 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.
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C) REDUCCIÓ DEL CAPITAL ASSEGURAT EN L’ASSEGURANÇA PRINCIPAL

Es pot sol·licitar la reducció del capital assegurat quan la producció declarada a l’assegurança
principal es vegi minvada per causes o riscos ocorreguts durant els períodes especificats a
continuació.

Per a això, l’assegurat ha de trametre a Agroseguro la sol·licitud de reducció del capital en els
terminis de comunicació que es disposen a continuació:

Tipus
Reducció

Declaracions
d’Assegurança

Període d’ocurrència
dels riscos

Termini de comunicació
a AGROSEGURO

Extorn de Prima
Comercial

I Totes
Durant el període de

carència

Fins a 10 dies després de
la fi del període de

carència
100% tots els riscos

II
Declaracions

amb cobertura
de glaçada

Fins abans de l’inici de
garanties glaçada i abans

de 10 dies final
subscripció

Fins a 20 dies final
subscripció

100% tots els riscos

III (*) Totes Fins a dates (1) Fins a dates (1)
80% pedregada i

riscos excepcionals

(*) En el tipus de reducció III s’admetran reduccions de capital tant en l'assegurança principal
com la complementària quan la producció es vegi minvada per riscos diferents dels coberts.

(1) Dates per al tipus de reducció III:

Conreu Comunitat autònoma Data Límit

Albercoc Totes 30 d’abril

Pruna Totes 10 de maig

Poma de taula
Andalusia, Extremadura, Múrcia i València 10 de maig

Resta de l’àmbit 10 de juny

Poma de sidra Totes 10 de juny

Préssec i Pera
Andalusia, Extremadura, Múrcia i València 10 de maig

Resta de l’àmbit 25 de maig

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

No és procedent en cap cas l’extorn de prima per la reducció de capital sol·licitat a les
parcel·les on, amb anterioritat a la data de la sol·licitud, s’hagi declarat algun sinistre
causat per algun dels riscos coberts.

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

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

1a) Incloure en la declaració d’assegurança tots els béns assegurables de la mateixa classe que
posseeixi a la seva explotació dins l’àmbit d’aplicació. Aquests béns han d'estar en
concordança amb els declarats en:

 Organització de Productors de Fruita i Hortalisses per a les produccions de fruiters de
pinyol i llavor (OPFH).

 Explotació agrària prioritària que estigui qualificada com a tal, segons la Llei 19/1995
de modernització de les explotacions agràries o qualsevol altra disposició que la
desenvolupi o la modifiqui.

 Sol·licitud única d’ajuts de la Unió Europea.
 Registre d'explotacions de caràcter oficial, establert per l'Administració.

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

 Menor del 5%: sense penalització.

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

 Superior al 25%: pèrdua de la indemnització.

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

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

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

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

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

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

3a) Reflectir en la declaració d’Assegurança, per cada parcel·la, la superfície real conreada, el
nombre d’arbres i l’edat.

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

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

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

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

Si, un cop declarada la data prevista de recol·lecció, aquesta varia, l’assegurat ha de
comunicar-ho per escrit a Agroseguro, abans de 10 dies de la nova data.

6a) Reflectir en la declaració de sinistre, en cada parcel·la afectada, si hi ha caiguda de fruits
pels riscos de pedregada i riscos excepcionals.

7a) Comunicar a Agroseguro els desperfectes que s’originin tant en l’estructura com en el
tancament de l’hivernacle, sempre que suposin un agreujament del risc, en un termini
màxim de 48 hores des que es van originar.

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

8a) 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, com també
l’accés a la documentació que se sol·liciti a l’assegurat amb relació als béns assegurats i,
en concret, les especificades en l'obligació 1a i 4a) d'aquesta condició

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

21a – COMUNICACIÓ DE SINISTRES

El prenedor de l'assegurança, l'assegurat o el beneficiari ha de comunicar qualsevol sinistre a
Agroseguro, al seu domicili social o a les adreces territorials de les zones corresponents i dins
el termini de 7 dies, comptats a partir de la data en què s’hagi conegut el sinistre; 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.

A les comarques de nivell de risc 1, 2 i 3 (especificades a l’annex II), només tenen dret a la
garantia de manca de quallat els assegurats que, havent contractat aquesta cobertura,
declarin els sinistres per aquest risc abans dels 15 dies següents a la finalització de les
garanties, i en qualsevol cas, s’han de rebre a Agroseguro abans de les dates següents
(incloses):

Conreu Grup varietal Comunitat autònoma
Data
Límit

Albercoc

Grup 1: Varietats de
recol·lecció fins al 30
de juny

Andalusia.

Múrcia: comarques Riu Segura, Sud-oest i Valle
Guadalentín i Campo de Cartagena.

Comunitat Valenciana: totes les comarques excepte
Valls d'Albaida de la província de València.

10 d’abril

Resta de l’àmbit 25 d’abril
Grup 2: Varietats de
recol·lecció posterior
al 30 de juny

Totes 25 d’abril

Pruna

Tots Andalusia, Extremadura, Múrcia i València 1 de maig

Tots Resta de l’àmbit 10 de
maig

Poma de taula

Tots Andalusia, Extremadura, Múrcia i València
15 de
maig

Tots Resta de l’àmbit 25 de
maig

Préssec
Grup 1: Varietats de
recol·lecció anterior
al 10 de juny

Andalusia, Múrcia i Comunitat Valenciana 10 d’abril
Extremadura 1 de maig

Resta de l’àmbit 10 de
maig
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Conreu Grup varietal Comunitat autònoma
Data
Límit

Resta de grups
varietals

Andalusia, Múrcia i Comunitat Valenciana 25 d’abril
Extremadura 1 de maig

Resta de l’àmbit 10 de
maig

Pera

Tots Andalusia, Extremadura, Múrcia i València
15 de
maig

Tots Resta de l’àmbit 25 de
maig

Excepcionalment, i si les circumstàncies ho aconsellen, Agroseguro pot procedir a l’ampliació
dels terminis establerts per a la comunicació de sinistre per manca de quallat.

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

En els sinistres per incendi, el prenedor de l'assegurança o l'assegurat estan obligats a
prestar declaració sobre el sinistre davant l'autoritat competent del lloc on hagi ocorregut,
i enviaran una còpia autentificada de la declaració a Agroseguro on han d'indicar, a més
de les dades pròpies de tota declaració de sinistre, les 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.

22a – INSPECCIÓ DELS DANYS

Un cop comunicat el sinistre, el pèrit designat per Agroseguro ha de comparèixer al lloc dels
danys per realitzar la inspecció immediata en un termini no superior a 7 dies en el cas de
pedregada i incendi i de 20 dies per a la resta de riscos, comptant els dits terminis des de la
recepció de la comunicació per Agroseguro.

En els sinistres de pedregada i riscos excepcionals en els quals no es produeixin pèrdues en
quantitat, no és necessària aquesta inspecció, i els danys es valoraran en qualitat, en la visita de
taxació definitiva que tindrà lloc en les dates pròximes a la recol·lecció.

No obstant això, en circumstàncies excepcionals, ENESA i la Direcció General d'Assegurances
i Fons de Pensions, poden autoritzar Agroseguro a ampliar els terminis anteriors.
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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 en els terminis establerts, en el cas de desacord en la taxació,
s’acceptaran, tret que Agroseguro demostri, de conformitat amb el dret al seu criteri, 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 realitzar 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.

23a – 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:

 arbres complets sense cap tipus de manipulació posterior al sinistre.

 La dimensió de les mostres testimoni ha de ser com a mínim del 5% del nombre total d’arbres
de la parcel·la sinistrada, amb un mínim de 3 arbres per a parcel·les amb menys de 60 arbres.

 Les mostres han de ser representatives del conjunt de la població i reflectir proporcionalment
les diferents varietats o cultivars que hi existeixen.

El criteri per deixar les mostres és el següent:

 Un arbre de cada 20.
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 En parcel·les superiors a 0,5 ha, i amb almenys 9 files d’arbres i 100 arbres per fila, també
es poden deixar mostres en una de cada tres files i a raó de blocs de 4 arbres cada 25 arbres
de la fila.

Tot el que s’ha indicat anteriorment s’estableix sense perjudici d’allò que a l’efecte disposen
les normes específiques de peritatge de danys corresponents.

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

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

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

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

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

24a – VALORACIÓ DELS DANYS

S’estableix que la taxació de sinistres s’efectuarà d’acord amb la Norma General de Peritatge
aprovada per l’Ordre ministerial de 14 de març de 2003 (BOE de 21 de març) i per les normes
específiques de peritatge següents:

 Norma específica de peritatge de danys en la producció de fruiters, aprovada per Ordre
ministerial, de 17 de juny de 2005 (BOE de 23 de juny).

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

25a – SINISTRE INDEMNITZABLE
MÒDUL 1

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

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

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Perquè els sinistres produïts per tots els riscos coberts siguin considerats indemnitzables, el
dany causat per tots en el conjunt de les parcel·les (d'una mateixa comarca agrària) del mateix
tipus de plantació 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% de la producció real esperada de la parcel·la afectada. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge anterior s’ha de calcular sobre la
producció real esperada de la superfície afectada.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Perquè un sinistre sigui considerat indemnitzable en cada instal·lació, s'han de complir les dues
condicions següents:

a) Han d'existir danys en algun dels elements estructurals següents:

 Danys evidents en l’ancoratge dels pals perimetrals.
 Doblegament i/o abatiment d’algun dels pals perimetrals.
 Trencament del trenat de filferro utilitzat en la unió entre pals amb abatiment i/o

doblegament dels pals interiors.

 La ruptura o destrucció total de l’entramat superior de filferro que subjecta el tancament
de la instal·lació.

 Per als hivernacles macrotúnel s’entén que s’han produït els danys estructurals descrits
anteriorment sempre que s’hagi produït doblegament i/o abatiment d’algun dels arcs
(davanters, extrems o no davanters) que formen part de l’estructura.

No es requerirà l’existència de danys estructurals en els casos següents:

 En sinistres d’incendi en totes les instal·lacions.
 En sinistres per qualsevol risc a les instal·lacions de reg.

b) 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·lació Quantia (€/Instal·lació)

Hivernacles 1.500

Estructures de protecció anticalamarsa. 600

Sistemes de conducció 300

Capçal de reg 1.000

Xarxa de reg 300
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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, especificat 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.

Riscos excepcionals per parcel·la:

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

Glaçada, manca de quallat, resta d’adversitats climàtiques i riscos excepcionals per
explotació:

Perquè els sinistres produïts per aquests riscos 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 percentatge sobre el valor de la producció real esperada de
l’explotació especificat a l’annex I.

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 es calcularà sobre la producció
real esperada de la superfície afectada.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Perquè els sinistres de tots els riscos coberts siguin considerats indemnitzables, el dany causat
ha de ser superior al 20% de la producció real esperada del mateix tipus de plantació de la
parcel·la afectada. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge
anterior es calcularà sobre la producció real esperada de la superfície afectada. En sinistres que
produeixin una caiguda de més de 30 arbres en una superfície contínua de la parcel·la i que
sigui necessari l'arrencada d'aquests, el dany es calcularà sobre la producció real esperada de la
superfície ocupada per aquests arbres.

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 es calcularà sobre la producció
real esperada de la superfície afectada.
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III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Les reflectides per al Mòdul 1.

MÒDUL 3

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, especificat 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.

Riscos excepcionals:

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

Glaçada:

Perquè els sinistres produïts per aquests riscos siguin considerats indemnitzables, el dany causat
en el conjunt de les parcel·les (d'una mateixa comarca agrària) que componen l'explotació, ha
de ser superior al percentatge sobre el valor de la producció real esperada de l’explotació
especificat a l’annex I.

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 es calcularà sobre la producció
real esperada de la superfície afectada.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Perquè els sinistres de tots els riscos coberts siguin considerats indemnitzables, el dany causat
ha de ser superior al 20% de la producció real esperada del mateix tipus de plantació de la
parcel·la afectada. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge
anterior es calcularà sobre la producció real esperada de la superfície afectada. En sinistres que
produeixin una caiguda de més de 30 arbres en una superfície contínua de la parcel·la i que
sigui necessari l'arrencada d'aquests, el dany es calcularà sobre la producció real esperada de la
superfície ocupada per aquests arbres.



LÍNIA 300/Pla 2022- Pàgina 45 de 81

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

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Les reflectides per al Mòdul 1.

MÒDULS P i 3M

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, especificat 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.

A aquests efectes, són acumulables als danys de pedregada els danys indemnitzables de glaçada.

Glaçada:

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, especificat 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.

Riscos excepcionals:

Perquè els sinistres d'aquests riscos siguin considerats indemnitzables, la suma dels danys
acumulables de tots els riscos coberts, deduïts els danys a indemnitzar dels riscos no
excepcionals, ha de ser superior al 20% de la producció real esperada de la parcel·la afectada.

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

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

Perquè els sinistres de tots els riscos coberts siguin considerats indemnitzables, el dany causat
ha de ser superior al 20% de la producció real esperada del mateix tipus de plantació de la
parcel·la afectada. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge
anterior s’ha de calcular sobre la producció real esperada de la superfície afectada. En sinistres
que produeixin una caiguda de més de 30 arbres en una superfície contínua de la parcel·la i que
sigui necessari l'arrencada d'aquests, el dany es calcularà sobre la producció real esperada de la
superfície ocupada per aquests arbres.
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A aquest efecte, no són indemnitzables ni acumulables els sinistres que individualment no
superin el 10% de la producció real esperada de la parcel·la afectada. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, el percentatge anterior s’ha de calcular sobre la
producció real esperada de la superfície afectada.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

Les reflectides per al Mòdul 1.

26a – FRANQUÍCIA

MÒDUL 1

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

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

La franquícia s'aplica de forma independent per als riscos amb complementària i per als riscos
sense complementària, repartint-la de manera proporcional als danys ocasionats per aquests
riscos.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

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

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

No s’aplica franquícia.

MÒDUL 2

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Pedregada:

En el cas de ser indemnitzable, s'aplicarà per a cada una de les parcel·les la franquícia
especificada 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 per parcel·la:

En el cas de ser indemnitzables, a la suma dels danys acumulables dels riscos excepcionals i
del risc de pedregada, deduït el dany a indemnitzar del risc de pedregada, s'aplicarà per a cada
una de les parcel· les la franquícia absoluta del 20%. Si la superfície afectada de la parcel·la és
superior a 1 ha, la franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.
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Glaçada, manca de quallat, resta d’adversitats climàtiques i riscos excepcionals per
explotació:

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.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al conjunt dels riscos coberts en cada una de les
parcel·les i per al mateix tipus de plantació la franquícia absoluta del 20%. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, la franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.
En sinistres que produeixin una caiguda de més de 30 arbres en una superfície contínua de la
parcel·la i sigui necessari l'arrencada d'aquests, la franquícia s’aplicarà sobre la producció real
esperada de la superfície ocupada per aquests arbres.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

No s’aplica franquícia.

MÒDUL 3

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Pedregada:

En el cas de ser indemnitzable, s'aplicarà per a cada una de les parcel·les la franquícia
especificada 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, deduït el dany a indemnitzar del risc de pedregada, s'aplicarà per a cada
una de les parcel·les la franquícia absoluta del 20%. Si la superfície afectada de la parcel·la és
superior a 1 ha, la franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.

Glaçada:

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.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al conjunt dels riscos coberts en cada una de les
parcel·les i per al mateix tipus de plantació la franquícia absoluta del 20%. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, la franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.
En sinistres que produeixin una caiguda de més de 30 arbres en una superfície contínua de la
parcel·la i sigui necessari l'arrencada d'aquests, la franquícia s’aplicarà sobre la producció real
esperada de la superfície ocupada per aquests arbres.

III. GARANTIA A LES INSTAL·LACIONS

No s’aplica franquícia.



LÍNIA 300/Pla 2022- Pàgina 48 de 81

MÒDULS P i 3M

I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ

Pedregada:

En el cas de ser indemnitzable, s'aplicarà per a cada una de les parcel·les la franquícia
especificada 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.

Glaçada:

En el cas de ser indemnitzable, s'aplicarà per a cada una de les parcel·les la franquícia
especificada 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 de tots els riscos coberts,
deduït el dany a indemnitzar dels riscos no excepcionals, s'aplicarà per a cada una de les
parcel·les la franquícia absoluta del 20%. Si la superfície afectada de la parcel·la és superior a
1 ha, la franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.

II. GARANTIA A LA PLANTACIÓ

En el cas de ser indemnitzables, s'aplicarà per al conjunt dels riscos coberts en cada una de les
parcel·les i per al mateix tipus de plantació la franquícia absoluta del 20%. Si la superfície
afectada de la parcel·la és superior a 1 ha, la franquícia s'aplicarà sobre la superfície afectada.
En sinistres que produeixin una caiguda de més de 30 arbres en una superfície contínua de la
parcel·la i sigui necessari l'arrencada d'aquests, la franquícia s’aplicarà sobre la producció real
esperada de la superfície ocupada per aquests arbres.

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 NEP corresponent.

B) DEDUCCIONS

El càlcul de les deduccions es realitzarà d’acord amb el que s’estableix en la norma general de
peritatge i en la NEP corresponent.
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A més, amb independència d’altres deduccions, s’aplicaran les següents:

B.1. Varietat Búlida d’albercoc

Per a aquesta varietat, assegurada com a consum en fresc, quan es verifiqui que no s’ha efectuat
l’aclarida requerida per a l’aplicació del preu diferenciat, s’efectuarà una deducció per despeses
de conreu no realitzades per un import igual a la diferència entre els preus màxims establerts
pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a aquesta varietat amb aclarida i sense
aclarida. Aquesta deducció no tindrà efecte quan aquesta pràctica es faci innecessària, perquè
la densitat de fruits resulti inferior a l’estipulada.

B.2. Varietat préssec embossat

Per a aquelles parcel·les de préssec destinat a ser embossat, si en el moment de la recol·lecció
es comprova que l’embossament no s’ha fet, s’efectuarà una deducció per despeses de conreu
no realitzades per un import igual a la diferència entre els preus màxims establerts pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a aquesta varietat embossada i sense embossar. Aquesta
deducció quedarà sense efecte quan s'hagi produït un sinistre de pedregada amb anterioritat a
l’embossat.

28a - CÀLCUL I PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ
I. GARANTIA A LA PRODUCCIÓ I GARANTIA A LA PLANTACIÓ

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

El càlcul de la indemnització s'ha d’efectuar de forma independent per a cada una 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, s'ha de calcular el dany a indemnitzar aplicant la
franquícia.

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

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

7. El percentatge de capital assegurat i la regla d’equitat s’han d'aplicar sobre l’import
resultant i, d’aquesta manera, es quantifica la indemnització neta a percebre.
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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) que componen l'explotació, aplicant els criteris
següents:

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

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

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

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

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

6. Si els sinistres són 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.

Per al Mòdul 1, el càlcul de la indemnització s'efectua de manera independent per als riscos
amb complementària i per als riscos sense complementària.

II. GARANTIA A 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. Es calcularà el valor dels danys, segons s'indica en l'annex VII.

3. A continuació s’estableix el caràcter indemnitzable o no de cada sinistre.
4. El percentatge de capital assegurat, la regla d’equitat i la regla proporcional s'han d'aplicar

sobre l’import resultant 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
I.1. DANYS COBERTS PER A CADA RISC I CONREU

Danys coberts

Riscos coberts Poma de sidra Albercoc, pruna, poma de taula, préssec i pera

Pedregada Quantitat Quantitat i qualitat (1)

Glaçada No cobert Quantitat i qualitat

Manca de quallat No cobert Quantitat (2)

Riscos excepcionals Quantitat Quantitat i qualitat

Resta d’adversitats
climàtiques

Quantitat Quantitat i qualitat

(1) Els danys en qualitat ocasionats pel risc de pedra es valoraran de forma diferent segons la destinació de la
producció triada en cadascuna de les parcel· les:

Destinació Pedregada: valoració de danys en qualitat

Fresc de qualitat alta Taula millorada (especificada en Annex VII.1.1)

Fresc de qualitat estàndard
Taula tradicional (especificada en Annex VII.1.1)

Indústria

(2) Es garanteix el risc de manca de quallat a les comarques i conreus següents:

Àmbits geogràfics

ConreusNivell de risc de les
comarques (Annex II) Comarques

Comarques de nivell de
risc 1, 2 o 3

Totes Albercoc, pruna, poma de taula, préssec i pera

Comarques de nivell de
risc 4

Bierzo (Lleó) Pruna, poma de taula i pera

Calatayud (Saragossa) Albercoc, pruna, poma de taula, préssec i pera

Nord-oest (Múrcia)
Albercoc

Hellín (Albacete)
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I.2. MÒDULS D’ASSEGURAMENT I CONDICIONS DE COBERTURA

MÒDUL 1: Tots els riscos per explotació

Condicions de cobertures

Tipus
Plantació

Garantia Riscos coberts
Capital

assegurat
Càlcul

indemnització
Mínim

indemnitzable
Franquícia

Plantació en
producció

Producció

Pedregada

Riscos
excepcionals

Glaçada

Manca de quallat

Resta d’adversitats
climàtiques

100%
Explotació

(Comarca)
30% Elegible

Absoluta:
30%

(2) Taula
General

(3) Taula
Bonus

Plantació
Tots els coberts en
la garantia a la
producció

100%
Explotació

(Comarca)
30% Absoluta: 20%

Plançons Plantació
Tots els coberts en
la garantia a la
producció

100%
Explotació

(Comarca)
30% Absoluta: 20%

Totes Instal· lacions

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

100% Parcel·la (1) Sense franquícia

(1) La quantitat menor entre el 10% del capital assegurat i 600 € en estructures de protecció anticalamarsa, 1.500
€ en hivernacles, 300 € en sistemes de conducció, 1.000 € en capçal de reg i 300 € en xarxa de reg.

(2) Taula general: Franquícies absolutes segons el tipus d’explotació:

TIPUS D'EXPLOTACIÓ (Annex III)

Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 4

NIVELL DE
RISC DE LA
COMARCA
(Annex II)

Nivell 1 30% 20% 15% 15%

Nivell 2 30% 25% 20% 15%

Nivell 3 30% 30% 25% 15%

Nivell 4 30% 30% 25% 25%

(3) Taula Bonus: Aquesta taula la podran escollir només els assegurats que tinguin dret a bonificacions a les primes
(segons el que estableix la condició especial 14a).

TIPUS D'EXPLOTACIÓ (Annex III)

Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 4

NIVELL DE
RISC DE LA
COMARCA
(Annex II)

Nivell 1 25% 15% 10% 10%

Nivell 2 25% 20% 15% 10%

Nivell 3 25% 25% 20% 10%

Nivell 4 25% 25% 20% 20%
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MÒDUL 2: Riscos per explotació i riscos per parcel·la

Condicions de cobertures

Tipus
Plantació

Garantia Riscos coberts
Capital

assegurat
Càlcul

indemnització
Mínim

indemnitzable
Franquícia

Plantació
en

producció

Producció

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

15% Absoluta: 15%

Riscos
excepcionals

100% Elegible

Parcel·la 20% Absoluta: 20%

Explotació
(Comarca)

Elegible

Absoluta: 30%

Glaçada
Manca de quallat
Resta d’adversitats
climàtiques

100%
Explotació
(Comarca)

(2) Taula General

(3) Taula Bonus

Plantació
Tots els coberts en
la garantia a la
producció

100% Parcel·la 20%
Absoluta:

20%

Plançons Plantació
Tots els coberts en
la garantia a la
producció

100% Parcel·la 20%
Absoluta:

20%

Totes Instal· lacions

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

100% Parcel·la (1)
Sense

franquícia

(1) La quantitat menor entre el 10% del capital assegurat i 600 € en estructures de protecció anticalamarsa, 1.500
€ en hivernacles, 300 € en sistemes de conducció, 1.000 € en capçal de reg i 300 € en xarxa de reg.

(2) Taula General: Mínim indemnitzable i franquícies absolutes segons el tipus d’explotació:

TIPUS D'EXPLOTACIÓ (Annex III)

Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 4

NIVELL DE
RISC DE LA
COMARCA
(Annex II)

Nivell 1 30% 20% 15% 15%

Nivell 2 30% 25% 20% 15%

Nivell 3 30% 30% 25% 15%

Nivell 4 30% 30% 25% 25%

(3) Taula Bonus: Aquesta taula la podran escollir només els assegurats que tinguin dret a bonificacions a les primes
(segons el que estableix la condició especial 14a).

TIPUS D'EXPLOTACIÓ (Annex III)

Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 4

NIVELL DE
RISC DE LA
COMARCA
(Annex II)

Nivell 1 25% 15% 10% 10%

Nivell 2 25% 20% 15% 10%

Nivell 3 25% 25% 20% 10%

Nivell 4 25% 25% 20% 20%
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MÒDUL 3: Riscos per explotació i riscos per parcel·la

Condicions de cobertures

Tipus
Plantació

Garantia Riscos coberts
Capital

assegurat
Càlcul

indemnització

Mínim
indemnitzabl

e
Franquícia

Plantació en
producció

Producció

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

15% Absoluta: 15%

Riscos excepcionals 100% Parcel·la 20% Absoluta: 20%

Glaçada 100%
Explotació

(Comarca)
(1) Taula

Plantació
Tots els coberts en la
garantia a la producció

100% Parcel·la 20% Absoluta: 20%

Plançons Plantació
Tots els coberts en la
garantia a la producció

100% Parcel·la 20% Absoluta: 20%

Totes Instal· lacions

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

100% Parcel·la (2)
Sense

franquícia

(1) Taula: Mínim indemnitzable i franquícies absolutes segons el tipus d’explotació:

TIPUS D'EXPLOTACIÓ (Annex III)

Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 4

NIVELL DE
RISC DE LA
COMARCA
(Annex II)

Nivell 1 30% 20% 15% 15%

Nivell 2 30% 25% 20% 15%

Nivell 3 30% 30% 25% 15%

Nivell 4 30% 30% 25% 25%

(2) La quantitat menor entre el 10% del capital assegurat i 600 € en estructures de protecció anticalamarsa, 1.500
€ en hivernacles, 300 € en sistemes de conducció, 1.000 € en capçal de reg i 300 € en xarxa de reg.
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MÒDUL 3M: Riscos nominats per parcel·la per a préssec extraprimerenc

Condicions de cobertures

Tipus
Plantació

Garantia Riscos coberts
Capital

assegurat
Càlcul

indemnització
Mínim

indemnitzable
Franquícia

Plantació en
producció

Producció

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

15% Absoluta: 15%

Riscos excepcionals 100% Parcel·la 20% Absoluta: 20%

Glaçada 80% Parcel·la (2) Segons
varietats i àmbit

(2) Absoluta:
Segons varietats i

àmbit

Plantació
Tots els coberts en la
garantia a la producció

100% Parcel·la 20% Absoluta: 20%

Plançons Plantació
Tots els coberts en la
garantia a la producció

100% Parcel·la 20% Absoluta: 20%

Totes Instal· lacions

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

100% Parcel·la (1)
Sense

franquícia

(1) La quantitat menor entre el 10% del capital assegurat i 600 € en estructures de protecció anticalamarsa, 1.500
€ en hivernacles, 300 € en sistemes de conducció, 1.000 € en capçal de reg i 300 € en xarxa de reg.

(2) Mínim indemnitzable i franquícies absolutes segons varietats i àmbit:

Mínim indemnitzable i
franquícia absoluta glaçada

Província Comarques i termes municipals ZONES (*)

Varietats
recol·lecció
anterior al

20 maig

Varietats de
recol·lecció

entre el 20 de
maig i el 10 de

juny
Alacant Totes les comarques Sense zonificar 30% 30%

Castelló Totes les comarques Sense zonificar 30% 30%

Múrcia

Nord-est: termes Abanilla i Fortuna.
Centre: termes Albudeite, Campos del Rio i Mula.
Riu Segura: tots els termes.
Sud-oest i Valle de Guadalentín: tots els termes.

Zones I i II 10% 10%

Zona III 30% 20%

Nord-est: terme Jumilla
Zones I i II 20% 20%

Zona III 30% 20%

Nord-est: terme de Yecla
Nord-oest: tots els termes
Centre: terme de Pliego
Campo de Cartagena: tots els termes.

Totes 30% 30%

València
Zones I i II de totes les comarques
Zona III de les comarques de Foia de Bunyol i Riberes del Xúquer

30% 20%

Resta de zones i comarques 30% 30%

(*) La zona és l’establerta per a cada una de les parcel·les en la declaració d’assegurança.
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MÒDUL P: Riscos nominats per parcel·la

Condicions de cobertures

Tipus
Plantació Garantia Riscos coberts

Capital
assegurat

Càlcul
indemnització

Mínim
indemnitzable

Franquícia

Plantació en
producció

Producció

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

15% Absoluta: 15%

Riscos excepcionals 100% Parcel·la 20% Absoluta: 20%

Elegible (2):

Glaçada
80% Parcel·la

(3) Variable
segons conreu i

àmbit

(3) Absoluta:

variable segons
conreu i àmbit

Plantació
Tots els coberts en la
garantia a la producció

100% Parcel·la 20% Absoluta: 20%

Plançons Plantació
Tots els coberts en la
garantia a la producció

100% Parcel·la 20% Absoluta: 20%

Totes Instal· lacions

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

100% Parcel·la (1)
Sense

franquícia

(1) La quantitat menor entre el 10% del capital assegurat i 600 € en estructures de protecció anticalamarsa, 1.500
€ en hivernacles, 300 € en sistemes de conducció, 1.000 € en capçal de reg i 300€ en xarxa de reg.

(2) Excepte en poma de sidra que no està cobert.

(3) Mínim indemnitzable i franquícies absolutes segons el conreu i l’àmbit:

ALBERCOC:

Província Comarca i/o zona (*)
Mínim

indemnitzable i
franquícia

Illes Balears Mallorca 10%
Múrcia Zona I, excepte els termes municipals de Yecla i Jumilla. 10%

València
Zones I i II: totes les comarques
Zona III: Camp de Llíria, Foia de Bunyol, Riberes del Xúquer i
Costera de Xàtiva.

10%

Resta de l’àmbit 30%

(*) La zona és l’establerta per a cada una de les parcel·les en la declaració d’assegurança.

PRUNA:

Província Comarca i/o zona (*)
Mínim

indemnitzable i
franquícia

Tot l’àmbit 30%

(*) La zona és l’establerta per a cada una de les parcel·les en la declaració d’assegurança.
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POMA DE TAULA:

Província Comarca i/o zona (*)
Mínim

indemnitzable i
franquícia

Alacant Vinalopó i Muntanya 10%

Badajoz
Don Benito 10%
Mèrida 20%

Girona Alt Empordà 10%

Osca

Baix Cinca: Zona I
La Llitera: Zona I

10%

Baix Cinca: Zones II i III.
La Llitera: Zones II i III.

20%

La Rioja Rioja Baja 10%

Lleida

Segrià: Zona I
Urgell: Zona I

10%

Les Garrigues: Zones II i III.
Noguera: Zones II i III.
Segrià: Zones II i III.
Urgell: Zones II i III.

20%

Navarra La Ribera 10%

Saragossa

Casp: Zona I
La Almunia de Doña Godina: Zones I, II i III

10%

Calatayud: Zona I
Casp: Zones II i III.

20%

Resta de l’àmbit 30%

(*) La zona és l’establerta per a cada una de les parcel·les en la declaració d’assegurança.

PERA:

Província Comarca i/o zona (*)
Mínim

indemnitzable i
franquícia

Badajoz
Mèrida 10%
Don Benito 20%

Castelló Palància 10%

Osca

Baix Cinca: Zona I
La Llitera: Zona I

10%

Baix Cinca: Zones II i III.
La Llitera: Zones II i III.

20%

La Rioja Rioja Baja 10%

Lleida

Segrià: Zona I
Urgell: Zona I

10%

Les Garrigues: Zones II i III.
Noguera: Zones II i III.
Segrià: Zones II i III.
Urgell: Zones II i III.

20%

Saragossa

Almunia de Doña Godina: Zones I i II.
Casp: Zona I

10%

Calatayud: Zona I
Casp: Zones II i III.

20%

Resta de l’àmbit 30%

(*) La zona és l’establerta per a cada una de les parcel·les en la declaració d’assegurança.
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PRÉSSEC:

Província Grup varietal
Comarques i termes

municipals
ZONA (*)

Mínim
indemnitzabl
e i franquícia

Badajoz Tots
Badajoz, Don Benito i
Mérida

Sense zonificar 20%

Barcelona Tots Penedès Sense zonificar 10%

Còrdova Tots

La Sierra: terme municipal
d’Hornachuelos.
Campiña Baja: termes
municipals d’Almodóvar,
Còrdova, Palma del Río i
Posadas.

Sense zonificar 10%

Granada Tots Guadix Zona I 10%

Huelva Tots Condado Litoral Sense zonificar 10%

Osca Tots Baix Cinca i La Llitera Zones I i II 20%

Lleida Tots
Garrigues i Noguera Zona II

20%
Segrià i Urgell Zones I i II

Múrcia

Grup 1: Varietats de
recol·lecció anterior al 10 de
juny.

Totes les comarques
Zona I 10%

Zones II i III 30%

Grup 2: Varietats de
recol·lecció entre l’11 de juny
i el 10 de juliol.

Totes les comarques
Zona I 10%

Zones II i III 20%

Grup 3: Varietats de
recol·lecció entre l’11 de juliol
i el 10 de setembre.

Grup 4: Varietats de
recol·lecció posterior al 10 de
setembre.

Totes les comarques Totes 10%

Sevilla Tots

El Aljarafe, La Vega, Las
Marismas i La Campiña:
termes municipals de
Carmona, Alcalá de
Guadaira i Écija.

Sense zonificar 10%

Tarragona Tots
Camp de Tarragona i Ribera
d’Ebre Sense zonificar 10%

València Tots

totes les comarques Zones I i II

10%Foia de Bunyol i Riberes del
Xúquer.

Zona III

Saragossa Tots
La Almunia de Doña Godina Zona I 10%

Casp Zones I i II 20%

Resta de l’àmbit 30%

(*) La zona és l’establerta per a cada una de les parcel·les en la declaració d’assegurança.
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ANNEX II – CLASSIFICACIÓ DE COMARQUES PER NIVELL DE RISC

Província Comarca Nivell de risc

Albacete Hellín 4

Alacant

Central i Meridional 1

Marquesado, Montaña. 2

Vinalopó 3

Almeria Bajo Almazora, Campo Níjar i Bajo Andarax. 1

Badajoz
Almendralejo, Azuaga, Badajoz, Don Benito, Llerena, Mérida, Olivenza, Puebla
Alcocer

2

Illes Balears Mallorca, Menorca 1

Càceres
Coria, Hervás, Logrosán, Navalmoral de la Mata, Jaraiz de la Vera, Plasència i
Trujillo

2

Còrdova
Campiña Baja, Las Colonias 1

La Sierra 2

Girona Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva 1

Granada De La Vega 3

Huelva
Andévalo Occidental, Andévalo Oriental, Condado Campiña, Condado Litoral,
Costa

1

Osca Baix Cinca, Hoya de Huesca, La Llitera, Monegros 3

La Rioja Rioja Alta, Rioja Media i Rioja Baja 3

Lleó Bierzo 4

Lleida Garrigues, Noguera, Segrià, Urgell 3

Múrcia

Sud-oest, Valle Guadalentín i Campo de Cartagena 1

Centre, Nord-est i Riu Segura 3

Nord-oest 4

Navarra La Ribera 3

Sevilla
El Aljarafe, La Campiña, La Vega, Las Marismas 1

La Sierra Norte 2

Tarragona
Baix Ebre, Camp de Tarragona, Ribera d'Ebre 1

Priorat-Prades 3

Terol Baix Aragó 3

València

Foia de Bunyol, Horta de València, Riberes del Xúquer, Sagunt 1

Enguera i la Canal, la Costera de Xàtiva, Valls d’Albaida 2

Alt Túria, Camp de Llíria, Vall d’Aiora 3

Saragossa
Borja, Casp, Egea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina, Saragossa 3

Calatayud 4

Resta de províncies i comarques 4
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ANNEX III – TIPUS D'EXPLOTACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPLOTACIÓ
TIPUS

D’EXPLOTACIÓ% VP albercoc, pruna i
poma de sidra

% VP espècie
majoritària

VP total
explotació

> 70% 0% - 100% > 0 1

 70% > 70%  300.000 2

 70%

> 70% > 300.000

340% - 70% > 0

< 40%  300.000

 70% < 40% > 300.000 4

% VP albercoc, pruna i poma de sidra: és el percentatge del valor de producció d’albercoc,
pruna i poma de sidra sobre el total del valor de producció de la declaració d’assegurança.

% VP espècie majoritària: és el percentatge del valor de producció de l’espècie amb més valor
de producció assegurada sobre el total del valor de producció de la declaració d’assegurança.

Es consideren espècies diferents les 5 següents: albercoc, pruna, poma (de taula i de sidra),
préssec (inclou préssec, nectarina, paraguaià i platerina) i pera.

VP total explotació: és el total del valor de producció de la declaració d’assegurança expressat
en euros.

Tots els valors de producció especificats anteriorment es refereixen als de l’assegurança
principal i als de la garantia a la producció (s’exclouen del còmput els dels plançons i els de les
instal·lacions).
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ANNEX IV – PERÍODES DE GARANTIES

PERÍODE DE GARANTIES

GARANTIA RISCOS INICI FINAL

Producció

Pedregada Estadi fenològic “D”

Albercoc:............... 30-09

Pruna: .................... 15-10

Poma de taula: ....... 30-11

Préssec: ................. 31-10

Pera: ...................... 10-11

Poma de sidra:....... 15-11

Riscos
excepcionals

Fauna silvestre

Estadi fenològic “D”Incendi

Inundació-pluja
torrencial (1)

Pluja persistent
Albercoc: fruit 15 mm
Pruna: fruit 10 mm
Poma de taula: fruit 15 mm
Préssec: fruit 20 mm
Pera: fruit 15 mm
Poma de sidra: fruit 15 mm

Vent huracanat

Glaçada Estadi fenològic “D”

Resta d’adversitats climàtiques (2) Estadi fenològic “D” (3)

Manca de quallat Estadi fenològic “D”

Albercoc: fruit 15 mm
Pruna: fruit 10 mm
Poma de taula: fruit 15 mm
Préssec: fruit 20 mm
Pera: fruit 15 mm

Plantació
Tots els de la garantia a la
producció

Presa d’efecte 12 mesos

Instal· lacions
Tots els de la garantia a la
producció

Presa d’efecte 12 mesos

(1) L'inici de garanties en l'assegurança complementària és l'especificat per als riscos de Pluja persistent i Vent
huracanat.

(2) Entre aquestes adversitats s’inclouran així mateix els danys ocasionats pels riscos de pluja persistent i vent
huracanat produïts entre l’estadi fenològic “D” i els calibres establerts per a l’inici de garanties d’aquests
riscos, excepte per als conreus especificats en l’apartat següent.

(3) Per als conreus en àmbits sense cobertura per manca de quallat (segons el que s’especifica a l’Annex I), l’inici
de garanties serà quan el fruit assoleixi una mida de 3 cm de.
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ANNEX V – RENDIMENTS MÀXIMS ASSEGURABLES

Els àmbits i els conreus afectats per rendiments màxims són els següents:

Àmbits geogràfics

Mòduls
Conreus afectats
per rendiments

màxims

Rendiments
màxims

Nivell de risc de
les comarques

(Annex II)
Comarques

Comarques de
nivell de risc 1, 2 o

3
Totes 1 i 2

Pruna (només si la
pruna suposa més del
40% del valor de
producció)

Annex V.1

Comarques de
nivell de risc 4

Bierzo (Lleó) 1, 2 i P (amb glaçada)
Pruna, poma de taula i
pera

Annex V.2

Calatayud (Saragossa) 1, 2 i P (amb glaçada)
Albercoc, pruna,
poma de taula, préssec
i pera

Annex V.3

Nord-oest (Múrcia) 1, 2, 3 i P (amb glaçada)
Albercoc Annex V.4

Hellín (Albacete) 1, 2 i P (amb glaçada)

Tots

Comunitats autònomes
de València i Múrcia i
província d’Albacete:
totes les comarques

1, 2, 3 i P (amb glaçada)
Préssec de
recol·lecció fins al 20
de maig

Annex V.5

Comunitats autònomes
de València i Múrcia:
totes les comarques

3M
Préssec de
recol·lecció anterior al
10 de juny

Annex V.6

Poden sol·licitar una assignació individualitzada de rendiments màxims, els assegurats que,
complint els requisits especificats a l’annex V.7, tinguin un rendiment mitjà obtingut a les
campanyes anteriors superior als rendiments màxims establerts.
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V.1. RENDIMENTS MÀXIMS A COMARQUES DE NIVELL DE RISC 1,
2 O 3 (SEGONS ANNEX II)

PRUNA
MÒDULS 1 i 2
Per al conreu de pruna, a les comarques de nivell de risc 1, 2 o 3, quan el percentatge del valor
de producció de pruna (*) sobre el valor de producció de l’explotació (**) sigui més gran del
40%, s’hauran d’aplicar els rendiments màxims següents:

EDAT DE LA
PLANTACIÓ

(Anys)
≤ 2 3 4 5 6 a 12 > 12

Rendiment màxim
assegurable (kg/ha)

No assegurable 3.000 7.000 13.000 20.000 14.000

(*) Valor de producció de pruna: suma del valor de producció de les parcel· les de pruna de la declaració
d'assegurança situades a comarques de nivell de risc 1, 2 o 3.

(**) Valor de producció de l’explotació: suma del valor de producció de totes les parcel·les de la declaració
d'assegurança situades a comarques de nivell de risc 1, 2 o 3.

Tots els valors de producció especificats anteriorment es refereixen als de l’assegurança principal i als de la
garantia a la producció (s’exclouen del còmput els dels plançons i els de les instal·lacions).
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V.2. RENDIMENTS MÀXIMS A LA COMARCA DEL BIERZO (LLEÓ)

PRUNA
MÒDULS 1, 2 i P (AMB GLAÇADA): Rendiments en kg /ha

VARIETATS
EDAT DE LA PLANTACIÓ (ANYS)

0 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 20 Més de 20

REINA CLAUDIA

VERDE

No
assegurable

4.500 9.000 13.500 11.000

RESTA DE

VARIETATS

No
assegurable

5.000 10.000 15.000 12.000

POMA DE TAULA
MÒDULS 1, 2 i P (AMB GLAÇADA): Rendiments en kg /ha

VARIETATS
EDAT DE LA PLANTACIÓ (ANYS)

0 a 2 3 4 a 6 7 a 10 11 a 20 21 a 30 > 30

GRUP

REINETAS

No
assegurable

No
assegurable

6.000 28.000 38.000 30.000 15.000

RESTA DE

VARIETATS

No
assegurable

No
assegurable

14.000 28.000 38.000 36.000 20.000

PERA
MÒDULS 1, 2 i P (AMB GLAÇADA): Rendiments en kg /ha

VARIETATS
EDAT DE LA PLANTACIÓ (ANYS)

0 a 2 3 4 5 a 9 10 a 30 > 30

TOTES LES

VARIETATS

No
assegurable

5.000 18.000 25.500 35.000 32.000
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PER A TOTS ELS MÒDULS I CONREUS:

Superfície de la parcel·la:

Als efectes de determinar en la declaració d’assegurança la superfície de la parcel·la assegurada,
s’admeten per a aquesta comarca els marges següents:

 En parcel·les amb superfície menor de 0,50 ha s’admetrà sobre el marc pròpiament dit
fins a un màxim de 3,5 m a les capçaleres i d’1 m als laterals.

 En parcel·les amb superfície igual o més gran de 0,50 ha, s’admetrà sobre el marc
pròpiament dit fins a un màxim de 6 m a les capçaleres i d’1 m als laterals.

Pol·linitzadors i ruscos:

Per a l’aplicació dels rendiments anteriors, es tindrà en compte l’existència o no de
pol·linitzadors adequats i la presència de ruscos o no. Així, en el cas que no hi hagi
pol·linitzadors adequats a les parcel·les assegurades, els rendiments anteriors s’han de reduir
en un 20%. En el cas que no hi hagi ruscos suficients, els rendiments anteriors s’han de reduir
un 10%. Finalment, en el cas que no hi hagi pol·linitzadors adequats ni ruscos, simultàniament,
els rendiments anteriors s’han de reduir un 25%.

S’entendrà que hi ha pol·linitzadors adequats quan es compleixi el que estableixen a aquest
respecte les condicions mínimes de conreu.

Pel que fa als ruscos, es considera que n’hi ha a la parcel·la assegurada quan s’instal·len amb
una densitat mínima de:

Superfície N. ruscos

Menor de 5.000 m2 0

De 5.000 a 7.500 m2 1

De 7.501 a 10.000 m2 2

Més grans de 10.000 m2 2 ruscos/ha

Els ruscos han d’estar establerts des de l’inici de l’obertura de les flors fins al final de la floració.
A petició d’Agroseguro o del pèrits designats per aquesta, s’haurà de demostrar la realització
d’aquesta pràctica mitjançant fotocòpia del contracte d’arrendament dels ruscos quan aquests
no siguin propis.

Excepcionalment, es pot admetre que els ruscos no es trobin dins de la parcel·la assegurada, en
el cas de parcel·les contigües que constitueixin una zona homogènia de producció fruitera,
sempre que la ubicació dels ruscos sigui l’adequada i la seva densitat, en el conjunt de la zona
homogènia, compleixi la quantia mínima establerta anteriorment.
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V.3. RENDIMENTS MÀXIMS A LA COMARCA DE CALATAYUD
(SARAGOSSA)

ALBERCOC
MÒDULS 1, 2 i P (AMB GLAÇADA): Rendiments en kg /ha

VARIETATS
EDAT DE LA PLANTACIÓ (ANYS)

0 a 3 4 i 5 6 i 7 8 a 15 Més de 15

TOTES No assegurable 7.500 9.500 12.500 10.500

PRUNA
MÒDULS 1, 2 i P (AMB GLAÇADA): Rendiments en kg /ha

VARIETATS

8

EDAT DE LA PLANTACIÓ (ANYS)

0 a 3 4 5 6 7 8 9 a 15 Més de 15

TOTES
No

assegurable
2.500 4.500 6.500 7.500 10.000 14.000 12.000

POMA DE TAULA
MÒDULS 1, 2 i P (AMB GLAÇADA): Rendiments en kg /ha

VARIETATS
EDAT DE LA PLANTACIÓ (ANYS)

0 a 2 3 4 i 5 6 a 16 17 a 35 Més de 35

GRUP REINETAS
No

assegurable
No

assegurable
6.500 18.000 20.000 18.000

RESTA DE

VARIETATS

No
assegurable

6.000 16.000 27.000 29.000 20.000
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PRÉSSEC
MÒDULS 1, 2 i P (AMB GLAÇADA): Rendiments en kg /ha

VARIETATS
EDAT DE LA PLANTACIÓ (ANYS)

0 a 3 4 i 5 6 i 8 9 a 15 Més de 15

TOTES No
assegurable

8.000 12.000 15.000 12.000

PERA
MÒDULS 1, 2 i P (AMB GLAÇADA): Rendiments en kg /ha

VARIETATS
EDAT DE LA PLANTACIÓ (ANYS)

0 a 2 3 4 i 5 6 a 9 10 a 20 21 a 45 Més de 45

TOTES
No

assegurable
2.000 9.000 13.500 18.000 14.000 12.000
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V.4. RENDIMENTS MÀXIMS A LA COMARCA D’HELLÍN (ALBACETE)
I AL NORD-OEST (MÚRCIA)

ALBERCOC:
MÒDULS 1, 2, 3 i P (AMB GLAÇADA): Rendiments en kg /ha

VARIETATS
EDAT DE LA PLANTACIÓ (ANYS)

≤ 1 2 3 4 5 6 7 a 30 > 30

GRUP COT (1), GRUP
COV(2), FARALIA,
FARELY, FARTOLI,
FLODEA, FLOPRIA,
ORANGE RED, TSUNAMI

No
assegurable

5.000 8.000 13.000 15.000 16.000 17.000 16.000

RESTA DE VARIETATS
No

assegurable
4.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 10.000

(1) GRUP COT: Delicot, Flash cot, Flavor Cot, Lilly cot, Magic Cot, Lady Cot, Perle Cot, Sunny Cot,
Sweet Cot, Wonder Cot.

(2) GRUP COV: Colorado Cov, Floneca Cov, Luca Cov, Madison Cov, Mambo Cov, Megatea Cov, Rambo
Cov.
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V.5. RENDIMENTS MÀXIMS EN MÒDULS 1, 2, 3 i P (amb GLAÇADA)
PER A VARIETATS DE PRÉSSEC DE RECOL·LECCIÓ FINS AL 20
DE MAIG

COMUNITAT AUTÒNOMA DE VALÈNCIA:

Edat de la plantació
(Anys)

≤ 1 2 3 4 5 a 15 > 15

Rendiment (kg/ha)
No

assegurabl
e

8.000 9.000 11.000 14.000 9.000

COMUNITAT AUTÒNOMA DE MÚRCIA:

Edat de la plantació
(Anys)

≤ 1 2 3 4 5 a 15 > 15

Rendiment (kg/ha)
No

assegurabl
e

8.000 15.000 21.000 24.000 15.000

PROVÍNCIA D’ALBACETE:

Edat de la plantació
(Anys)

≤ 1 2 3 4 5 a 15 > 15

Rendiment (kg/ha)
No

assegurabl
e

5.000 10.000 14.000 15.000 10.000
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V.6. RENDIMENTS MÀXIMS EN EL MÒDUL 3M PER A VARIETATS DE
PRÉSSEC DE RECOL·LECCIÓ ANTERIOR AL 10 DE JUNY

COMUNITAT AUTÒNOMA DE VALÈNCIA:

Edat de la plantació
(Anys)

≤ 1 2 3 4 a 15 > 15

Rendiment (kg/ha)
No

assegurabl
e

6.000 10.000 16.000 10.000

COMUNITAT AUTÒNOMA DE MÚRCIA:

Edat de la plantació
(Anys)

≤ 1 2 3 4 a 15 > 15

Rendiment (kg/ha)
No

assegurable
8.500 15.000 24.000 15.000
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V.7. REVISIÓ DE RENDIMENTS MÀXIMS ASSEGURABLES

V.7.1. ASSIGNACIÓ INDIVIDUALITZADA DE RENDIMENTS

Els assegurats que considerin que el rendiment mitjà obtingut a les campanyes anteriors supera
els rendiments màxims establerts anteriorment poden sol·licitar una assignació individualitzada
de rendiments màxims.

El rendiment mitjà obtingut en les campanyes anteriors es calcularà a partir:

− Dels resultats d’assegurament de totes les assegurances de fruiters.
− En el cas d’assegurats que pertanyin a una Organització de Productors de Fruites i

Hortalisses (OPFH) o a una cooperativa: de les produccions de fruita lliurades a l’OPFH
o cooperatives.

Per al conreu de pruna contractat en el Mòduls 1 i 2 a les comarques de nivells de risc 1, 2 o 3,
a més s’ha de complir en els darrers 5 anys, algun dels requisits següents per a aquest conreu:

 El nombre d’anys amb sinistre indemnitzable dels riscos diferents de la pedregada sigui
 1.

 El quocient (calculat en percentatge) entre el nombre d’anys amb sinistre indemnitzable
dels riscos diferents de la pedregada i el nombre d'anys contractats a l’Assegurança
d’Explotació de Fruiters sigui < 50%.

Els agricultors que es trobin en aquestes circumstàncies han de sol· licitar-ho fins a la
finalització del període de subscripció. Per això han de:

1. Formalitzar la declaració d’assegurança incloent tots els béns assegurables, sense superar
els límits màxims de rendiments establerts.

2. Cursar la sol·licitud a Agroseguro, en l’imprès establert a l’efecte, en què s’ha de
consignar el nom o la raó social del sol·licitant, el seu NIF, i els seus domicili, codi postal
i telèfon.

Únicament s’atendran les sol·licituds que es rebin abans de la finalització del període de
subscripció, i que s’acompanyin, si més no, de la documentació següent:

− Còpia de la Declaració d’Assegurança formalitzada pel titular de l’explotació.
− Els assegurats que pertanyin a una OPFH o a una cooperativa presentaran certificat de

liquidació emès per a cadascuna de les últimes 5 campanyes per l’OPFH o per la
cooperativa, on es recullin les quantitats de fruita lliurades per a cada conreu i varietat pel
titular de l’assegurança en aquestes campanyes.

− Document que acrediti la superfície de cada espècie i varietat de l’explotació en
cadascuna de les darreres 5 campanyes.
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V.7.2. RESOLUCIÓ I COMUNICACIÓ

Agroseguro, un cop rebuda la sol·licitud la farà arribar a ENESA amb la documentació que
l’acompanyi.

La resolució de la sol·licitud es farà a nom d’ENESA i serà comunicada a l’assegurat i a
Agroseguro en els 20 dies següents des de la data de recepció de la sol·licitud a ENESA, i es
farà de la forma següent:

1.Si la sol·licitud és atesa favorablement, Agroseguro procedirà a l’actualització de la
declaració d’assegurança amb els rendiments nous i a la regularització del rebut de prima
corresponent.

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 10 dies a comptar des de la comunicació de la resolució.
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ANNEX VI – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES DE LES
INSTAL·LACIONS

VI.1. GENERALS

Els materials utilitzats, com ara pals, filferros, cables, etc., han de tenir el gruix adequat i estar
en bones condicions d’ús, a més els metàl·lics no han de tenir rovells que n'afectin la secció.
En tot moment la secció lliure de corrosió ha de ser superior al 70% de la secció total de cada
element.

Segons el material dels pals que formen part de l'estructura, han de complir:

 Els de fusta, han d'estar tractats i escorçats, sense clivelles o feses i sense podridures.

 Els pals de formigó han de ser pretesats, i no s’admeten els que presenten esquerdes, a fi
d'evitar-ne l'oxidació de l'estructura metàl·lica interna.

 Els pals metàl·lics han de ser galvanitzats.

El disseny dels materials utilitzats i l’estat de conservació han de garantir l’adequada subjecció
i estabilitat de l’estructura en el seu conjunt.

L’assegurat ha de mantenir en bon 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 assegurables
és necessari aportar una certificació emesa per un tècnic independent i segellat pel col· legi
professional corresponent, en el qual s'indiqui que, tot i que ha superat l’edat, compleix les
característiques mínimes establertes en aquest annex.

Aquesta certificació tindrà una validesa de dos anys.

Si s’inclou en la declaració d'assegurança alguna instal·lació que hagi superat l'edat
assegurable, i no s'hagi tramès la certificació tècnica indicada, Agroseguro comunicarà al
prenedor o assegurat per escrit aquesta circumstància, i li donarà un termini de 15 dies
perquè trameti aquest certificat a Agroseguro. A partir d'aquest termini, si no s'ha rebut
la certificació, Agroseguro procedirà a excloure les instal·lacions de la declaració
d'assegurança i a tornar-ne la prima íntegra.
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VI.2. ESPECÍFICS

Estructures de protecció anticalamarsa.

Són assegurables únicament aquestes instal·lacions fins a 15 anys d'edat i quan compleixin els
requisits següents:

 Alçada màxima de carener de 6 m.

 La retícula de la malla ha de tenir 7 mm de llum màxima.

 Segons el material dels pals, n’hi ha d’haver almenys un cada 50 m2, si són metàl·lics o de
fusta, i un cada 40 m2 si són de formigó.

 L'ancoratge s’ha de fer per tensors o vents, des de l'extrem dels pals perimetrals,
subjectes a clavilles de material metàl·lic corrugat, clavats a una profunditat mínima de
120 cm; no obstant això, si el terreny té una estructura lleugera s'han de duplicar els
tensors.

En qualsevol dels casos, han d'estar dimensionats per poder suportar un mínim de 2.500
kg de tracció.

 Han de disposar d'elements separadors als pals perimetrals a fi d'evitar la fesa de la malla.

Hivernacles

Les característiques mínimes que s’han de complir segons el tipus d’estructura són:

I. Macrotúnel

Són assegurables únicament els macrotúnels de fins a 10 anys d’edat.

 Arcs:

 Els arcs que formen l’estructura han de tenir una alçada màxima en el seu punt més alt
de 3,5 m; un diàmetre mínim de 35 mm i un gruix mínim d’1,5 mm.

 La distància màxima entre els arcs serà de 2,5 m.

 Els arcs estaran units entre sí per tirants metàl·lics galvanitzats, corda de ràfia o
qualsevol element que doni estabilitat al conjunt.

 Els arcs o potes han de ser de material metàl·lic galvanitzat i han d’estar enterrats a una
profunditat mínima de 0,5 m.

 Ancoratge dels arcs extrems:

 Vents ancorats a morts de formigó o qualsevol altre sistema d’ancoratge que doni
estabilitat al conjunt.
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II. Altres tipus d’hivernacles

Són assegurables únicament els hivernacles d’estructura de fusta de fins a 20 anys d’edat, i els
d’estructura metàl·lica i de formigó de fins a 30 anys d’edat.

 Fonamentació: la fonamentació de tots els elements perimetrals ha d’estar formada per
morts de formigó armat amb clavilles de ferro i enterrats amb una profunditat i diàmetre de
clavilla d’acord amb el tipus de terreny i pressió suportada.

 Aquesta fonamentació ha d’estar en bon estat de conservació, sense ensorraments ni
desplaçaments.

 Els pals interiors han d’estar subjectes, recolzats o enterrats en una base de formigó.

 La separació entre pals interiors i perimetrals, pot ser variable en funció del tipus de material
i gruix d’aquests, però ha de suportar folgadament les pressions externes i de la mateixa
estructura.

 Carener: Alçada màxima de carener de 7 m.

 El tancament ha de ser total.

 El material de coberta i laterals pot ser rígid (de material plàstic o vidre) o flexible (de
plàstic, malla o mixt).

Sistemes de conducció

I. Tipus espatlleres

Són assegurables únicament les instal·lacions de fins a 25 anys d’edat.

 Els pals intermedis han d’estar clavats a una profunditat variable, segons l’estructura del
terreny.

 Els pals situats als extrems han d’estar ancorats per tensors o vents, des de l’extrem
d’aquests, subjectes a clavilles de metall corrugat clavades al terreny.

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.



LÍNIA 300/Pla 2022- Pàgina 76 de 81

ANNEX VII – TAULES DE VALORACIÓ DELS DANYS

VII.1. VALORACIÓ DELS DANYS EN LA PRODUCCIÓ

VII.1.1. Valoració dels danys en qualitat ocasionats pel risc de pedregada

Es valoraran els danys segons la destinació escollida per a la producció:

Destinació Pedregada: valoració de danys en qualitat

Fresc de qualitat alta

Taula millorada:

Als fruits amb danys en qualitat inclosos en el grup C, corresponents a les taules
II, IV i VI de la norma específica de peritatge, se’ls computarà un 100 % a l’efecte
del càlcul de la indemnització com a pèrdua en qualitat.

Fresc de qualitat estàndard Taula tradicional:

Als fruits amb danys en qualitat inclosos en el grup C, corresponents a les taules
II, IV i VI de la norma específica de peritatge, se’ls computarà un 50 % a l’efecte
del càlcul de la indemnització com a pèrdua en qualitat.Indústria

Queda sense efecte la taula V de la norma específica de peritatge (valoració de les pèrdues en
qualitat per a varietats extraprimerenques de préssec i nectarina).

VII.1.2. Increment de danys en qualitat ocasionats pel risc de pedregada

Quan els danys en qualitat siguin més grans del 10 % sobre la producció existent, en aquells
casos en què la relació percentatge de fruits amb danys de pedregada i percentatge de danys en
qualitat sobre la producció existent (per aplicació de la norma específica de peritatge) sigui
superior a 1,5, el dany s’incrementarà per la fórmula següent:

205,1
...%

%
(%) x

PENtablasegúndaños

afectadosfrutos
Incremento 










...
100

(%)
... PENDaños

Incremento
xPENDañoaplicaraDaño 
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VII.1.3. Valoració dels danys en qualitat per ruptura de pinyol

Simptomatologia Dany (%)

Fruits sense simptomatologia de danys. 0

Fruits amb lleugers defectes deguts a deformacions o dessecacions. 10

Fruits amb grans deformacions o dessecacions i fruits no aptes per al consum
en fresc.

100

VII.1.4. Valoració dels danys en sinistres primerencs

En aquells sinistres ocorreguts abans del final de garanties de la manca de quallat o d'aclarida,
si aquesta fos posterior, es considera que la producció real esperada no serà en cap cas superior
a la producció calculada segons el que s'estableix en la condició 12a (“Rendiment Unitari”).
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VII.2. VALORACIÓ DELS DANYS EN PLANTACIÓ

La valoració dels danys de la garantia a la plantació es realitzarà aplicant els criteris següents:

VII.2.1. PLANTACIÓ EN PRODUCCIÓ
A) Mort de l’arbre:

es determinarà el percentatge d’arbres morts i es calcularà el dany segons la taula següent:

% arbres morts Dany (%)

< 20 % arbres morts

del 20 al 50% % arbres morts x 1,50

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

Aquesta taula serà d’aplicació quan els arbres morts es trobin distribuïts per tota la parcel·la.
En el cas contrari s’entendrà com a dany el percentatge d’arbres morts.

B) Pèrdua de collita de l’any següent, en els casos que no s’hagi produït la mort de
l’arbre, per haver-hi danys a la fusta estructural i productiva dels arbres:

B.1)Després de l’ocurrència del sinistre, es verificarà que s’han produït els efectes següents:
Risc de pedregada:

 Defoliació superior al 70%.

 La relació entre la longitud de les ferides visibles en els rams de producció respecte de
la longitud d’aquests sigui superior als valors següents:

Conreus cm ferides / cm rams productius

Préssec
Recol·lecció anterior al 30 de juny > 0,25

Resta > 0,35

Pera > 0,25

Resta de conreus > 0,50

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

Riscos diferents de la pedregada:

es constatarà que hi hagi danys a l’arbre que puguin repercutir en una disminució de la
collita de l’any següent.
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B.2)Una vegada constatat que s'han produït els efectes especificats anteriorment, es calcularà
el dany aplicant els criteris següents:

1. Es calcularà la pèrdua com la diferència entre la producció real esperada de la campanya
assegurada i la producció real final de la campanya següent incrementada amb les
pèrdues produïdes. Per a plantacions que estan entrant en producció d’edat inferior a 5
anys i per a les plantacions que han superat el període de plena producció, es tindrà en
compte la tendència de la producció.

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

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

VII.2.2. PLANÇONS

Simptomatologia al plançó Dany (%)

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

Mort del plançó que obligui a replantar 100
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VII.3. VALORACIÓ DELS DANYS A LES INSTAL·LACIONS

VII.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.

VII.3.2. DESENRUNAMENT
La valoració s'efectuarà pel cost que suposi l'execució del desenrunament de les instal·lacions
assegurades.

VII.3.3. MATERIAL DEL TANCAMENT
La valoració dels danys es determinarà a valor real.

El càlcul de la depreciació mensual es farà d’acord amb el temps transcorregut des de la data
d’instal·lació fins al moment del sinistre, en funció de la fórmula següent:

D= E*100/VU

On:

D = Percentatge de depreciació.

E= Edat del material, en mesos, després de la instal·lació.

VU= Vida útil, en mesos, establerta pel fabricant.

VII.3.4. 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):

 Límit del 100% per a:

 Estructures anticalamarsa fins a 4 anys d’edat.

 Motors i bombes de fins a 5 anys d’edat.

 Sistemes de conducció tipus espatllera fins a 8 anys d’edat.

 Hivernacles d’estructura de fusta i mixta de fins a 6 anys d’edat.

 Hivernacles d'estructura metàl·lica o de formigó, capçal de reg i xarxa de reg fins a
10 anys d'edat.

 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%.
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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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