ASSEGURANÇA D’EXPLOTACIÓ DE BESTIAR BOVÍ
DE REPRODUCCIÓ Y PRODUCCIÓ
CONDICIONS ESPECIALS
De conformitat amb el Pla Anual d’Assegurances, aprovat per Consell de Ministres, es
garanteixen els bens assegurables, sobre la base d’aquestes condicions especials,
complementàries de les condicions generals d’assegurances pecuàries, de les quals aquest
document és part integrant.

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

COGNOMS I NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL DEL PRENEDOR

Ref. d’Assegurança
Col·lectiva o Ref.
Assegurança Individual

–

CIF o NIF

A ………………………………………….. el ……….de ………………………………….de ……
El Prenedor de l’Assegurança o l’Assegurat
SIGNATURA I SEGELL
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Capítol I: DEFINICIONS
Als efectes de l’assegurança s’estableixen les següents definicions:
ANIMALS PRODUCTIUS: Aquest grup d’animals està integrat per: Reproductors,
Reproductores d'alt valor genètic, Sementals, Sementals amb carta, Sementals millorants,
Sementals en procés d'avaluació, Bous grans i Braves, tots ells descrits en la condició 9a.
ANIMALS NO PRODUCTIUS: Aquest grup d’animals està integrat per: Recries, Recries
d'alt valor genètic, Bous menors, Vedelles i Enceball, tots ells descrits en la condició 9a.
ALT VALOR GENÈTIC: Animals de raça pura avaluats i inscrits en el llibre genealògic de
la seva raça, per l'associació oficialment reconeguda com a gestora del llibre, i en el cas de la
raça frisona amb un ”índex genètic”, “índex genòmic” o “índex de pedigrí” situats almenys en
el percentil 90% en l'última avaluació genètica i, en la resta de races, amb una qualificació
igual o superior a Molt Bona.
APTITUD: orientació productiva de les races d'animals que, per les seves característiques
morfològiques, les especialitza en una determinada producció, làctia o càrnia.
AUTORITAT COMPETENT: serveis estatals o autonòmics responsables de temes sanitaris
i alimentaris.
QUALIFICACIÓ DE SANEJAMENT: classificació de les explotacions segons els resultats
de les proves de Tuberculosis i Brucel·losi, en compliment dels Programes Nacionals
d'Eradicació, Vigilància o Control de Malalties Animals.
CENS ASSEGURABLE: Nombre d’animals que compleixen els requisits establerts per
a ser assegurables.
CENS DECLARAT: Nombre d’animals inclosos, per l’assegurat, en la declaració
d’assegurança.
CENS REGISTRAT: Nombre d’animals inscrits en el Registre General d'Explotacions
Ramaderes (REGA).
CODI REGA: Sèrie alfanumèrica de 14 dígits assignada a cada explotació que la identifica
de forma exclusiva en el Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA).
CONDICIONS DE PREUS PARTICULARS: document que regula el pacte exprés de
preus entre assegurat i Gestora per a la retirada i la destrucció dels cadàvers de les
explotacions assegurades.
CONFORMACIÓ: característiques morfològiques dels animals pertanyents a una raça o
encreuament de races, relatives a la capacitat corporal i volum muscular. Segons la
conformació es distingeixen determinades races d'aptitud càrnia com d'excel·lent conformació
i races especialitzades.
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CONTROL OFICIAL LLETER: Conjunt d'actuacions per a la recollida sistemàtica
d'informació productiva, quantitativa i qualitativa, i d'una altra índole, que s'incorporen als
programes de millora de cada raça i als quals se sotmeten les explotacions de raça pura de
Règim lacti, encaminades a l'obtenció d'índexs genètics dels seus animals, que permeten al
costat d'altres paràmetres, la selecció per a la millora genètica. Una explotació es considerarà
en control oficial lleter quan almenys el 70% de les seves vaques ho estiguin.
EDAT: nombre de mesos de vida dels animals. Els dies que no completin un mes computen
com un mes més.
ENESA: entitat estatal d'assegurances agràries; forma part del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient.
ESPÈCIE: Conjunt d’animals amb característiques comuns que els permet reproduir-se entre
sí donant lloc a descendència fèrtil. En aquesta assegurança es consideren les espècies bovina,
búfals i bisons.
EXPLOTACIÓ: conjunt de béns organitzats empresarialment per a l'activitat de reproducció
i producció de bestiar boví que tenen assignat un únic codi en el Registre d'Explotacions
Ramaderes (REGA).
EVALUACIÓ GENÈTICA: conjunt d'operacions realitzades sobre la població en control de
rendiments i registre de genealogies, que permetin l'obtenció de valors genètics individuals
per als caràcters objectius establerts al programa de millora, juntament amb la seva precisió.
L'avaluació genètica dels reproductors permet classificar-los pels seus mèrits genètics, a fi de
seleccionar els millors com a progenitors de les següents generacions.
FRANQUÍCIA: part del dany que queda a càrrec de l’assegurat. Segons la forma d’aplicació,
se’n diferencien dos tipus:
A) Franquícia absoluta: s'aplica restant a la quantia econòmica del dany, l'import
econòmic que suposa el percentatge establert sobre el capital assegurat.
B) Franquícia de danys: s'aplica restant a la quantia econòmica del dany l'import que
suposa multiplicar el percentatge d'aquesta franquícia sobre el valor del dany.
GESTORA: empresa autoritzada per a la retirada i la destrucció d'animals morts.
GRUP DE RACES: Diferents agrupacions d’animals pertanyents a la mateixa espècie de
característiques zootècniques similars (morfologia, orientació productiva, aptitud,
conformació, puresa, etc.).
INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA: Una explotació es considera amb “Indicació
Geogràfica Protegida” (o IGP) quan el seu titular sigui un operador inscrit en el registre d’una
IGP amb registre comunitari i haurà d’estar sotmesa als controls de verificació del Plec de
Condicions que la certifiqui com a tal.
INFRAASSEGURANÇA: situació en la qual el Valor Acreditat de les explotacions incloses
en la declaració és superior al seu Valor Declarat.
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MÍNIM INDEMNITZABLE: Dany mínim produït per un risc cobert i que s’ha de superar
per poder tenir dret a indemnització.
PERÍODE DE GARANTIES: temps en el qual l'explotació es troba emparada per les
garanties de la pòlissa.
PRODUCCIÓ ECOLÒGICA: Una explotació es considerarà de producció Ecològica si està
registrada així segons les normes vigents, està sotmesa als controls que la certifiquen com a
tal i disposa del pla de gestió d’alimentació del bestiar i del llibre de control sanitari
degudament actualitzat i diligenciat.
RAÇA PURA: Agrupació dels animals en funció que presentin o no uns estàndards racials
acollits a qualificació i que poden demostrar mitjançant certificat o documentació emesa per
l'entitat responsable. Una explotació serà considerada de Raça Pura, si almenys el 70% dels
seus animals productius posseeixen carta genealògica emesa per l'associació corresponent,
incloses les expedides pels organismes competents, dels tercers països autoritzats, segons la
Normativa en vigor.
RACES D’EXCEL·LENT CONFORMACIÓ: Als efectes de l’assegurança es consideren
com a races d’excel·lent conformació les següents: Aberdeen Angus, Asturiana de les Valls,
Blanc Blau Belga, Blonda d’Aquitània, Xarolesa, Gascona, Fleckvieh, Hereford, Llemosina,
Pirinenca, Rossa gallega, Salers, Shorthorn i les mestisses que derivin dels encreuaments
exclusius d’aquestes races.
RACES ESPECIALITZADES: Als efectes de l’Assegurança es consideren com a races
especialitzades les següents: Asturiana de la muntanya, avilenya negra ibèrica, bruna dels
Pirineus, morutxa, bruna de muntanya, bruna albina, retinta, les races estrangeres de carn no
incloses en el grup anterior i les mestisses que derivin dels encreuaments exclusius entre les
races d’aquest grup i del d’excel·lent conformació.
RÈGIM: Forma d'explotació dels animals relacionada amb la tradició, el clima, el territori i
l'aptitud. Engloba els mitjans de producció emprats per a l'explotació.
RÈGIM LACTI: Explotacions amb animals d'aptitud làctia que munyen diverses vegades al
dia a les seves vaques, amb sistema de munyiment mecànic i tanc de refrigeració de llet
adequadament dimensionats als animals per munyir que posseeixin.
RÈGIM DE CENTRES DE RECRIA DE BRAVES: Sistema de recria de bovins dedicat
en exclusivitat a la cria de femelles que seran destinades posteriorment a la reproducció en
altres explotacions de reproducció i producció. (Quan sigui de bovins d'aptitud càrnia es pot
tenir algun semental per cobrir les braves).
RÈGIM DE DEVESSA: Sistema d’explotació de reproducció i producció de bovins d’
aptitud càrnia localitzades en deveses situades en planures convenientment encerclades en
què, diàriament, es controla la situació dels animals, el seu estat, l’alimentació, etc.
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RÈGIM DE CENTRES DE REPRODUCCIÓ OFICIALMENT AUTORITZATS:
S'entén per aquests els centres d'agrupament d'animals oficialment autoritzats dedicats a la
retirada i obtenció de material genètic per a la seva utilització en les diferents tècniques de
reproducció ramadera, o bé per a la creació i manteniment de bancs de germoplasma, en els
quals es troben en depòsit, permanent o temporal, sementals amb qualificació morfològica
molt bona o d’alta valoració genètica, millorants o en procés d'avaluació.
RÈGIM DE PRODUCCIÓ DE BOUS: Sistema d'explotació de mascles bovins castrats que
inclou un període de diversos anys en pasturatge extensiu i un període d’acabat d’alguns
mesos en estabulació permanent.
RÈGIM DE SEMIESTABULACIÓ: Sistema d’explotació de reproducció i producció de
bovins d’aptitud càrnia en què els animals han d’accedir regularment per a la seva alimentació
a les pastures de la pròpia explotació, si bé la resta del dia romanen dins d’un estable i les
seves instal·lacions annexes. Quan les condicions climàtiques ho permetin, poden romandre
tot el dia a les pastures, i acudir diàriament a un lloc de l'explotació on se’ls subministra
alimentació suplementària i se’n controla l’estat.
RÈGIM EXTENSIU DE FÀCIL CONTROL: Sistema d’explotació de reproducció i
producció de bovins d’aptitud càrnia en tancats de topografia poc o gens accidentada, amb
vies de fàcil accés. En aquesta modalitat de Sistema Extensiu, per l’extensió de l’explotació
i/o pel seu maneig, tots els animals són controlats almenys un cop cada 48 hores.
RÈGIM EXTENSIU DE PASTURATGE ESTACIONAL I DIFÍCIL CONTROL:
Sistema d'explotació de reproducció i producció de bovins d'aptitud càrnia no inclòs en cap
dels règims anteriorment definits.
RÈGIMS CARNIS: Inclou els règims de semiestabulació, extensius de fàcil i difícil control i
el de devesa.
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.
REGLA PROPORCIONAL: reducció de la indemnització en la mateixa proporció en què
es troba el Valor Declarat respecte el Valor Acreditat de l’explotació, d'acord amb el contracte
d'assegurança.
RESTRICCIÓ DE MOVIMENTS: limitació de la sortida d’animals d’una explotació a un
àrea concreta o a altres explotacions decretada per l’autoritat competent, per protegir la salut
pública o animal.
SISTEMA DE PRODUCCIÓ: sistema utilitzat per a la gestió agropecuària i producció
d’aliments i que combina les pràctiques culturals d’un determinat mode per a l’obtenció de
productes amb determinades característiques (tradicional, ecològica…).
SOBREASSEGURANÇA: situació en la qual el Valor Acreditat de les explotacions incloses
en la declaració és inferior al seu Valor Declarat.
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TIPUS D’ANIMAL: Grup d’animals de l’explotació que es diferencien en cada línea en
funció de criteris d’edat, sexe, puresa, etc. per a cada espècie i grup de races.
PRESA D’EFECTE DE L’ASSEGURANÇA: moment en què es fan efectives les garanties,
una vegada produïda l'entrada en vigor i transcorregut el període de carència.
TRACTANT O OPERADOR COMERCIAL: qualsevol persona física o jurídica, dedicada
directament o indirectament a la compra i la venda d’animals amb finalitats comercials
immediates.
VALOR ASSEGURAT DE L’EXPLOTACIÓ: És la suma dels productes del nombre
d'animals de cada tipus declarats, pel valor unitari escollit per a cada tipus. En el cas de la
llet, serà la producció declarada pel preu escollit.
VALOR UNITARI DECLARAT: Valor triat per l'assegurat entre el màxim i el mínim que
estableix ENESA per als animals d'acord amb l'espècie, grup de raça, tipus d'animal i
característiques de l'explotació.
VALOR UNITARI ACREDITAT: valor unitari màxim al que es podrien assegurar els
animals de l'explotació, justificat documentalment per l'assegurat.
VALOR UNITARI BASE: el menor d'entre el Valor Unitari Declarat i el Valor Unitari
Acreditat.
VALOR DE RECUPERACIÓ: És l’import que ha de deduir-se per reutilització, rescat o
recuperació en carn de l'animal.
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Capítol II: OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
S’asseguren les explotacions de l’espècie bovina, búfals i bisons per a la cria, reproducció i
producció.

1a – GARANTIES
I. GARANTIES BÀSIQUES
Es cobreixen els danys ocasionats als animals pels riscos que es descriuen en els “Riscos
Coberts” d’aquesta garantia.
II. GARANTIES ADDICIONALS
Per complementar la garantia bàsica, es podran assegurar les garanties addicionals que es
mencionen a continuació, que cobreixen els riscos que es detallen en “Riscos Coberts” i que
es podran triar com es descriu en l’annex I.
1 ACCIDENTS INDIVIDUALS
2 PART
3 MORT DE CRIES
4 MASTITIS
5 MALALTIES
6 SRB
7 METEORISME
8 CARBONCLE
9 SANEJAMENT EXTRA
10 PASTURES ESTIVALS
11 PASTURES HIVERNALS
12 MORT SOBTADA
13 BROT DE MASTITIS
14 MORTALITAT PER CAUSES DIVERSES
15 DISMINUCIÓ DE LA PROLIFICITAT
16 PÈRDUA DE LA QUALITAT DE LA LLET
17 RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
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2a – RISCOS COBERTS
I. GARANTIA BÀSICA
1. SANEJAMENT BÀSIC
Es cobreix, per a les explotacions que haguessin contractat la garantia de sanejament en el pla
anterior i que contractin aquesta línia en el termini de 30 dies després del venciment de
l'anterior o amb qualificació T2 negatives i B2 negatives o qualificació millor, el sacrifici
obligatori dels animals, decretat i declarat indemnitzable per l'Autoritat Competent, pels
resultats de les proves de Sanejament Ramader, iniciades en el període de vigència de
l’assegurança, per a les següents malalties:
-

Tuberculosi bovina.

-

Brucel·losi bovina.

-

Leucosi enzoòtica bovina.

-

Peripneumònia contagiosa bovina.

Per a aquesta garantia la data de sinistre serà la d’inici de les proves en l’explotació, tret que
hagués una suspensió o una pèrdua de qualificació motivada per una detecció de la malaltia
fora de l’explotació, en tal cas la data serà la d’aquesta detecció.
2. FEBRE AFTOSA
Davant la comunicació oficial per l’Autoritat Competent, d’aparició de Febre Aftosa o de la
seva sospita es cobreix:
-

Els sacrificis obligatoris dels animals.

-

La mort d’animals per Febre Aftosa.

-

La immobilització a que se sotmet l’explotació, en el període de vigència de
l’assegurança per un temps mínim de 21 dies i fins a un màxim de 17 setmanes en tot
el període de vigència de l’assegurança. Amb una compensació econòmica per animal
y setmana completa d’immobilització. Els dies que no completin una setmana
comptaran com una setmana més.

3. ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA (EEB)
Es cobreix la mort i els sacrificis obligatoris dels animals que decreti l'Autoritat Competent,
per proves realitzades en el període de vigència de l’assegurança, en aplicació del programa
de control establert per l’EEB, amb la compensació per animal prevista en l'annex III.
També es compensarà pels animals assegurats que resultin decomissats a l'escorxador, com a
conseqüència directa o indirecta d'un resultat positiu a EEB, amb la quantitat de 240 €.
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4. RISCOS CLIMÀTICS I ALTRES RISCOS
Es cobreix la mort o el sacrifici necessari d'animals a causa d'incendi o aixafament per
esfondrament de la instal·lació.
A més es cobreix la mort o el sacrifici necessari d'animals per efecte directe d'una adversitat
climàtica (inundació, raig, neu). Quan un agent meteorològic impedeixi l'atenció, cura o
maneig normal dels animals i d'això es derivi la seva mort o sacrifici necessari, també estaran
coberts.
5. ATAC D’ANIMALS
Es cobreix la mort o el sacrifici necessari d'animals conseqüència de l'atac d'animals
salvatges o assilvestrats.
6. MORTALITAT MASSIVA
Es cobreix la mort (i el sacrifici necessari) de forma simultània i provocada por un mateix
esdeveniment d’almenys 4 animals majors de 6 mesos per a les explotacions de fins a 100
animals productius (i 1 animal més, major de 6 mesos, per cada centena successiva, tenint en
compte que els animals productius, tot i que no completin una centena, comptaran como una
centena més. Les morts que es derivin d’aquest esdeveniment en els 10 dies següents a la data
en què es va produir també estaran cobertes.
Superat el mínim indemnitzable, també es cobreixen els animals de fins a 6 mesos d’edat
sinistrats a l’esdeveniment.
7. PÈRDUA D’ANIMALS PRODUCTIUS PER MORTALITAT MASSIVA
Es compensarà pel període de recuperació de la producció consecutiu a una Mortalitat
Massiva que provoqui la mort d'almenys 4 animals productius per a les explotacions de fins a
100 animals productius, més 1 animal productiu per cada centena de més, considerant que els
animals productius, encara que no completin una centena, comptaran com una centena més.
II. GARANTIES ADDICIONALS
Per complementar les cobertures de la garantia bàsica, es podran contractar les següents
garanties addicionals:
1.

ACCIDENTS INDIVIDUALS

Riscos coberts: Mort o sacrifici necessari per algun dels següents esdeveniments:
-

Traumatismes musculoesquelètics, viscerals o en l’aparell circulatori.

-

Ofegament per immersió.

-

Obstrucció esofàgica.

-

Perforació del tub digestiu per ingestió d’un cos estrany.

-

Traumatismes en el sistema mamari que provoquen hemorràgia aguda mortal.
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-

En explotacions de règims carnis: Mastitis traumàtica i mastitis gangrenosa.

-

Intoxicació aguda.

A més dels riscos anteriors, els sementals del Règim de Maneig de Centres de reproducció
oficialment autoritzats tindran, mentre estiguin al Centre, els següents riscos coberts:

2.

-

Sacrifici necessari per lesions agudes, primàries i irreversibles en les extremitats
posteriors que impedeixin realitzar l’acoblament.

-

Mort o sacrifici necessari per fractura de penis.

-

El cost limitat a 300 € per animal, de les intervencions quirúrgiques, prèviament
acceptades per AGROSEGURO i practicades per veterinari, a fi de reduir les
conseqüències d'un accident o malaltia, coberts per la pòlissa de l’assegurança.

PART I CIRURGIA

Es cobreix, per a les vaques, segons el període de temps transcorregut després d'un part a
terme (període de gestació normal de 270 dies, o cria amb erupció d'incisius):
-

Des del part fins a 7 dies després:
o Per a explotacions de règim lacti: la mort o el sacrifici necessari de la mare
causat per accident traumàtic.
o

La mort o el sacrifici necessari de la mare causat per part distòcic, per requerir
la intervenció d'un veterinari, per que la femella no pot parir per si sola.

o Les lesions traumàtiques en l’aparell locomotor, conseqüència de part distòcic.
o

La mort o el sacrifici necessari per hemorràgia en el part o postpart.

o

La mort o el sacrifici necessari per hipocalcèmia aguda postpartum (febre de
la llet, cop de la llet, febre vitulària).

o Per a assegurats amb bonificació: Mort de la mare, de menys de setanta-dos
mesos d'edat en Explotacions de Règim lacti i de menys de cent vuit mesos
d'edat en Explotacions de règims carnis, qualsevol que sigui la causa.
-

Des del part fins a 10 dies després:
o La mort o el sacrifici necessari per intervenció quirúrgica de cesària.
o La mort o el sacrifici necessari per Prolapse de matriu. exteriorització completa
de l’úter a conseqüència del part.

-

Des del part fins a 20 dies després:
o La mort o el sacrifici necessari per prolapse de vagina, consecutiva a un
prolapse de matriu, prèviament reduït per un veterinari i que ja hagués estat
peritat per Agroseguro.
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A més, es cobreix: el reemborsament d’honoraris, mitjançant factura, que hagués
satisfet el ramader a un Veterinari com a conseqüència de:
o La intervenció facultativa per reduir el prolapse de matriu, amb un màxim de
90 euros.
o L’operació quirúrgica de cesària, amb un màxim de 175 euros.
3.

MORT DE CRIES
-

4.

Per als règims: lacti, semiestabulació, extensiu de fàcil control, extensiu de difícil
control i devesa, es cobreix la mort de les cries des del moment del part fins a 30 dies
després.

MASTITIS

En les explotacions de règim lacti per a les vaques de menys de 108 mesos, que hagin parit
en els últims 6 mesos o es trobin gestants o tinguin una producció superior a 25 litres/dia,
cobreix:
-

El sacrifici econòmic per:
o Incontinència làctia irreversible en un o més mugrons, ocasionada per un
accident traumàtic (amputació, separació irreparable o aixafament del mugró).
o Mastitis sèptica amb afecció inflamatòria clínica del braguer i pèrdua
irreversible de la funció làctia en almenys un quarteró.

-

La mort com a conseqüència d’una Mastitis hiperguda.

En les explotacions de règims carnis per a les vaques primípares, fins a 6 mesos després del
part, es cobreix:

5.

-

La mort per mastitis hiperaguda.

-

El sacrifici per incapacitat per mantenir a la cria per les seqüeles derivades d’una
mastitis.

MALALTIES

Cobreix la mort o el sacrifici necessari d’animals a causa de les següents malalties:
-

Úlceres de quall (abomasum).

-

Úlceres de duodè.

-

Torsió o invaginació intestinal.

-

-Fracàs de la intervenció quirúrgica per a la correcció de la dislocació del quall amb o
sense torsió, fins a deu dies després de la intervenció.

-

Queratoconjuntivitis bilateral i irreversible amb pèrdua total de visió.

-

Hemoglobinúria puerperal.

-

Tetània hipomagnesèmica (tetània de l’herba).
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-

Actinomicosi i actinobacil·losi.

-

Anaplasmosi, Babesiosi i Theileriosi.

A més, es cobreix:
6.

El reemborsament pels honoraris de la intervenció quirúrgica de correcció de la torsió
o el desplaçament del quall, contra factura, amb un màxim de 150 euros.

SÍNDROME RESPIRATORI BOVÍ (SRB)

Es cobreix als animals no productius que pateixen aquesta síndrome, amb signes de patologia
respiratòria, causada pels virus IBR, PI-3, EM/BVD, AD-3 i VRS, quan les produeixi la mort
o un estat que en requereixi el seu sacrifici necessari.
7.

METEORISME AGUT

Cobreix la mort per meteorisme agut, entès a efectes de l’Assegurança com el cúmul excessiu
de gas presentat de forma sobtada als dos primers compartiments de l’estómac del remugant, i
que per pressió d’òrgans vitals produeix la mort de forma immediata o, en qualsevol cas, en
un termini inferior a les 48 hores, sempre amb l’evidència anatomopatològica d’una línia
d’isquèmia a l’esòfag.
8.

CARBONCLE

Cobreix la mort per Carboncle Simptomàtic (produït per Clostridium chauvoei) o Carboncle
Bacteridià (produït per Bacillus anthracis), d’animals vacunats en els dotze mesos anteriors al
sinistre.
9.

MORT SOBTADA

Aquesta garantia, per a assegurats amb bonificació que contractin la garantia de malalties i
les de: part o accidents individuals, cobreix la mort sobtada d'un animal, sense signes de
processos infecciosos o parasitaris o altres malalties, de fins a 72 mesos d'edat si és d'aptitud
làctia o de fins a 108 mesos d'edat si és d'aptitud càrnia.
10. BROT DE MASTITIS CLÍNICA
Per a explotacions de règim lacti amb:
-

una mitjana geomètrica mòbil de recompte de cèl·lules somàtiques (en endavant RCS)
en tanc inferior a 300.000/ml, durant els 3 mesos anteriors a la contractació,

-

amb una mitjana geomètrica mòbil d’unitats formadores de colònies (UFC) de llet en
tanc, ha de ser inferior a 50.000/ml, durant els 2 mesos anteriors a la contractació i

-

amb absència d’inhibidors de creixement en llet de tanc, en els 6 mesos anteriors a la
contractació.

LÍNIA 401/Pla 2016 – Pàg 13 de 66

Cobreix el brot de mastitis clínica, entenent com a tal: la presentació simultània en una
explotació d’un nombre de vaques amb símptomes de mastitis clínica causada pel mateix
germen, que suposi almenys l’1,5% de les reproductores (amb arrodoniment al sencer
immediat inferior), amb un mínim de 6 vaques. També s’inclouen les afectades pel mateix
germen en els 30 dies posteriors a la comunicació i comprovació de l'existència de brot.
Quan es produeixi un brot de mastitis clínica, es compensarà per:
-

El sacrifici econòmic dels animals que resultin afectats i no siguin recuperables.

-

La pèrdua de producció dels animals afectats, sacrificats i no sacrificats.

-

Els animals que morin per mastitis.

11. DISMINUCIÓ DE LA PROLIFICITAT
Per a les explotacions dels règims carnis, es cobreix la disminució de la prolificitat de
l'explotació superior al 15% durant el període de cobertura de l’assegurança, respecte a
l'obtinguda en els 12 mesos anteriors a la contractació de la pòlissa.
Als efectes de l’assegurança, la prolificitat es defineix com el percentatge de vedells nascuts
en l'explotació i inscrits en el REGA, respecte al nombre de femelles productives, en un
període de 12 mesos.
12. PÈRDUA DE LA QUALITAT DE LA LLET
Podran contractar aquesta cobertura les explotacions de règim lacti que en cadascun dels sis
mesos anteriors a la contractació de l’assegurança, tinguin en la llet del tanc un RCS inferior
a 300.000, un recompte d'unitats formadores de colònies (UFC) inferior a 50.000 i absència
d'inhibidors de creixement bacterià.
En relació amb els recomptes cel·lulars de la llet de tanc, a l'efecte de l’assegurança i per a la
contractació d'aquesta garantia, es consideren els estrats següents:
A) Per a aquest estrat, el RCS en cadascun dels sis mesos anteriors a la contractació ha
de ser < 100.000.
B) Per a aquest estrat, la mitjana geomètrica mòbil trimestral immediata anterior a la data
de contractació ha de ser < 150.000.
C) Per a aquest estrat, la mitjana geomètrica mòbil trimestral immediata anterior a la data
de contractació ha d'estar inclosa en l'interval >= 150.000 i < 200.000.
D) Per a aquest estrat, la mitjana geomètrica mòbil trimestral immediata anterior a la data
de contractació ha d'estar inclosa en l'interval >= 200.000 i < 250.000.
E) Per a aquest estrat, la mitjana geomètrica mòbil trimestral immediata anterior a la data
de contractació ha d'estar inclosa en l'interval >= 250.000 i < 300.000.
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Aquesta garantia compensa per:
-

L'increment del RCS en la mitjana geomètrica mòbil (MGM) mensual de la llet del
tanc, que suposi un canvi d'almenys dos estrats respecte de l'estrat contractat, amb la
valoració prevista en l'annex V.

-

El valor de la llet del tanc (i el cost de la seva destrucció) que resulti no comercial per
la presència d'inhibidors.

-

La penalització econòmica a l'explotació, per l'empresa receptora de la llet, per la
detecció d'inhibidors, amb una indemnització màxima de 4 cèntims per kg produït,
limitat a un sol mes d'entre el període de vigència de l’assegurança i amb presentació
de factura.

-

El valor de la llet del tanc (i el cost de la seva destrucció) que resulti no comercial per
elevats nivells de aflatoxines.

13. MORTALITAT PER DIVERSES CAUSES
Per a tots els règims, excepte el lacti i el de centres de reproducció, es cobreix la mort
d'animals majors d'1 mes, no garantida per la garantia bàsica, però garantida en el conjunt de
garanties addicionals que cobreixen mort.
14. SANEJAMENT RAMADER EXTRA
Aquesta garantia, que inclou i amplia la del sanejament bàsic, cobreix, per a explotacions que
haguessin contractat la garantia de sanejament extra en el pla anterior i contractin aquesta
línia en el termini de 30 dies després del venciment de l'anterior, o amb qualificació T3 i B3 o
millor, el sacrifici obligatori dels animals, decretat i declarat indemnitzable per l'Autoritat
Competent, pels resultats de les proves de Sanejament Ramader, iniciades en el període de
vigència de l’assegurança, de les següents malalties:
-

Tuberculosi bovina.

-

Brucel·losi bovina.

-

Leucosi enzoòtica bovina.

-

Peripneumònia contagiosa bovina.

Per a aquesta garantia la data de sinistre serà la d’inici de les proves en l’explotació, tret que
hagués una suspensió o una pèrdua de qualificació motivada per una detecció de la malaltia
fora de l’explotació, en tal cas la data serà la d’aquesta detecció.
A més, per als règims lacti, carni i centres de reproducció es compensa pel temps en què
s’impedeix la restitució dels animals productius sacrificats, comptat des de la data de sacrifici.
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15. PASTURES ESTIVALS
Per a explotacions que haguessin contractat aquesta garantia en el pla anterior i que la
contractin en aquesta línia en el termini de 30 dies després del venciment de l'anterior o amb
qualificació sanitària T3 i B3 o millor, compensa pel període d'entre les dates d'u de maig a
trenta-u d'octubre, en les qual els animals no puguin accedir a les pastures a les quals
tradicionalment acudeixen a l'estiu, per ordenar la seva immobilització l'Autoritat competent a
través dels seus Serveis Oficials Veterinaris després de les proves de SANEJAMENT
RAMADER per a les malalties:
-

Tuberculosi bovina.

-

Brucel·losi bovina.

-

Leucosi enzoòtica bovina.

-

Peripneumònia contagiosa bovina.

16. PASTURES HIVERNALS
Per a explotacions que haguessin contractat aquesta garantia en el pla anterior i que la
contractin en aquesta línia en el termini de 30 dies després del venciment de l'anterior o amb
qualificació sanitària T3 i B3 o millor, compensa pel període d'entre les dates d'u de novembre
a trenta d'abril, en què els animals no puguin accedir a les pastures a les quals tradicionalment
acudeixen a l'hivern, per ordenar la seva immobilització l'Autoritat competent a través dels
seus Serveis Oficials Veterinaris després de les proves de SANEJAMENT RAMADER per a
les malalties:
-

Tuberculosi bovina.

-

Brucel·losi bovina.

-

Leucosi enzoòtica bovina.

-

Peripneumònia contagiosa bovina.

17. RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
En els termes previstos en aquestes condicions, es cobreixen les despeses derivades de la
retirada, des d’un lloc accessible per a camions a l’entrada de l’explotació i fins al lloc de
destrucció, de tots els cadàvers d’animals objecte d’aquesta assegurança morts a l’explotació
per qualsevol causa, inclòs el cost de la seva destrucció.
Es cobreixen:
-

Les despeses derivades de la retirada dels cadàvers d'animals morts a l'explotació per
qualsevol causa, i la seva destrucció.
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-

Les garanties de l’assegurança també cobreixen els animals morts fora de les
explotacions assegurades i en els supòsits següents:
a) Transhumàncies, i en aquest cas són indemnitzables els animals morts en
comunitats autònomes en les quals hi hagi línia d’assegurança de retirada i
destrucció.
b) Durant el transport cap als escorxadors o altres llocs de destinació i sempre abans
de l’entrada als corrals o zona de descàrrega d’animals, sota les condicions
següents:
1.) S’ha de comunicar el sinistre a Agroseguro o a l’empresa gestora, si és el cas,
el mateix dia de la descàrrega dels animals a l’escorxador o altre lloc de
destinació.
2n) La retirada s’ha de fer abans de les 24 hores següents a la comunicació i per
part de l’empresa gestora corresponent a l’assegurat, entre les que operen dins
el Sistema d’Assegurances Agràries Combinades, i no serà vàlida qualsevol
altra que pugui tenir contracte privat amb l’escorxador.
3r) L’empresa gestora ha de poder pesar els cadàvers retirats i adjudicar-los a la
pòlissa de l’explotació assegurada de la qual procedeixen els animals.
4t) El ramader ha de poder acreditar, si Agroseguro li ho requereix, el certificat
oficial del moviment a escorxador o altre destinació o qualsevol altre document
aprovat oficialment.
5è) S’ha de complir la normativa en matèria de protecció dels animals durant el seu
transport.
c) Estança en certàmens o mercats, sempre que els animals estiguin identificats
individualment i es puguin imputar a la pòlissa del Titular de l’assegurança. La
Gestora autoritzada a la comunitat autònoma on es produeixi la mort de l’animal
serà l’encarregada de dur a terme la retirada. L’assegurat pot escollir lliurement
l’empresa Gestora en aquelles comunitats autònomes on n’hi hagi més d’una
autoritzada.

-

Les garanties de l’assegurança també cobreixen els sacrificis d’animals a l’explotació
decretats per l’Autoritat per motius sanitaris.

-

A més, es compensarà contra factura la despesa de material fungible, maquinària i mà
d’obra necessaris per a l’enterrament in situ autoritzat per l’Autoritat competent, per
motius zoosanitaris, fins al límit de la quantitat més gran entre el 20% del capital
assegurat o 600 euros per enterrament.

Per a la procedència del pagament de la indemnització, serà condició imprescindible que
les circumstàncies de la destrucció dels cadàvers estiguin acreditades de forma
convenient per l'empresa Gestora.
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3a – LIMITACIONS I EXCLUSIONS
I. GARANTIA DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
S’exclouen expressament de les garanties d’aquesta assegurança:
-

Els sacrificis decretats per l’Autoritat com a conseqüència de proves
diagnòstiques iniciades abans de la presa d’efecte de l’assegurança.

-

Els animals que arribin als escorxadors morts o que siguin sotmesos a un sacrifici
d’urgència en escorxador i el transport dels quals incompleixi la normativa en
matèria de protecció dels animals durant el seu transport. Aquests fets s’han de
documentar pels serveis veterinaris oficials de l’escorxador.

II. RESTA DE GARANTIES
A més de les exclusions previstes en la Condició Quarta de les Condicions Generals,
s’exclouen de totes les garanties:
-

Els successos en què el tècnic designat per Agroseguro no pugui efectuar
l’examen dels animals o de les seves restes a l’explotació o a l’escorxador (per
causes no imputables al tècnic esmentat o a Agroseguro).
S’exceptuen:
•

Els casos en què existeixi un pacte exprés previ davant de comunicacions de
sinistre.

•

Els casos en què s’impedeixi l’entrada a l'explotació per restriccions sanitàries
decretades oficialment.

-

Les conseqüències de les intervencions no realitzades per un veterinari.

-

Els animals productius o no productius no identificats o no correctament inscrits
en el Llibre de Registre d’explotació.

-

Els animals desnodrits o caquèctics.

III. LIMITACIONS I EXCLUSIONS PER GARANTIES:
A) ACCIDENTS INDIVIDUALS
-

En les intoxicacions, els animals han d’haver estat atesos per un veterinari, que
haurà d’especificar i certificar, a instància de l’assegurat, mitjançant informe
veterinari, les proves diagnòstiques laboratorials i els tractaments realitzats.

-

En explotacions làcties: S’exclouen d’aquesta garantia els accidents traumàtics en
animals de part i fins a 7 dies després.
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B) PART
Exclusions:
-

Els animals als quals no se'ls hagi prestat l'assistència veterinària deguda, davant
la presentació d'un part distòcic, excepte aquells casos degudament justificats.

-

Les vaques de menys de 24 mesos en races làctiques i menys de 29 mesos en races
càrnies, excepte quan tinguin anivellació dels incisius centrals definitius, l'alçada
d'un adult o assoleixin les tres quartes parts del pes d'un adult.

-

Les primípares cobertes amb sementals de raça asturiana de les valls o rossa
gallega, quan les femelles no siguin de la mateixa raça que el semental.

-

Les primípares mestisses encreuament de races blanc blau belga, xarolesa,
asturiana de les valls o rossa gallega, prenyades amb un semental d'aquesta
mateixa raça.

C) MORT DE CRIES
-

Les explotacions amb recàrrec, tindran un límit màxim de cries indemnitzables
del 9% del nombre de reproductores assegurades i s'arrodonirà a l'enter
immediatament inferior o superior segons si la part decimal del resultat del càlcul
és inferior a 0,50 o igual o superior a aquesta quantitat respectivament, amb un
mínim de dues cries indemnitzables.

D) METEORISME
En els règims extensius i de devesa només estaran coberts els sinistres que es
produeixin mentre els animals estiguin confinats.
S’exclouen els animals amb meteorisme crònic.
E) SANEJAMENT RAMADER EXTRA
La compensació màxima pel temps en què no es puguin introduir animals després
del sacrifici és la corresponent a 17 setmanes per a cada animal adult sacrificat,
començant a comptar des de la data del seu sacrifici.
No tenen cobertura les explotacions afectades per proves de sanejament iniciades
amb data anterior a la presa d’efecte de l’assegurança.
F) PASTURES ESTIVALS I HIVERNALS
La data a considerar com a data de sinistre és la del primer dia en què la
immobilització coincideixi amb el període garantit escollit per l’assegurat.
No tenen cobertura les explotacions afectades per proves de sanejament iniciades
amb data anterior a la presa d’efecte de l’assegurança.
G) MORT SOBTADA
No s’indemnitzaran les morts de diversos animals com a conseqüència de brots.
Als efectes de l'Assegurança, s'entén per brot la mort de més del 6% dels animals
reproductors assegurats, en circumstàncies similars, en un període de quinze
dies.
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H) BROT DE MASTITIS
La garantia de brot de mastitis clínica s’extingirà amb el primer brot comunicat i
comprovat, per la qual cosa només es cobrirà un brot per explotació.
La garantia, un cop extingida, es podrà renovar pel període restant, amb el pagament
de la prima corresponent.
Exclusions:
-

Els animals que hagin complert cent vuit mesos.

-

Els animals que no es trobin gestants sis mesos després del darrer part.
S’exceptuen les Reproductores la producció de llet de les quals, en el moment del
sinistre, acreditada amb el Control Lleter Oficial, sigui superior a vint-i-cinc
litres/dia.

I)

MORTALITAT PER DIVERSES CAUSES
Aquesta garantia és incompatible amb totes les garanties addicionals, excepte les de
sanejament, pastures estivals, pastures hivernals, mort de cries, disminució de la
prolificitat i mastitis.
Exclusions:

-

Les malalties de la llista de malalties comunes a diverses espècies o la llista de
malalties bovines, de declaració obligatòria a l'OIE, tret de carboncles,
enterotoxèmia i rinotraqueïtis bovina infecciosa.

-

Processos parasitaris tret d’Anaplasma, Babesia i Theileria.

-

Les morts que resultin indemnitzades per la garantia bàsica.

J) DISMINUCIÓ DE LA PROLIFICITAT
S’exclourà d’aquesta garantia la disminució de prolificitat a causa de buit sanitari o
mortalitat massiva.
K) A LA GARANTIA DE PÈRDUA DE QUALITAT DE LA LLET
Les explotacions en les quals la seva MGM durant tres mesos consecutius superin les
400.000 cèl·lules somàtiques/ml es quedaran sense cobertures durant el mes o mesos
consecutius posteriors en què no baixin d'aquesta xifra.
La indemnització per l'eliminació de la llet del tanc amb inhibidors i la penalització
per la detecció d'inhibidors, es limitarà en tots dos caos a una sola vegada en tot el
període de garanties.
La compensació pel cost de la destrucció de llet, es limitarà a 24 cèntims per litre,
prèvia presentació de factura.
El nombre de mesos indemnitzables màxims durant el període de cobertura és de 6.
El període màxim d’indemnització per aflatoxines és de 7 dies consecutius.
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4a – PERÍODE DE GARANTIES
Les garanties s’inicien amb la presa d’efecte, un cop finalitzat el període de carència, i
finalitzen a les zero hores del dia en què es compleixi un any comptant des de la data
d’entrada en vigor de l’assegurança i en tot cas:
-

Per a la garantia addicional de retirada i destrucció de cadàvers:


-

Amb la baixa de l’animal en el RIIA.

Per a la garantia bàsica i resta de garanties addicionals:


Amb la venda, mort o sacrifici no emparats.

Les modificacions de capital vencen el mateix dia en què es produeixi el venciment de la
Declaració d’Assegurança inicial.

5a – ELECCIÓ DE GARANTIES
L'assegurat podrà afegir a la contractació de la garantia bàsica la contractació de garanties
addicionals segons es descriu en l'annex I.
-

Haurà de, dins de la garantia bàsica, si la seva qualificació de sanejament és T2
negatiu i B2 negatiu o millor qualificació, escollir obligatòriament la garantia de
sanejament bàsic.

-

A més de la garantia bàsica, podrà triar les garanties addicionals que cregui oportunes
segons el règim de maneig de l'explotació. Però:







Per contractar les pastures estivals o hivernals també haurà de contractar el
sanejament extra.
Per contractar la garantia de mort sobtada haurà de contractar a més la de
malalties, la d'accidents individuals o la de part i cirurgia i tenir bonificació.
La contractació de la garantia de mortalitat per diverses causes és incompatible
amb totes les garanties addicionals excepte la de sanejament extra, les de pastures
estivals i hivernals, la de disminució de la prolificitat, la de mort de cries i la de
mastitis.
Esta garantía se podrá elegir con franquicia de daños del 30% o del 50%.
Per contractar la garantia de disminució de la prolificitat, també haurà de
contractar la de mort de cries.
Les garanties de mastitis i brot de mastitis són incompatibles entre si.

En el cas de diverses explotacions, l'elecció de garanties es farà per pòlissa (conjunt
d'explotacions).
No podran triar la garantia addicional de retirada i destrucció els assegurats que tinguin altres
explotacions amb bestiar boví no assegurable en aquesta línia, podent assegurar-se en la línia
específica de retirada i destrucció (línia 415).
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Capítol III: BÉNS ASSEGURABLES
6a – ÀMBIT D’APLICACIÓ
I. GARANTIA DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
L’àmbit d’aplicació s’estén a totes les explotacions assegurables de les comunitats autònomes
d’ANDALUSIA, ASTÚRIES, ARAGÓ, BALEARS (MENORCA), CANÀRIES,
CANTÀBRIA, CATALUNYA, CASTELLA I LLEÓ, CASTELLA-LA MANXA,
EXTREMADURA, GALÍCIA, MADRID, MÚRCIA, NAVARRA, LA RIOJA i
COMUNITAT VALENCIANA.
S’exclouen els sinistres produïts fora de l’àmbit d’aplicació de l’assegurança, tret del cas
de les transhumàncies, estances en certàmens o mercats, i els garantits en transport a
escorxador segons la Condició 2a.
II. RESTA DE GARANTIES
L’àmbit d’aplicació s’estén a totes les explotacions assegurables del territori nacional.
Els animals assegurats es troben emparats en tot l’àmbit d’aplicació de l’Assegurança, tant al
domicili de l'explotació com fora d'aquesta, aspecte del qual es pot sol·licitar acreditació
mitjançant els documents oficials pertinents.
Excepcionalment, les explotacions situades en zones de frontera que tradicionalment aprofiten
pastures els límits de les quals es troben fora del territori nacional, es consideren dins l’àmbit
de l’Assegurança. Els animals d’aquestes explotacions estan coberts inclús quan es trobin en
aquestes pastures.

7a - TITULAR DE L’ASSEGURANÇA
Podrà ser el titular de l’assegurança qui figuri en el REGA com a titular del codi de
l'explotació o d'una subexplotació d'aquest codi REGA. També pot ser el titular de la pòlissa
qualsevol persona, física o jurídica, que, estant interessada en el bé assegurable, figuri en
algun apartat d'aquest codi REGA o en el Registre Individual d’Identificació Animal (RIIA).
No podran assegurar els tractants o operadors comercials.

8a - EXPLOTACIONS ASSEGURABLES
Seran assegurables totes aquelles explotacions de bestiar boví de reproducció i producció,
que:
-

Estan registrades en el REGA, per la qual cosa tenen assignat un codi, que haurà de
figurar en la declaració d’assegurança.
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-

Identifiquen individualment els seus caps de bestiar boví i els registren en el Llibre de
Registre d’Explotació que mantenen actualitzat i diligenciat .

Les explotacions que assegurin animals d’Alt Valor Genètic han de:
-

Complir la normativa zootècnica específica sobre selecció i millora genètica animal.

-

Posseir certificació de l'Associació de Ramaders oficialment reconeguda per a la
gestió del Llibre Genealògic respectiu, que acrediti el següent:


Inscripció dels animals en el Llibre Genealògic i Registre en què es troben.



Qualificació de cada un dels animals.



Valor genètic dels animals, si n’hi ha, amb expressió de la seva fiabilitat.



Participació de la ramaderia en les activitats del Programa de millora de la raça
amb la identificació individual dels animals participants, excepte els Centres de
reproducció oficialment autoritzats que poden tenir animals no participants en el
programa de millora.

Es considera domicili de l’explotació el que figuri en el Llibre de Registre d’Explotació, que
ha de coincidir amb el del REGA.
Les explotacions objecte d’assegurament, gestionades per un mateix ramader o explotades en
comú per Entitats Associatives Agràries (Societats Agràries de Transformació, Cooperatives,
etc.), Societats Mercantils (societat anònima, limitada, etc.) i comunitats de béns, s’han
d’incloure obligatòriament en una única Declaració d’Assegurança.
Explotacions no assegurables:
-

Els escorxadors.

-

Les explotacions d’autoconsum.

-

Les explotacions d’experimentació o assaig.

-

Les explotacions de tractants.

-

Les explotacions de bestiar de lídia.

-

Nuclis zoològics.

RÈGIMS
Als efectes de l’Assegurança i per al pagament de la prima es consideren els següents règims:
a) Règim Lacti.
b) Règims Carnis.
a.
b.
c.
d.

Règim de semiestabulació.
Règim de devesa.
Règim extensiu de fàcil control.
Règim extensiu de pasturatge estacional i difícil control.
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c) Règim de Producció de Bous.
d) Règim de Centres de recria de braves.
e) Règim de centres de reproducció oficialment autoritzats.
El règim declarat per l'assegurat és únic per a cada explotació i no podrà variar-lo
durant el període de vigència de la pòlissa tret que es comprovés en peritatge o inspecció
que no és el correcte, tenint llavors fins a 5 dies després de la comunicació per corregir-lo.
També es podrà modificar quan es tracti d'explotacions de règim lacti que abandonin la
producció de llet.
A l'efecte de l’assegurança es consideren explotacions diferents les que tenen codi REGA
diferent, i dins d'un mateix codi les que apliquen un Règim diferent a un grup d'animals,
encara que utilitzin les mateixes instal·lacions. Per a les Explotacions amb animals d'Aptitud
càrnia, s'ha d'escollir un únic Règim per Codi REGA, que serà el corresponent als animals
productius.
ENCEBALL
Els animals no nascuts en l'explotació que s'estiguin encebant hauran de declarar-se com a
animals d'enceball, tret que estiguin assegurats en la línia d’assegurança d'enceball boví.
GRUPS DE RACES
A l’efecte de l’Assegurança es distingeixen els següents grups de races:
-

Dins de les Explotacions de Règim lacti, no es fa distinció de races en l’Assegurança.

-

Per a la resta de les explotacions:
1. Races d’Excel·lent Conformació:
Quan almenys el setanta per cent dels seus animals productius pertanyi a alguna de
les races següents: Aberdeen Angus, Asturiana de les valls, blanc blau belga, rossa
d’Aquitània, xarolesa, fleckvieh, gascona, Hereford, llemosina, pirinenca, rossa
gallega, Salers Shorthorn i les mestisses que només tinguin sang d’aquestes races i
altres races foranies no incloses que, prèvia consulta, accepti ENESA..
2. Races especialitzades:
Una explotació es considerarà de Raça Especialitzada quan almenys el setanta per
cent dels seus animals productius pertanyi a races del grup anterior o a alguna de
les següents: Asturiana de la muntanya, avilenya negra ibèrica, bruna dels Pirineus,
morutxa, bruna alpina, bruna de muntanya, retinta, tudanca, les races estrangeres de
carn no incloses en el grup anterior i les mestisses amb sang únicament d’aquest
grup i l’anterior, i altres races foranies no incloses que, prèvia consulta, accepti
ENESA.
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o A més dels grups anteriors en els Centres de Reproducció pot haver-hi
sementals dels següents grups de races en perill d’extinció:
Races de doble Aptitud: fleckvieh i bruna alpina.
Races en perill d’extinció: Albera, Alistana-Sanabresa, Asturiana de la
Montaña, Avileña-Negra Ibérica (varietat Bociblanca), Berrenda en Colorado,
Berrenda en Negro, Betizu, Blanca Cacereña, Bruna dels Pirineus, Cachena,
Caldelá, Canària, Cárdena Andaluza, Frieiresa, Limiá, Mallorquina,
Marismeña, Menorquina, Monchina, Morucha (varietat Negra), MurcianaLevantina, Negra Andaluza, Pajuna, Palmera, Pasiega, Sayaguesa, Serrana
Negra, Serrana de Teruel, Terreña, i Vianesa.
3. Raça Resta:
Les explotacions de Règims carnis i les Explotacions de Producció de Bous els
animals dels quals no queden inclosos en un dels grups anteriors es consideraran a
l'efecte de l’assegurança com de raça Resta.
Els bisons i búfals no es diferencien per races, a efectes de l’assegurança.
EXPLOTACIÓ DE RAÇA PURA
Una explotació pot assegurar-se opcionalment com de Raça Pura, quan almenys el 70% dels
seus animals productius tinguin carta genealògica emesa per una associació oficialment
reconeguda per a això. S’admeten les cartes genealògiques expedides pels organismes
competents dels tercers països autoritzats segons la Normativa en vigor.
EXPLOTACIÓ AMB CONTROL LLETER OFICIAL (CLO):
Una explotació de règim lacti que compleixi els requisits de Raça Pura podrà opcionalment
assegurar-se com en Control Lleter Oficial quan almenys el 70% de les seves vaques estiguin
sotmeses a Control Lleter Oficial.
EXPLOTACIÓ DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
Opcionalment, es poden assegurar com a tal les explotacions registrades com a Ramaderies
Ecològiques, segons les normes vigents. Han d’estar sotmeses als controls que les certifiquen
com a tals, efectuats per l’autoritat o organisme de control d’agricultura ecològica oficialment
reconegut per la comunitat autònoma on es trobi l’explotació, així com disposar del pla de
gestió d’alimentació del bestiar i un llibre de control sanitari degudament actualitzat i
diligenciat.
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EXPLOTACIÓ INSCRITA EN UNA INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA
Es poden assegurar opcionalment les explotacions emparades sota la denominació de qualitat
“Indicació Geogràfica Protegida” (o IGP), el titular de les quals sigui un operador inscrit en el
registre d’una IGP amb Registre Comunitari, i que hauran d’estar sotmeses als controls de
verificació del Plec de Condicions que les certifiquin com a tals.
EXPLOTACIÓ D’ALTA VALORACIÓ GENÈTICA
Poden assegurar-se com a tals les explotacions considerades per CONAFE amb els 200
millors índexs combinats (ICO) en l'avaluació genètica anterior a l'entrada en vigor de
l’assegurança, en aquest cas tots els seus animals es consideraran d'alta valoració genètica.
EXPLOTACIÓ D’ALTA PRODUCCIÓ
Poden assegurar-se com d'alta producció les explotacions que tinguin una producció anual
mitjana per animal superior a 10.000 kg.

9a - ANIMALS ASSEGURATS
Requisits necessaris perquè un animal es trobi assegurat:
-

Ha d'estar identificat a títol individual mitjançant el sistema d'identificació i registre
dels animals que estableix el Reial decret 1980/1998, amb marques auriculars i, si és el
cas, amb el Document d’Identificació de Bovins.
S’exclouen de les marques auriculars els animals menors de 6 mesos, sempre que
compleixin els requisits establerts per la Decisió de la Comissió 2006/28/CE, relativa a
l’ampliació del termini màxim per a la col·locació de marques auriculars en
determinats animals de l’espècie bovina. Les explotacions que s’acullin a aquesta
excepció han d’estar autoritzades per l'Autoritat Competent.

-

Constar en les Bases de dades Informatitzades del Sistema de registres ramaders
(SITRAN) i estar inscrit en el Llibre de Registre d'Explotació, d'acord amb l'establert
en el Reial decret 1980/98.

-

A més, els animals d'alta valoració genètica han de figurar adequadament inscrits,
individualment identificats i validats com a animals participants en l'Esquema de
Selecció i en el Certificat Oficial de la seva Raça (excepte els sementals en procés
d'avaluació dels centres de reproducció).
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TIPUS D’ANIMALS
A) RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
En cada explotació es considera un sol tipus d’animal per règim que inclou tots els animals
assegurables que pertanyin al mateix.
B) RESTA DE GARANTIES
Als efectes de l’Assegurança es consideren els següents tipus d’animals:
B1) Animals Productius
1. REPRODUCTORES: Femelles iguals o majors de 17 mesos en Explotacions de règim
lacti, o iguals o més grans de 22 mesos en Explotacions de Règims carnis, prenyades o
amb el sistema mamari desenvolupat.
2. REPRODUCTORES D’ALT VALOR GENÈTIC: podran assegurar-se opcionalment
com a tals:
-

En explotacions de Règim lacti: les femelles iguals o més grans de 24 mesos, amb
un percentil més gran o igual a 90% de la darrera avaluació genètica, publicada
per CONAFE en el moment de la contractació. Les femelles entre 17 i 30 mesos
d’edat que no tinguin la lactació necessària per a l’obtenció de l’“índex combinat”
(ICO) es podran assegurar si el seu “Índex de Pedigrí” que figura a l’”informe
d’índexs genètics” elaborat per CONAFE és més gran o igual al 90%.
Les races fleckvieh i bruna, a més d’estar en Control Oficial Lleter, hauran de
tenir una qualificació morfològica igual o superior a Molt Bona, sempre que, en
tots els casos, sigui possible la constatació clínica que es trobin en estat de
gestació (prenyades) o amb el sistema mamari desenvolupat.

-

En explotacions de règims carnis: les femelles iguals o més grans de 24 mesos,
qualificades per l’associació de ramaders oficialment reconeguda per a la gestió
del llibre genealògic de la raça, com Molt Bona o millor qualificació, sempre que,
en tots els casos, sigui possible la constatació clínica que es trobin en estat de
gestació (prenyades) o amb el sistema mamari desenvolupat.

3. SEMENTALS: mascles destinats a acoblament natural que presentin, com a mínim,
l’anivellament de dues dents incisives permanents o que tinguin almenys 24 mesos
d’edat. S’han de manejar d’acord amb la seva finalitat i el seu nombre ha d’estar en
concordança amb la dimensió de l'explotació.
4. SEMENTALS AMB CARTA: Opcionalment es podran assegurar com a tals els
Sementals de raça pura d’aptitud genealògica emesa per l'associació oficialment
reconeguda de la raça a la qual pertanyin.
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5. SEMENTALS MILLORANTS: mascles que tinguin Prova Positiva de Descendència,
siguin iguals o més grans de 60 meses d’edat i estiguin localitzats i dipositats en
centres de reproducció oficialment autoritzats; d’això, n’ha de tenir coneixement
l'associació o organització oficialment reconeguda de la raça en qüestió.
En el cas de la raça frisona, són els 50 millors toros espanyols que la Confederació
d'Associacions de Frisona Espanyola (CONAFE) tingui inscrits en el darrer Catàleg
de Sementals Oficial de la Raça que estigui publicat en el moment de la contractació.
En la resta de races, hauran d’estar inscrits en el catàleg oficial de sementals de la raça.
6. SEMENTALS EN PROCÉS D’AVALUACIÓ: mascles iguals o més grans de 15
mesos d’edat, localitzats i dipositats en centres de reproducció oficialment autoritzats i
que no comptin amb Avaluació Genètica de Descendència finalitzada. Aquesta
condició es perdrà, independentment de l’edat, quan l’associació o organització
oficialment reconeguda consideri acabada dita avaluació.
7. BOUS GRANS: mascles castrats iguals o més grans de 22 mesos i menors o iguals a
84 mesos, pertanyents a explotacions productores de bous.
8. BRAVES: femelles de centres de recria d’almenys 17 mesos d’edat i de 36 mesos com
a edat límit, sempre que sigui possible la constatació clínica que es trobin en estat de
gestació (prenyades) o amb el sistema mamari desenvolupat.
En els centres de recria excepcionalment hi podrà haver femelles que superin l’edat de
36 mesos.
B2) Animals No Productius
9. RECRIES:
-

Animals majors d’un mes d’edat, sense les característiques o l’edat d’un animal
productiu.

10. RECRIA D’ALT VALOR GENÈTIC:
-

En explotacions de Règim lacti: femelles frisones majors d’un mes i menors de 17
mesos amb un “Valor Genòmic” corresponent a un percentil del 90% o superior,
obtingut a partir d’anàlisis genètics (SPNs) per CONAFE; o amb “Índex de
Pedigrí” que figura en l’”informe d’índexs genètics" elaborat per CONAFE major
o igual al 90%.

11. BOUS MENORS: mascles castrats menors de 22 mesos que pertanyen a explotacions
productores de bous.
12. VEDELLES: femelles de centres de recria d’almenys 2 mesos d’edat i sense les
característiques d’un animal adult.
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13. ENCEBALL: Animals mascles o femelles majors d’un mes, no nascuts a l’explotació,
destinats a ser sacrificats a l’escorxador, que encara no tenen edat per ser sementals o
reproductors, respectivament.

10a – CLASSE D’EXPLOTACIÓ
Als efectes del que s’estableix en l’article 4 del Reglament per a aplicació de la Llei 87/1978
sobre Assegurances Agràries Combinades, es consideren classe única totes les explotacions
assegurables en aquesta línia de bestiar boví.
El titular de l’explotació o subexplotació que decideixi assegurar una de les seves
explotacions està obligat a assegurar totes les de la mateixa classe que posseeixi en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta assegurança, en una única declaració d’assegurança.
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Capítol IV: CONDICIONS D’ASSEGURAMENT
11a – PERÍODE DE SUBSCRIPCIÓ
El prenedor de l'assegurança o l’assegurat ha de subscriure l'assegurança en els terminis que
estableixi el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
No té validesa ni tindrà cap efecte la declaració que hagi estat subscrita fora dels
terminis esmentats.

12a - VALOR UNITARI
I. RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
El valor unitari, als efectes del càlcul del capital assegurat i del pagament de la prima, s’obté
de multiplicar el pes de subproducte de referència en quilos establert pel Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a cada grup de raça, tipus d'animal (si és el
cas), pel preu en €/quilo que correspongui, segons el comunicat per les comunitats autònomes
i Agroseguro, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
II. RESTA DE GARANTIES
Als efectes de l’assegurança, el valor unitari a aplicar per als animals assegurats, valor de la
llet, pagament de prima e import d’indemnitzacions seran únics per tipus d’animals
assegurables. Es fixaran per l’assegurat en els límits establerts a aquests efectes pel Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Tots els animals de l’explotació s’han d’assegurar al mateix percentatge respecte del
valor unitari màxim que estableix ENESA per a cada tipus.

13ª - NOMBRE D’ANIMALS I PRODUCCIÓ DE LLET
I. RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
L’Assegurat ha de declarar el cens que compondrà durant el període de cobertura cada una de
les seves explotacions tenint en compte els inscrits en el RIIA, que haurà de coincidir amb el
Llibre de Registre d’Explotació. El nombre declarat no pot ser inferior en cap cas al cens
real a l'hora de contractar que aparegui en el RIIA.
A les explotacions de carn extensives amb paridora estacional, en les quals la recria no
destinada a reposició es vengui abans de fer 7 mesos d'edat, el nombre d’animals que s’ha de
declarar és el dels reproductors més un 45% de recria, i s’afegiran els incorporats nascuts fora
de l’explotació.
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II. RESTA DE GARANTIES
En subscriure l’Assegurança, l’Assegurat ha de declarar, amb el mínim dels animals que
posseeixi en aquest moment, el nombre d’animals de cada tipus que habitualment pertanyen a
cadascuna de les seves explotacions, tenint en compte els inscrits en el Llibre de Registre
d’Explotació.
Per a la garantia de pèrdua de qualitat de la llet declararà el volum de llet en tones
produït l’any anterior o el que produirà en el període de vigència de l’assegurança i no
es podrà variar en el període de garanties.

14a – BONIFICACIONS I RECÀRRECS
I. GARANTIA BÀSICA.
Aquesta garantia no tindrà bonificació ni recàrrec.
II. RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
S’aplicarà als assegurats que contractin aquesta garantia una bonificació o un recàrrec a la
prima, en la quantia i amb els requisits que s’estableixen a continuació.
El ramader o l’explotació que porti tres plans sense contractar l’assegurança de retirada i
destrucció, accedirà a aquesta assegurança sense bonificacions ni recàrrecs.
A)

GRUP ASSIGNAT A CADA ASSEGURAT:

S’assignarà a cada assegurat un grup basant-se en la informació següent de les anteriors
assegurances de retirada:
• Sumatori de les Indemnitzacions dels tres plans anteriors.
• Sumatori de la Prima de Risc Recarregada dels tres plans anteriors.
•

Ràtio dels sumatoris d'indemnitzacions a prima dels dos punts anteriors.
Coeficient d’Indemnització a Prima de Risc Recarregada (%)

Fins a 55
Bonif. 20

>55 i fins a >75 i fins a >110 i fins >120 i fins >130 i fins >145 i fins
75
110
a 120
a 130
a 145
a 160
Bonif. 10
Neutre Recàr. 10 Recàr. 20 Recàr. 30 Recàr. 40

>160
Recàr. 50

No obstant això, es limita per a cada assegurat a un únic canvi d'estrat, que serà el superior o
inferior respecte al que tingués en l'anterior pla assegurat (orientat en el sentit del nou ràtio
calculat).
A aquests efectes, els assegurats de boví que tinguessin en el pla anterior una mesura de 25%
de recàrrec, es considerarà com Recàrrec del 20%.
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Per als assegurats que hagin assegurat únicament un dels tres plans, la taula a aplicar serà:
Coeficient d’Indemnització a Prima de Risc Recarregada (%)
Fins a 30
Bonif. 20

>30 i fins a 55
Bonif. 10

>55 i fins a 130
Neutre

>130 i fins a 160
Recàr. 10

>160
Recàr. 20

En què:
− Coeficient d’Indemnització a Prima Risc Recarregada (dades de l’Assegurança de
retirada):
∗

Base de càlcul: informació procedent dels tres últims plans; si l'última pòlissa
contractada es correspon amb el pla anterior al que es contractarà, per aquesta es
tindrà en compte el període comprès des de l'inici de les garanties fins a quatre
mesos abans del venciment de les mateixes.

∗

Per a aquells assegurats amb un únic any de contractació, si aquest és el pla
anterior al que es contractarà, es tindrà en compte el període dels 8 primers mesos
de la pòlissa que venç.

∗

Indemnització: La suma de totes les indemnitzacions abonades en el període
indicat a la base de càlcul i es troben abonades a la data en què s’estudiï la mesura
que correspon als assegurats.

∗

Prima de Risc Recarregada: La Prima de Risc Recarregada neta de bonificacions i
recàrrecs de la base de càlcul. En tenir en compte les primes del pla 2015 i
successius, per la nova formulació establerta, la prima de risc recarregada que
s’haurà de considerar serà neta de consorci, a més de neta de bonificacions i
recàrrecs. La prima corresponent a l'últim any de contractació, si es correspon
amb el pla anterior al que es va a contractar, es dividirà entre 12 mesos i es
multiplicarà per 8.

∗

El resultat de dividir la suma d’indemnitzacions per la suma de Primes de Risc
Recarregada abans calculada, multiplicat per 100, determinarà el coeficient de la
taula (entrada de columna en la taula). L’arrodoniment d’aquesta divisió es farà
a l’enter immediatament inferior o superior segons si la part decimal del
resultat del càlcul és inferior a 0,01 o igual o superior a aquesta quantitat
respectivament.
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III. RESTA DE GARANTIES ADDICIONALS
1. El ramader o l’explotació que porti els tres últims plans sense contractar la línia 102 ni
la 185 ni la 136, accedirà a aquestes garanties sense bonificacions ni recàrrecs.
2. El ramader o l’explotació que en els tres últims plans hagi contractat exclusivament la
línia 185 accedirà a aquestes garanties sense bonificacions ni recàrrecs.
3. Per al ramader o l’explotació que hagués contractat la línia 102 o la 136 en l’últim pla,
després d’almenys tres plans sense contractar, la prima a pagar per aquestes garanties
s’ajustarà de conformitat amb les bonificacions o recàrrecs que s’especifiquen en la
taula I:
4. Per al ramader o l’explotació que no hagués contractat la línia 102 ni la 136 en l’últim
pla i hagués contractat una d’aquestes en algun dels dos anteriors, la bonificació o
recàrrec que li correspondrà serà la última que se li va comunicar.
5. Per al ramader o l’explotació que hagués contractat la línia 102 o la 136 en l’últim pla,
i ho hagués fet en algun dels tres anteriors, la prima a pagar per aquestes garanties
s'ajustarà de conformitat amb les bonificacions o recàrrecs que s'especifiquen en la
taula II:
6. Per al ramader o l’explotació que hagués contractat la línia 102 en l’últim pla, i ho
hagués fet en algun dels tres anteriors, la prima a pagar per aquestes garanties
s'ajustarà de conformitat amb les bonificacions o recàrrecs que s'especifiquen en la
taula II:
Taula B/R I
Coeficient d’Indemnització a Prima Comercial Neta (%)
Fins a 25
Bonif. 20

26 al 40
Bonif. 10

41 al 55
NEUTRE

56 al 70
NEUTRE

71 al 85
Recàr. 20

86 al 100
Recàr. 30

101 al 125 > de 125
Recàr. 50 Recàr. 50

Taula B/R II
Condició
Anterior
Bonif. 50%
Bonif. 40%
Bonif. 30%
Bonif. 20%
Bonif. 10%
Neutre 0%
Recàr. 10%
Recàr. 20%
Recàr. 30%
Recàr. 50%
Recàr. 75%
Recàr. 100%
Recàr. 150%

Coeficient d’Indemnització a Prima Comercial Neta (%)
Fins a 25
Bonif. 50
Bonif. 50
Bonif. 50
Bonif. 40
Bonif. 30
Bonif. 20
Bonif. 10
NEUTRE
NEUTRE
Recàr. 10
Recàr. 20
Recàr. 30
Recàr. 50

26 al 40
Bonif. 50
Bonif. 50
Bonif. 50
Bonif. 40
Bonif. 30
Bonif. 20
Bonif. 10
NEUTRE
Recàr. 10
Recàr. 20
Recàr. 30
Recàr. 50
Recàr. 75

41 al 55
56 al 70
71 al 85
86 al 100
Bonif. 50
Bonif. 50
Bonif. 40
Bonif. 30
Bonif. 50
Bonif. 40
Bonif. 30
Bonif. 20
Bonif. 40
Bonif. 30
Bonif. 20
Bonif. 10
Bonif. 30
Bonif. 20
Bonif. 10
NEUTRE
Bonif. 20
Bonif. 10
NEUTRE Recàr. 10
Bonif. 10
NEUTRE Recàr. 10 Recàr. 20
NEUTRE Recàr. 10 Recàr. 20 Recàr. 30
Recàr. 10 Recàr. 20 Recàr. 30 Recàr. 50
Recàr. 20 Recàr. 30 Recàr. 50 Recàr. 75
Recàr. 30 Recàr. 50 Recàr. 75 Recàr. 100
Recàr. 50 Recàr. 75 Recàr. 100 Recàr. 150
Recàr. 75 Recàr. 100 Recàr. 150 Recàr. 150
Recàr. 100 Recàr. 150 Recàr. 150 Recàr. 150
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101 al 125
Bonif. 20
Bonif. 10
NEUTRE
Recàr. 10
Recàr. 20
Recàr. 30
Recàr. 50
Recàr. 75
Recàr. 100
Recàr. 150
Recàr. 150
Recàr. 150
Recàr. 150

> de 125
Bonif. 10
NEUTRE
NEUTRE
Recàr. 20
Recàr. 30
Recàr. 50
Recàr. 75
Recàr. 100
Recàr. 150
Recàr. 150
Recàr. 150
Recàr. 150
Recàr. 150

En què:
1. Condició anterior: Bonificació o recàrrec obtingut després de la última contractació de
la línia 102 i 136. Si es contractaren les dues línies en l’últim pla i en el mateix mes, es
tindrà en compte només la de la línia 102. Si el venciment va ser en un mes diferent,
es tindrà en compte la de la primera línia contractada.
2. Coeficient d’Indemnització a Prima Comercial Neta: Si es van contractar les dues
línies en l’últim pla i en el mateix mes, es tindrà en compte les indemnitzacions i les
primes d’ambdues. Si el venciment va ser en diferent mes, es tindrà en compte la de la
primera línia contractada.
o Base de càlcul: el període comprès entre 4 mesos abans del venciment de la
darrera pòlissa contractada fins a 4 mesos abans del venciment de la pòlissa
anterior a la darrera contractada. Per als assegurats amb pòlissa vigent en el
moment de càlcul essent el primer cop que contractaren la línia 102, la base de
càlcul serà el període comprès des de la data d'entrada en vigor de
l’assegurança fins a 4 mesos abans del venciment de la pòlissa.
o Indemnització: la suma de totes les indemnitzacions abonades en el període
indicat en la base de càlcul.
o Prima Comercial Neta: la Prima Comercial neta de bonificacions íntegra,
incrementada amb els recàrrecs si n'hi ha, de la darrera assegurança
contractada. Les modificacions de Prima Comercial Neta, fora del període
“Base de Càlcul”, no es tindran en compte.
o El resultat de dividir la suma d’indemnitzacions abans calculades per la Prima
Comercial Neta, multiplicat per 100, determinarà el coeficient de la taula.
(Entrada de columna en la taula). L’arrodoniment d’aquesta divisió es farà a
l’enter immediatament inferior o superior segons si la part decimal del resultat
del càlcul és inferior a 0,01 o igual o superior a aquesta quantitat
respectivament.

15a – CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES D’EXPLOTACIÓ I
MANEIG
Són les establertes pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a més de les
exigibles en compliment del Reial decret 2611/1996 pel qual es regulen els programes
nacionals d’eradicació de malalties dels animals, com també les de protecció dels animals del
Reial decret 348/2000, i qualsevol altra norma sanitària estatal o autonòmica en vigor que
afecti les malalties emparades per l’Assegurança.
En el cas de deficiència en el compliment de les Condicions Tècniques Mínimes
d’Explotació i Maneig, l’Assegurador pot reduir la indemnització en proporció a la
importància dels danys que derivin d’aquesta i al grau de culpa de l’Assegurat.
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En cas d’incompliment greu de les Condicions Tècniques Mínimes d’Explotació i
Maneig, l'Assegurat incorre en causa de suspensió de garanties, cosa que comporta la
pèrdua del dret a indemnitzacions per a la seva explotació, mentre no es corregeixin
aquestes deficiències.
De la mateixa manera, que l’Assegurat o Assegurats impedeixen l’accés a l’explotació o
a la documentació necessària amb motiu d’una inspecció de comprovació del
compliment de les Condicions Tècniques Mínimes, comporta la pèrdua del dret a les
indemnitzacions de l’explotació afectada fins que no es verifiqui el compliment
d’aquestes condicions.
La reiteració de sinistres per una mateixa causa ha d’implicar l’adopció de les mesures
de maneig necessàries per prevenir-ne l’esdeveniment. Agroseguro comunicarà la
pèrdua del dret a les indemnitzacions de l’explotació afectada si, un cop notificades,
l'Assegurat no procedeix a la seva aplicació immediata.

16a – PAGAMENT DE LA PRIMA
El pagament de la prima única es pot efectuar d’alguna de les dues formes següents:
A) Al comptat
El prenedor de l’assegurança ha de realitzar el pagament en el termini de subscripció establert
pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, mitjançant ingrés directe o
transferència bancària, a favor del compte d’Agroseguro Agrícola, obert a l’entitat de crèdit
que, per part d’Agroseguro, s’estableixi en el moment de la contractació.
La data de pagament de la prima és la que figuri en el justificant bancari com a data de
l’ingrés directe o data de la transferència. S’ha de trametre una còpia d’aquest justificant a
Agroseguro quan sigui requerida.
A aquests efectes, en cap cas no s'entén realitzat el pagament quan s’efectuï directament
al mediador d’assegurances.
A aquests efectes, s’entén per data de la transferència la data de recepció a l’entitat de crèdit
de l’ordre de transferència, sempre que entre aquesta i la data en què s’hagi efectivament
cursat o executat dita ordre no transcorri més d’un dia hàbil. Per tant, quan entre la data de
recepció de l’ordre i la del seu curs efectiu per l’entitat de crèdit transcorri més d’un dia hàbil,
es considerarà com a data del pagament de la prima el dia hàbil anterior a la data en què la
dita entitat hagi efectivament cursat o executat la transferència.
Així mateix, Agroseguro acceptarà com a data d'ordre de pagament la del justificant de la
transferència cursada on figuri la data d'execució de l'ordre.
Per a les declaracions d’assegurança subscrites l’últim dia del període de subscripció de
l’assegurança, es considera pagament vàlid el realitzat el dia hàbil següent al de finalització
del termini de subscripció.
No té validesa ni tindrà cap efecte la declaració d’assegurança la prima de la qual no
hagi estat pagada en el termini establert.
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B) Fraccionada
Es pot accedir a aquesta forma de pagament, quan en el moment de subscriure la declaració
d’assegurança es compleixin simultàniament els requisits següents:
- L’assegurança ha de tenir un cost a càrrec del prenedor superior al límit establert per la
Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) en el moment de la
contractació.
- L'assegurat ha de tenir el corresponent aval garantit de SAECA per una quantia que ha
de cobrir almenys l'import de la prima fraccionada.
El pagament de la prima única es realitzarà en fraccions, segons s’especifica a continuació:
Primera fracció: es correspondrà almenys amb la quantia o percentatge establert per SAECA
en el moment de la contractació, sobre l'import del cost de l’assegurança a càrrec del
prenedor, més el total de la quantia que correspongui pel fraccionament i l'aval, que seran
abonats en el mateix moment de la subscripció de l’assegurança i serà d’aplicació tot el que
s’especifica per al pagament al comptat.
En el cas que l'aval amb fiança no arribi al total de les fraccions següents, l'excés per sobre de
l'import avalat haurà de ser abonat en la primera fracció; si no és així, s'entén que la primera
fracció no ha estat abonada i per tant no tindrà efecte el pagament.
Fraccions següents: es correspondran amb la resta de l'import del cost de l’assegurança a
càrrec del prenedor no abonat en la primera fracció, que es pagarà mitjançant rebut que es
presentarà a cobrament en el termini previst a la declaració d’assegurança.
El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària al compte corrent de l’assegurat indicat
en la declaració d’assegurança. A més, en aquest compte corrent es faran els pagaments per
indemnitzacions dels sinistres.
Quan es produeixin modificacions a la declaració d’assegurança que suposin una
regularització de les primes, es procedirà a abonar o carregar aquesta regularització al compte
corrent de l'assegurat indicat a la declaració d’assegurança i no afectarà a la quantitat de les
fraccions següents.
Les fraccions següents s’entendran satisfetes en la data d’emissió del rebut corresponent, tret
que, un cop intentat el cobrament, es produeixi la devolució del rebut per qualsevol causa no
imputable a Agroseguro.
En el cas de no haver-se satisfet alguna de les fraccions següents, Agroseguro notificarà per
escrit a l'assegurat la manca de pagament, concedint-li l'oportunitat d'abonar aquest import. Si
no es produeix aquest pagament passat un mes del venciment, Agroseguro iniciarà els tràmits
amb SAECA per executar l’aval corresponent.
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17a – ENTRADA EN VIGOR
L’assegurança entra en vigor a les zero hores del dia següent en què el prenedor de
l’assegurança pagui la prima única, sempre que prèviament o simultàniament s’hagi
formalitzat la declaració d’assegurança.
L’entrada en vigor de les modificacions de Capital Assegurat notificades per l’Assegurat
en l’imprès corresponent, és la data de la seva recepció a Agroseguro, al seu domicili
social, c/ Gobelas, 23 - 28023 MADRID.
Per als assegurats que paguin la prima i facin un nou contracte d’assegurança en un termini de
deu dies abans o després de la fi de les garanties de l’Assegurança d’Explotació de Bestiar
Reproductor i Recria anterior o de l’Assegurança d'Explotació de bestiar boví d’aptitud càrnia
o de l’assegurança d’explotació d’alta valoració energètica, es considerarà com a data
d’entrada en vigor de la nova assegurança la del final de les garanties de l'anterior.
Presa d’efecte
La presa d’efecte de les garanties es produirà un cop finalitzat el període de carència.

18a – PERÍODE DE CARÈNCIA
S’estableix un període de carència en dies complets, comptats des de les zero hores del
dia de l’entrada en vigor de l’assegurança de:
1. 7 dies: Per als riscos de: mort o sacrifici i comís per EEB, climàtics, atac
d’animals, mortalitat massiva i pèrdua d’animals productius de la garantia
bàsica, i les garanties addicionals d’accidents individuals, meteorisme agut,
pèrdua de qualitat de la llet i de Retirada i Destrucció de Cadàvers.
2. 21 dies: Per als riscos relatius a Febre Aftosa i les garanties addicionals de mort
per Síndrome Respiratori Boví, brot de mastitis i mortalitat per diverses causes.
3. 15 dies: Per a la resta de riscos.
La garantia addicional de disminució de la prolificitat no té carència.
A més:
- Per a la Garantia Addicional de Retirada i Destrucció de Cadàvers:
Els ramaders ja assegurats en el pla immediatament anterior en l’assegurança de retirada i
destrucció que realitzin un nou contracte d’assegurança amb les garanties addicional de
retirada i destrucció de cadàvers i paguin la prima en un termini de deu dies abans o
després del final de les garanties de l’assegurança anterior, no tindran carència.
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Per a la garantia addicional de retirada i destrucció de cadàvers, els animals que
s’incorporen a l’explotació al llarg de la vigència de l'Assegurança estaran coberts a partir
de les zero hores del dia següent al dia en què se’n comuniqui la seva introducció, data que
Agroseguro podrà contrastar amb la documentació oficial que el titular està obligat a
mantenir.
- Per a la resta de Garanties:
Els animals no nascuts a l’explotació i inclosos en aquesta al llarg de la vigència de
l'Assegurança, estan sotmesos als períodes de carència esmentats, comptats per als riscos
coberts en la garantia bàsica, des de les zero hores del dia d’entrada en vigor de
l’Assegurança, i per a la resta de riscos des del dia en què s’inscriguin correctament en el
Llibre de Registre d’Explotació, fet acreditat mitjançant la documentació oficial.
Els animals nascuts a l’explotació durant el període de vigència del contracte no estan
sotmesos a carència, a partir de la presa d’efecte de l’Assegurança.
Les explotacions que, procedents de les assegurances d’“explotació de bestiar boví
reproductor i de recria” i d’“explotació de reproductors bovins d’aptitud càrnia”, contractin
aquesta assegurança en els 10 dies següents a la finalització del contracte anterior estaran
sotmeses als següents períodes de carència de la nova Assegurança:
•

Tindran carència només per al sanejament, els que no ho haguessin contractat en
l’assegurança anterior.

•

Els procedents de la línia d’assegurança d’explotació de bestiar boví reproductor i
recria tindran carència per als riscos la cobertura dels quals no tinguessin contractada
en aquesta línea.

•

Els procedents de la línia d’assegurança d’explotació de reproductors bovins d’aptitud
càrnia no tindran carència per a cap risc de les garanties addicionals si haguessin
contractat en aquesta línia l’opció 3. Si haguessin contractat l’opció 2 tindran carència
per a la garantia de cries.

19a - CAPITAL ASSEGURAT
El capital assegurat de l’explotació, per a la retirada i destrucció de cadàvers i per a la resta de
garanties, es fixa en el 100% del valor assegurat de l’explotació.
Per a la garantia de pèrdua de qualitat de la llet el valor assegurat serà el producte de la
quantitat de tones assegurades pel valor escollit per l’assegurat.
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MODIFICACIONS DEL CAPITAL ASSEGURAT
I. RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
MODIFICACIONS DE CAPITAL PER AUGMENT DEL CENS DE L’EXPLOTACIÓ

En cas que al llarg de la vida del contracte es produeixi una situació d’infraassegurança
superior al 7%, l’assegurat haurà de trametre a Agroseguro el document de Modificació del
Capital Assegurat.
Si per part d’Agroseguro se sol·licita documentació que avali el canvi, l’assegurat està obligat
a facilitar-l’hi.
En el cas de sinistre, quan se superi el capital assegurat o s'efectuï la indemnització
corresponent als animals correctament assegurats, si s'inclouen nous animals en l'explotació
s'hauran de donar d'alta, com una modificació del capital assegurat.
Agroseguro procedirà a emetre el rebut de prima corresponent al període comprès entre
l'entrada en vigor de la modificació i el venciment de la pòlissa.
MODIFICACIONS DE CAPITAL PER DISMINUCIÓ DEL CENS DE L’EXPLOTACIÓ:

En els casos de sobreassegurança superior al 7%, degut a les baixes d’animals que no hagin
donat lloc a indemnització (per venda, sacrifici, etc.), l’assegurat podrà sol·licitar la devolució
de prima comercial corresponent al capital dels animals que causin baixa.
En el cas d'alertes sanitàries, també pot ser sol·licitada la devolució de la prima comercial
corresponent en aquells casos en què les autoritats competents prohibeixin portar a terme les
recollides de cadàvers a les explotacions.
La prima comercial tornada serà la corresponent al període comprès entre la comunicació de
la Modificació per disminució de la capacitat / cens i el venciment de la pòlissa.
II. RESTA DE GARANTIES
MODIFICACIONS DE CAPITAL PER ALTA D’ANIMALS

L’Assegurat ha de modificar el capital assegurat quan:
-

Es consumeixi el capital assegurat.

-

Es produeixi la mort o un sacrifici obligatori indemnitzat de tots els animals de
l’explotació.

-

La infraassegurança sigui superior al 7%.

Si es constata una infraassegurança superior al 7%, s’aplicarà la reducció per regla
proporcional a la indemnització dels animals sinistrats.
Si la infraassegurança és superior al 20%, Agroseguro procedirà a la suspensió de
garanties. Les garanties no tornaran a prendre efecte fins que l’Assegurat, mitjançant
una modificació, no actualitzi el valor declarat de les explotacions incloses en la
declaració.
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Per a això, ha de trametre a les oficines centrals d’Agroseguro el document habilitat a
l’efecte.
Agroseguro procedirà a emetre el rebut de prima corresponent al període comprès entre
l'entrada en vigor de la modificació i el venciment de la pòlissa.
En les modificacions de capital declarat no es poden modificar les garanties contractades
en la declaració d’assegurança inicial.
Les modificacions per alta d’animals que es facin en el període en què hi hagi una
situació que determini l'adopció de mesures sanitàries de qualsevol nivell per part de
l'Autoritat no es tindran en compte per a sinistres deguts a aquesta situació. En aquest
cas, el nombre d’animals a considerar com a assegurats és el que es tingui en el moment
previ a la situació d’alarma.
MODIFICACIONS DE CAPITAL PER BAIXA D’ANIMALS

En els casos de sobreassegurança superior al 7%, por la venda, mort o sacrificis no emparats
per l’assegurança, l’assegurat podrà sol·licitar la devolució de prima comercial corresponent
al capital dels animals que causin baixa.
La prima comercial que cal tornar és la que correspongui al període comprès entre la
comunicació de la modificació per baixa i el venciment de la pòlissa.

20a – OBLIGACIONS DEL PRENEDOR O DE L’ASSEGURAT
A més del que s’estableix en la Condició General Setena, el prenedor de l’assegurança i
assegurat estan obligats a:
I. RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
-

Ha d’incloure en la declaració d’assegurança la totalitat d’animals bovins de totes les
explotacions que posseeixi en l’àmbit d’aplicació d’aquesta assegurança.
L’incompliment d’aquesta obligació, si el Valor de l’Explotació és superior en més
d’un 7% al Valor Declarat, dóna lloc a la pèrdua del dret a la indemnització.
L’assegurat té un termini de 5 dies hàbils des del requeriment fefaent d’Agroseguro
per aquesta incidència, per procedir a assegurar correctament les seves explotacions.
Agroseguro procedirà a emetre el rebut de la prima corresponent a tot el període de
garanties establert en l’assegurança, incrementada en un 10% quan la diferència del
Valor de l’Explotació sigui superior al Valor Declarat entre un 7% i un 20% i en un
15%, si la diferència és superior a un 20%.
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-

A més, el Prenedor de l’assegurança o l’Assegurat han de trametre setmanalment a
Agroseguro, a través de la Gestora que efectuï la retirada i la destrucció del cadàver la
relació de quilos retirats diàriament per cada codi REGA, destruïts de conformitat amb
la legislació vigent.
En cas de sinistre, Agroseguro pot requerir al Prenedor de l’Assegurança o Assegurat
que trameti el certificat de destrucció del cadàver, de conformitat amb el que
s’especifica en la Setena Condició Especial, en què consti clarament la identificació
completa de l’animal i les dades del Llibre de Registre d’Explotació al qual pertany
l’animal. Aquesta documentació també pot trametre-la la Gestora que faci la retirada i
la destrucció del cadàver.

II. RESTA DE GARANTIES
-

Al contractar l’Assegurança hauran de declarar la qualificació de Sanejament Ramader
en vigor de l'explotació.

-

Incloure en la Declaració d’Assegurança la totalitat d’animals bovins destinats a
reproductors i recria de totes les explotacions que posseeixi al territori nacional.
L’incompliment d’aquesta obligació, tret de casos degudament justificats, dóna lloc a
la pèrdua del dret a la indemnització.

-

El titular de l’assegurança ha de notificar a l’autoritat competent del REGA i del RIIA
de la seva comunitat autònoma tots els canvis o les modificacions que siguin
necessaris per a una identificació correcta de l’explotació, el titular i els béns
assegurables.

-

Mantenir actualitzat el Llibre de Registre d’Explotació, seguint el que estableix el
Reial Decret 1980/1998 i les seves modificacions. Els defectes greus en la
identificació i la inscripció del bestiar donen lloc a la pèrdua del dret a indemnització
pels sinistres que es produeixin fins que el Llibre de Registre d'Explotació hagi estat
actualitzat i solucionats a dits efectes.

-

Quan un animal assegurat hagi de ser peritat en escorxador, ha de comunicar amb una
antelació superior a 48 hores a Agroseguro (c/ Gobelas, 23 – 28023 Madrid), si més
no, les dades següents:
− Nom de l’assegurat.
− N. de referència de l’assegurança.
− Identificació de l’animal, segons figura en el Llibre de Registre d’Explotació.
− Nom i adreça completa de l'escorxador en què se sacrificarà.
− Dia i hora previstos per al sacrifici.

LÍNIA 401/Pla 2016 – Pàg 41 de 66

-

Permetre a Agroseguro i als tècnics que aquesta hagi designat d’inspeccionar en tot
moment els béns assegurats, facilitant l’entrada a les instal·lacions de les explotacions
assegurades i l’accés a la documentació que tingui al seu poder amb relació a aquestes,
en especial:
− El Llibre de Registre d’Explotació, Document d’Identificació de Bovins (DIB),
dades del SITRAN, així com documents addicionals sobre trasllats, compres,
vendes i sacrificis d’animals en escorxador i les seves certificacions.
− El Certificat Veterinari Oficial, o Informe Veterinari, expedit pel facultatiu
implicat en el procés de què es tracti. Les despeses originades per aquest motiu
corren a càrrec de l’assegurat.

-

En el cas de les garanties de Sanejament bàsic, sanejament ramader extra, pastures
estivals i hivernals, EEB i Febre Aftosa, la documentació oficial estesa a l'efecte que
acrediti el compliment dels requisits contemplats en aquestes garanties.

-

Quan es produeixi un sinistre per Febre Aftosa, ha d’aportar a més la documentació
oficial necessària per comprovar, si és el cas:
− El nombre d’animals als quals hagi provocat la mort.
− El nombre d’animals sacrificats obligatòriament per part de l’Autoritat.
− El temps d’immobilització de l’explotació.

-

En cas de decomís d’animals a l’escorxador com a conseqüència directa o indirecta
d’un resultat positiu a EEB, han d’aportar certificat oficial veterinari de l’escorxador
en què es reflecteixi el motiu del decomís i la identificació dels animals afectats.

-

Comunicar totes les circumstàncies i incidències danyoses susceptibles d’agreujar el
risc.

L’incompliment de les obligacions previstes, quan impedeixi la valoració adequada del
risc o de les circumstàncies i les conseqüències del sinistre, comporta la pèrdua del dret a
la indemnització que pugui correspondre a l’assegurat.
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Capítol V: SINISTRE I INDEMNITZACIÓ
21a – COMUNICACIÓ DE SINISTRES
I. RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
En cas que l'animal assegurat mori, el Prenedor de l'Assegurança, Assegurat o beneficiari ha
de comunicar-ho a AGROSEGURO o a la Gestora corresponent al seu territori, mitjançant
comunicació telefònica o a través del web.
II. SINISTRES DE SANEJAMENT BÀSIC O EXTRA
El Prenedor o l’Assegurat han de comunicar, en el termini de 24 hores, a Agroseguro
l’existència de qualsevol resultat positiu a sanejament.
III. SINISTRES DE BROT DE MASTITIS
El prenedor o l’assegurat podran comunicar l’aparició d’un brot de mastitis, quan es trobin
afectats el nombre mínim d’animals considerat en aquesta garantia.
IV. RESTA DE GARANTIES
En cas de sinistre el prenedor de l’assegurança, assegurat o beneficiari ha de comunicar-ho a
Agroseguro en el termini de 24 hores, mitjançant comunicació telefònica.
Indicant com a mínim les dades següents:
-

CIF / DNI de l’assegurat.

-

Nom i cognoms de l’assegurat.

-

Número de referència de la declaració d’assegurança individual o aplicació.

-

Número d’identificació de l’animal.

-

Lloc del sinistre.

-

Moment en què va començar la causa que l’origina.

-

Causa del sinistre.

-

Número de telèfon de contacte per al peritatge.

Així mateix, ha de prendre totes les mesures necessàries per conservar l’animal o les
seves restes, de manera que aquest es trobi durant almenys les 72 hores següents a la
notificació a disposició d’Agroseguro per a una eventual necròpsia.
Quan un animal assegurat hagi de ser peritat en escorxador, ha de comunicar amb una
antelació superior a 48 hores a Agroseguro (c/ Gobelas, 23 – 28023 Madrid), si més no, les
dades següents:
-

Nom de l’assegurat.

-

N. de referència de l’Assegurança.
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-

Identificació de l’animal, segons figura en el Llibre de Registre d’Explotació.

-

Nom i adreça completa de l'escorxador en què se sacrificarà.

-

Dia i hora previstos per al sacrifici.

22ª - INSPECCIÓ DE DANYS
Per a les garanties diferents a la de retirada i destrucció de cadàvers, un cop comunicada
l’ocurrència d’un sinistre pel prenedor de l’assegurança o assegurat, en la forma i els terminis
establerts en la Condició Especial 23a, Agroseguro procedirà a la inspecció i la taxació dels
danys (excepte en el cas de retirada i destrucció de cadàvers), en el termini de 72 hores,
comptats des del moment de la recepció al seu domicili social de la dita comunicació.

23a – VALORACIÓ DELS DANYS
La taxació dels sinistres s'efectuarà d'acord amb la “Norma sectorial de peritatge de danys en
les produccions ramaderes amb registre individual obligatori” i la “Norma general de
peritatge dels danys ocasionats en les produccions ramaderes”.
CÀLCUL DEL VALOR BASE
1. Per als Riscos: mort o sacrifici per Febre Aftosa o EEB, Climàtics, Atac d’Animals,
Mortalitat Massiva, Accidents Individuals, Mare en Part, Mastitis, Malalties, SRB,
Meteorisme Agut, Carboncle, Mort Sobtada, Sacrifici per Brot de mastitis clínica,
Mortalitat per Diverses Causes i sacrificis per Sanejament Ramader Bàsic i
Sanejament Ramader Extra
Es calcularà mitjançant els passos següents:
1.. Valor Unitari Declarat: valor triat per l'assegurat entre el màxim i el mínim que
proposa ENESA conforme a l’espècie, grup de raça, tipus d’animal i característiques
de l’explotació.
2n. Valor Unitari Acreditat: valor unitari màxim al que es podrien assegurar els animals
de l'explotació, justificat documentalment per l'assegurat.
3r. Valor Unitari Base: el menor d'entre el Valor Unitari Declarat i el Valor Unitari
Acreditat.
4t. Valor Límit Màxim Indemnitzable: s'obté de multiplicar el Valor Unitari Base pel
Percentatge Límit Màxim d'Indemnització que s'indica en els annexos, en funció de la
garantia, aptitud, règim, grup de raça, edat i tipus d’animal.
5è. Valor Base: s'obté del valor límit màxim indemnitzable restant-li, quan correspongui,
la depreciació que pertanyi.
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2. Mort de cries
El valor base de les cries es calcularà de la següent forma:
En explotacions de règim lacti:
•

El valor límit màxim a efectes d’indemnització serà el 12% de la mitjana
ponderada del Valor unitari base de les reproductores assegurades, fins que el
nombre de cries indemnitzades superi el 4% del nombre de reproductores
assegurades de l’explotació. A partir d’aquest moment el valor límit màxim a
efectes d’indemnització serà el 5% de la mitjana ponderada del Valor unitari base
de les reproductores assegurades.

En explotacions de Règims carnis:
•

El valor límit màxim a efectes d’indemnització serà el 25% de la mitjana
ponderada del Valor unitari base de les reproductores assegurades.

3. Pèrdua de producció pels animals productius inclosos en un sinistre de mort massiva
El valor base es calcularà segons el Règim de l’explotació:
-

Explotacions de Règim lacti i centres de reproducció: Nombre d’animals productius
morts multiplicat pel seu Valor Unitari Base i per 0,45.

-

Explotacions de Règims carnis: Nombre d’animals productius morts multiplicat pel
seu Valor Unitari Base i per 0,2.

4. Pèrdua de producció per Brot de Mastitis Clínica.
Es calcularà el valor base per cada vaca afectada segons els dies de lactància que li quedin
des del moment en què es constati que està afectada pel brot, fins a 300 dies de lactància,
de forma diferent segons que l’animal se sacrifiqui o no, com queda reflectit a la taula de
l’annex V.
5. Immobilització
El valor base es calcularà considerant les taules de l’annex IV:
-

Per Sanejament Ramader Extra:
•

Explotacions de Règim lacti: El nombre d’animals productius sacrificats
multiplicat pel seu valor unitari base, per 2,65% i per cada setmana (17 setmanes
màxim).

•

Explotacions de Règims carnis: El nombre d’animals productius sacrificats
multiplicat pel seu valor unitari base, per 1,12% i per cada setmana (17 setmanes
màxim).

LÍNIA 401/Pla 2016 – Pàg 45 de 66

-

-

Per pastures estivals o hivernals:
•

Nombre d’animals productius presents a l’explotació multiplicat pel seu valor
unitari base, per 1% i per nombre de setmanes (19 setmanes màxim).

•

Nombre d’animals no productius presents a l’explotació multiplicat pel seu valor
unitari base, per 1% i per nombre de setmanes (19 setmanes màxim).

Per Febre Aftosa:
•

Nombre d’animals productius per 7€ i per cada setmana, amb un màxim de 17
setmanes, per tot el període de vigència de la pòlissa.

•

Nombre d’animals no productius per 3€ i per cada setmana, amb un màxim de 17
setmanes, per tot el període de vigència de la pòlissa.

6. Comisos a l’escorxador per EEB.
Es calcula el valor base com el producte entre el nombre d’animals, o els seus canals,
comissats per 240€.
7. Pèrdua de qualitat de la llet
a. Increment de cèl·lules somàtiques: Es calcularà el valor base, multiplicant la
xifra menor entre la llet produïda, el mes en què es produeix el sinistre, o la
producció anual contractada dividida entre 12 i expressada en milers, pels
euros/cada mil litres que correspongui al canvi d’estrat, reflectit en la taula de
l’annex V.
b. Contaminació per aflatoxines o per inhibidors: Es calcularà el valor base,
multiplicant la quantitat de llet destruïda per aquesta causa, per la xifra
menor entre el valor declarat per l’assegurat per a la llet i el valor al que la va
entregar a la industrià en el mes anterior al sinistre. Al valor base se li
sumarà el cost de destrucció d’aquesta llet.
8. Disminució de la prolificitat
Es calcula la prolificitat del període de 12 mesos anterior a la contractació de
l’assegurança i la del període de garantia. Per a això, es considera:
-

Les cries nascudes a l’explotació i inscrites en el REGA en els dos períodes.

-

Els censos de reproductores com la mitjana mensual dels dos períodes.

-

La prolificitat dels dos períodes com el percentatge obtingut al dividir les cries
nascudes i inscrites en cada període, entre els censos de reproductores de cada període.

Si la prolificitat del període de garantia és inferior en més d’un 15% a la del període
anterior (sinistre), es multiplica el % de prolificitat del període previ a la contractació, pel
cens mitjà mensual del període de garantia. A la xifra obtinguda se li resten les cries
nascudes i inscrites en el període de garantia. La xifra que s’obté es multiplica pel 25% del
Valor Unitari Base mitjà al que han assegurat les reproductores, obtenint així el valor
base.
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24a – SINISTRE INDEMNITZABLE
S'estableixen els següents mínims indemnitzables i requisits d'indemnització per als riscos:
Febre aftosa
-

Immobilització:
Perquè un sinistre sigui considerat indemnitzable ha de complir els requisits següents:

-

•

l'explotació ha de romandre amb la restricció de moviments almenys 21 dies.

•

Ha d'acreditar documentalment que la restricció sanitària de l'explotació es troba
registrada al REGA..

•

Ha d'aportar declaració de l'Autoritat Competent on s'especifiqui que l'explotació
té restringits els moviments i el dia en què comencen:
∗

Sortida d’animals cap a altres explotacions.

∗

Sortida d’animals cap a l’escorxador.

Mort o sacrifici:
Per al pagament dels sinistres serà necessari que l'assegurat aporti a la declaració de
sinistre:
•

Declaració oficial de les morts que son degudes a febre aftosa o

•

Que el sacrifici obligatori s'ordena per motius cautelars o preventius relacionats
amb febre aftosa.

EEB
Per a la percepció de la indemnització l’assegurat, o el seu prenedor, haurà de trametre a
Agroseguro la documentació expedida per l’Autoritat, que acrediti que a causa d’aquesta
malaltia es produeix l’obligació de sacrifici, o que ha estat la causa de la mort, o el motiu de
comís.
Sanejaments Bàsic i Extra
Quan s’hagi realitzat el sacrifici dels animals haurà de trametre a Agroseguro la següent
documentació:
-

Còpia del document emès per l’Autoritat, acreditatiu del dret a indemnització per
sacrifici.

-

La documentació oficial de la qualificació sanitària en la data en la qual va contractar
l’Assegurança.

-

La documentació oficial que acrediti la data de sacrifici.

-

A més, en el cas de sanejament Extra haurà d’aportar la documentació oficial que
indiqui la duració del període en el què ha hagut restricció de moviments en
l’explotació.
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Pastures estivals i hivernals
El Prenedor o l’Assegurat ha de trametre a Agroseguro:
-

La documentació oficial que acrediti el període durant el qual els animals no han pogut
ser traslladats a les pastures.

-

La documentació oficial de les proves de sanejament que acrediten el compliment dels
requisits d’assegurament.

Mortalitat massiva
El mínim indemnitzable serà de 4 animals majors de 6 mesos, per als 100 primers animals
productius que posseeixi l’explotació, més un animal major de 6 mesos per cada centena de
més d’animals productius que tingui l’explotació, comptant que els animals productius que no
completin una centena comptaran como una més.
Pèrdua d’animals productius
El mínim indemnitzable serà de 4 animals productius, per als 100 primers animals productius
que posseeixi l’explotació, més un animal adult per cada centena de més d’animals productius
que tingui l’explotació, comptant que els animals productius que no completin una centena
comptaran como una més.
Brot de Mastitis
El mínim indemnitzable serà del 1,5% dels animals productius que posseeixi l’explotació amb
un mínim de 6 vaques afectades.
Per al pagament del sinistre haurà de disposar de la documentació que acrediti que en el
moment de la contractació complia els següents paràmetres:
-

La mitjana geomètrica mòbil del RCS en tanc, ha de ser inferior a 300.000/ml, durant
els 3 mesos anteriors a la contractació.

-

La mitjana geomètrica mòbil d’unitats formadores de colònies (UFC) de llet de tanc,
ha de ser inferior a 50.000/ml, durant els 2 mesos anteriors a la contractació.

-

Absència d’inhibidors de creixement en llet de tanc, en els 6 mesos anteriors a la
contractació.

Disminució de la Prolificitat
La disminució de la prolificitat respecte de l’obtinguda en el període de 12 mesos anteriors a
la contractació haurà de ser superior al 15% i suposar almenys una pèrdua de 3 parts.
Pèrdua de qualitat de la llet
Valorada la pèrdua segons l’annex V haurà de superar, en tot el període de vigència de
l’assegurança, la xifra de 300€.
Resta de riscos
Sense mínim indemnitzable.
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25a – FRANQUÍCIA
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
No s’aplica franquícia.
II. GARANTIA BÀSICA I RESTA DE GARANTIES ADDICIONALES
Febre Aftosa, EEB, Sanejament Ramader Extra i Pèrdua de Producció, Pastures estivals
i Hivernals, Operacions quirúrgiques i Pèrdua de Producció per brot de mastitis
Sense franquícia.
Sacrifici per Sanejament Ramader Bàsic
Franquícia de danys del 20%.
Riscos Climàtics, Atac d’Animals i Mortalitat Massiva
Franquícia de danys del 10%.
Accidents Individuals
Per al règim lacti:
•

Franquícia de danys del 40% per a assegurats amb recàrrec superior al 50%.

•

Franquícia de danys del 20% per a assegurats amb recàrrec entre el 30% i el 50%.

•

Franquícia de danys del 10% per a la resta d’assegurats.

Per a la resta de règims:
•

Franquícia de danys del 10%.

Riscos de mort en Part de la Mare, Mort de la cria, de Malalties, de Meteorisme, de
Carboncle, de Sacrifici per Brot de Mastitis, disminució de la prolificitat
•

Franquícia de danys del 20% per als assegurats que hagin contractat algun dels últims
tres plans i en l’últim pla contractat hagin contractat:
o Amb un recàrrec del 100% y en aquest pla, el seu ràtio d’indemnitzacions a
prima comercial neta fos superior al 200% o
o Amb un recàrrec del 150% y en aquest pla, el seu ràtio d’indemnitzacions a
prima comercial neta fos superior al 125%.

•

Franquícia de danys del 10% per a la resta d’assegurats.
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Mastitis
Per al règim lacti:
•

Franquícia de danys del 50% per a assegurats amb recàrrec superior al 50%.

•

Franquícia de danys del 30% per a assegurats amb recàrrec entre el 30% i el 50%.

•

Franquícia de danys del 20% per a la resta d’assegurats.

Per als règims carnis:
•

Franquícia de danys del 20%.

SRB
•

Franquícia de danys del 30% per als assegurats que: havent contractat algun dels tres
últims plans i en l’últim pla contractat haguessin tingut un recàrrec del 100% amb un
ràtio d’indemnitzacions a prima comercial neta de bonificacions i recàrrec superior al
200% o un recàrrec del 150% amb un ràtio superior al 125%.

•

Franquícia de danys del 20% per a la resta d’assegurats.

Mortalitat per diverses causes
•

Franquícia de danys elegible del 30% o del 50%.

Mort sobtada
•

Franquícia de danys del 20%.

Pèrdua de qualitat de la llet
•

Franquícia de danys del 10% per als assegurats que: havent contractat algun dels tres
últims plans i en l’últim pla contractat haguessin tingut un recàrrec del 100% amb un
ràtio d’indemnitzacions a prima comercial neta de bonificacions i recàrrec superior al
200% o un recàrrec del 150% amb un ràtio superior al 125%.

•

Sense franquícia per a la resta d’assegurats.

26a – CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
En cas de sinistre, l’import de la despesa indemnitzable estarà determinat pel pes en quilos
dels animals retirats i destruïts, pel preu en €/quilo, amb el màxim comunicat pel Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, tenint en compte que la Comunitat Autònoma a
la que corresponen els animals sinistrats és aquella en la qual es recullen.
Agroseguro procedirà a la indemnització un cop comprovada la documentació indicada en la
Condició 21a i el correcte assegurament de l’explotació.
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El pagament de la indemnització es pot fer directament per Agroseguro, en nom i per compte
de l’Assegurat, a l’empresa Gestora que faci la retirada i la destrucció del cadàver, creditora
de les despeses incorregudes fins al límit de la indemnització. Amb aquest objectiu,
Agroseguro comunicarà les dades necessàries de la pòlissa a l’entitat Gestora. La subscripció
de l'assegurança implica l’autorització de l’assegurat en aquest sentit.
II. RESTA DE GARANTIES
Es calcula el valor base, segons la condició 23a, a partir d'aquí se seguiran els següents
passos:
1.. Valor Base Minorat: s'obté a partir del valor base per aplicació de regla proporcional o
d'equitat quan sigui el cas.
2n. Valor del Dany: s'obté a partir del valor base minorat restant-li, quan sigui el cas, el valor
de recuperació.
3r. Indemnització Neta Total: s'obté a partir del Valor del Dany aplicant-li, quan sigui el
cas, la franquícia que correspongui, el resultat serà la quantitat a percebre per l'assegurat.
En el càlcul de la indemnització del sanejament extra, està inclosa la del sanejament bàsic.
CÀLCUL DE LA COMPENSACIÓ PER IMMOBILITZACIÓ PER FEBRE AFTOSA

Pels animals oficialment immobilitzats s’estableix una compensació per setmana
d’immobilització de 7€ per als animals productius i de 3€ per als animals no productius,
minorat o no per aplicació de regla proporcional o d’equitat y fins a un màxim de 17
setmanes.

27a – CONSULTA I VERIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ
D’acord amb el que disposa la lletra c), de l’apartat 2, de l’article 11 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, la subscripció
d’aquesta Assegurança implica el consentiment de l’Assegurat perquè:
1. ENESA accedeixi a la informació necessària continguda a la base de dades del Sistema
Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN) per al compliment de les funcions de
verificació que té atribuïdes en el marc d’aquesta assegurança.
2. L’Administració General de l’Estat autoritzi Agroseguro a accedir a la informació
necessària continguda a la base de dades del Sistema Integral de Traçabilitat Animal
(SITRAN) per a la valoració dels animals i de l’explotació assegurada, així com per al
compliment de les funcions de verificació que hi té atribuïdes en el marc de les
Assegurances Agràries Combinades.
3. Agroseguro enviï a ENESA la informació de caràcter zoosanitari que se li requereixi per
facilitar el compliment de les tasques encomanades al Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, tant en relació amb el control del desenvolupament i
l’aplicació del Pla d'Assegurances Agràries, com pel que fa a la sanitat animal.
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4. En el marc del seguiment del resultat d’aquesta Assegurança, si AGROSEGURO detecta
augments de les mortalitats en taxes desproporcionades en relació amb el cens o la
capacitat declarada, o sinistres massius o d’altres magnituds que facin sospitar de malaltia
de declaració obligatòria segons l’article 5 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat
animal, n’informarà de forma immediata ENESA per tal que es comuniqui a l’autoritat
competent.

28a – ELECCIÓ D’EMPRESA GESTORA
En el moment de subscriure l’assegurança, a les comunitats autònomes en les quals així
s’estableixi, l’assegurat escollirà lliurement l’empresa gestora que li prestarà el servei.
L’elecció es farà entre totes aquelles gestores que operen al seu territori dins del Sistema
d’Assegurances Agràries Combinades.
Als únics efectes de facilitar aquesta elecció a l'assegurat, Agroseguro comunicarà a
l'assegurat la llista de totes les gestores, així com el preu fixat per cada una d'elles per prestar
el servei.
L’elecció de la Gestora per l’assegurat es farà de forma irrevocable per a tot el període de
vigència de la pòlissa.
Amb independència d’això, en totes les CCAA tret de Castella-la Manxa, es podrà admetre un
preu pactat per l’assegurat amb una de les Gestores que operen en el seu territori dins del
Sistema d’Assegurances Agràries Combinades, inferior al comunicat al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
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Capítol VI: ANNEXOS
ANNEX I – RISCOS COBERTS I CONDICIONS DE COBERTURES
I.1. GARANTIA BÀSICA
Riscos coberts

Franquícia

Capital
Garantit

Règim
Assegurable

Càlcul
Indemnització

Mínim
Indemnitzable

Tipus

%

100%

Tots

Taula edat

Sense mínim

Danys

10%
Sense
franquícia)

Mort o sacrifici:
Taula edat

Sense mínim

Sense franquícia

Immobilització:
compensació

21 dies

Sense franquícia

Sense mínim

Climàtics i altres
riscos
Encefalopatia
Espongiforme
Bovina
Atac d’Animals
Garantia
bàsica
Febre aftosa

100%

Tots

Sanejament bàsic
(1)

100%

Tots

Taula edat

Mortalitat massiva

100%

Tots

Taula edat

Pèrdua d’animals
productius

100%

Tots

% Valor Unitari
Base

Danys

20%

4 Animals majors
de
Danys
6 mesos

10%

4 Animals
Productius

Sense franquícia

(1) Es cobreix únicament a les explotacions amb qualificació sanitària T2 negatiu i B2 negatiu o qualificacions
millors.
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I.2. GARANTIES ADDICIONALS
Garantia
Riscos coberts
(1)

1

Accidents
individuals

Capital
Garantit

100%

Part
2

100%
Cirurgia

3

4

5

6

Mort de cries

Mastitis

Malalties

SRB

Règim Assegurable

Càlcul
Mínim
Indemnització Indemnitzable

Franquícia
Tipus

%
10%

1-Lacti

Taula edat

Sense mínim

Danys
segons B/R

2-Semiestabulació
3-Devesa
4-Extensiu fàcil control
5-Extensiu difícil control
6-Centres Recria Braves
7- Producció de Bous
8-Centres de Reproducció

Taula edat

Sense mínim

Danys

10%

Danys

10%

Danys (3)
Sense
franquícia

20%

Danys

10%

Danys (3)

20%

1-Lacti
2-Semiestabulació
3-Devesa
4-Extensiu fàcil control
5-Extensiu difícil control
6-Centres Recria Braves

Taula edat

20%
40%

Sense mínim
Compensació

-

1-Lacti
2-Semiestabulació
3-Devesa
4-Extensiu fàcil control
5-Extensiu difícil control

Taula edat

1-Lacti

Taula edat

Sense mínim

Danys
segons B/R

20%
30%
50%

2-Semiestabulació
3-Devesa
4-Extensiu fàcil control
5-Extensiu difícil control

Taula edat

Sense mínim

Danys

20%

100%

Tots

Taula edat

Sense mínim

Danys
Danys (3)

10%
20%

Danys

20%

100%

1-Lacti
2-Semiestabulació
3-Devesa
4-Extensiu fàcil control
5-Extensiu difícil control
6-Centres Recria Braves
7- Producció de Bous

Taula edat

Danys (3)

30%

Danys
Danys (3)
Danys
Danys (3)
Sense
franquícia

10%
20%
10%
20%

100%

100%

Sense mínim

Sense mínim

7

Meteorisme

100%

Tots

Taula edat

Sense mínim

8

Carboncle

100%

Tots

Taula edat

Sense mínim

9

Sanejament
Extra

100%

Tots

Taula edat

Sense mínim

10

Pastures
Estivals

100%

2-Semiestabulació
3-Devesa
4-Extensiu fàcil control
5-Extensiu difícil control
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Sense mínim

Sense
franquícia

-

-

Garantia
Riscos coberts
(1)

Capital
Garantit

Règim Assegurable

Càlcul
Mínim
Indemnització Indemnitzable

Franquícia
Tipus

%

Sense mínim

Sense
franquícia

-

Taula edat

Sense mínim

Danys

20%

Danys

10%

Danys (3)

20%

7- Producció de Bous

11

Pastures
Hivernals

100%

2-Semiestabulació
3-Devesa
4-Extensiu fàcil control
5-Extensiu difícil control
7- Producció de Bous

12

Mort sobtada
(2)

100%

Tots

13

14

15

16

17

Brot mastitis

Mortalitat per
diverses causes

Disminució de
la Prolificitat
Pèrdua de
qualitat de la
llet (4)
RiD:
Retirada i
destrucció de
cadàvers
d’animals
Enterrament
autoritzat
Sacrificis
decretats per
l’Autoritat

100%

1-Lacti

Taula edat

1´5% de les
reproductores
i més de 6
animals
afectats

100%

2-Semiestabulació
4-Extensiu fàcil control
5-Extensiu difícil control
3-Devesa
7- Producció de bous
6-Centres Recria Braves

Taula edat

Sense mínim

2-Semiestabulació
4-Extensiu fàcil control
5-Extensiu difícil control
3-Devesa

% Valor Unitari
Base de
Reproductores

Disminució
prolificitat
almenys
15%; pèrdua
de 3 parts

1-Lacti

Volum mensual
de llet produïda

>300€

100%

100%

100%

Tots

Danys
Elegible

30%

50%

Preus gestora
Compensació
contra factura: el
Sense mínim
més gran entre
600€ o el 20%
del capital
assegurat

Danys

10%

Danys (3)

20%

Sense
franquícia
Danys (3)

Sense
franquícia

10%

-

(1) Es podran escollir les garanties addicionals de forma independent, excepte les següents:
Les garanties 10 i 11 només es podran contractar si es contracta la garantia 9.
Les garanties 4 i 13 són incompatibles entre sí.
La garantia 14 és incompatible amb la resta de garanties, excepte amb la 3, 4, 9, 10, 11 i 15.
La garantia 15 només es podrà contractar amb la garantia 3.
(2) Per a assegurats Bonificats, elegible al contractar accidents individuals i malalties o part i malalties.
(3) Per a assegurats que al pla anterior: tinguin un recàrrec del 150% i un ràtio de Ind/Prima comercial
neta>125% o tinguin un recàrrec del 100% i un ràtio de Ind/Prima comercial neta>200%.
(4) Per a explotacions que en els 6 mesos anteriors a la contractació hagin tingut en la llet del tanc:
-

El recompte de cèl·lules somàtiques inferior a 300.000

-

El recompte d’unitats formadores de colònies (UFC) inferior a 50.000

-

Absència d'inhibidors de creixement bacterià.
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ANNEX II
PER A TOTS ELS RISCOS EXCEPTE: SANEJAMENT RAMADER BÀSIC, SANEJAMENT
RAMADER
EXTRA,
COMISSOS,
IMMOBILITZACIONS,
OPERACIONS
QUIRÚRGIQUES, PÈRDUA DE PRODUCCIÓ PER MORT MASSIVA I PÈRDUA DE
PRODUCCIÓ PER BROT DE MASTITIS
EXPLOTACIONS DE RÈGIM LACTI (*):
VALOR LÍMIT MÀXIM A EFECTES D’INDEMNITZACIÓ
EDAT EN MESOS DELS ANIMALS PRODUCTIUS

% sobre el Valor
Unitari Base

Reproductores ≥ 17 mesos fins al primer part

110%

Reproductores des del primer part fins a ≤ 39 mesos

125%

Reproductores > 39 mesos i ≤ 49 mesos

110%

Reproductores > 49 mesos i ≤ 59 mesos

95%

Reproductores > 59 mesos i ≤ 71 mesos

75%

Reproductores > 71 mesos i ≤ 83 mesos

60%

Reproductores > 83 mesos

40%

Sementals ≥ 24 mesos i ≤ 59 mesos

120%

Sementals > 59 mesos

60%

EDAT EN MESOS DELS ANIMALS NO PRODUCTIUS

% sobre el Valor
Unitari Base

> 1 i ≤ 3 mesos

60%

> 3 mesos i ≤ 6 mesos

100%

> 6 mesos i ≤ 10 mesos

130%

> 10 mesos i ≤ 14 mesos

160%

> 14 mesos

200%

CRIES
Cries
(*)
(**)

% sobre el Valor
Unitari Base
de la Mare
12%/5% (**)

També per a femelles de Centres de reproducció oficialment autoritzats.
Quan el nombre de cries no superi el 4% del nombre de reproductores, es valoraran al 12% del Valor
Unitari Base mitjà de las reproductores, després al 5%.
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EXPLOTACIONS DE RÈGIMS CARNIS: (*)
VALOR LÍMIT MÀXIM A EFECTES D’INDEMNITZACIÓ

EDAT DELS ANIMALS PRODUCTIUS EN MESOS
Reproductores ≥ 22 mesos fins al primer part

% sobre el Valor
Unitari Base
100%

Reproductores des del primer part a ≤ 71 mesos

115%

Reproductores > 71 mesos i ≤ 83 mesos

105%

Reproductores > 83 mesos i ≤ 95 mesos

100%

Reproductores > 95 mesos i ≤ 107 mesos

90%

Reproductores > 107 mesos i ≤ 119 mesos

80%

Reproductores > 119 mesos i ≤ 131 mesos

70%

Reproductores > 131 mesos i ≤ 143 mesos

60%

Reproductores > 143 mesos i ≤ 155 mesos

50%

Reproductores > 155 mesos

40%

Sementals ≥ 24 mesos i ≤ 107 mesos

150%

Sementals > 107 mesos

65%

EDAT DELS ANIMALS NO PRODUCTIUS EN MESOS

% sobre el Valor
Unitari Base

> 1 i ≤ 3 mesos

78%

≥ 3 mesos i ≤ 5 mesos

85%

> 5 mesos i ≤ 8 mesos

120%

> 8 mesos i ≤ 11 mesos

150%

> 11 mesos i ≤ 15 mesos

180%

> 15 mesos i ≤ 20 mesos

190%

> 20 mesos

200%

CRIES
Cries
(*)

% sobre el Valor
Unitari Base
de la Mare
25%

També per a femelles de centres de reproducció oficialment autoritzats.
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EXPLOTACIONS DE PRODUCCIÓ DE BOUS:
VALOR LÍMIT MÀXIM A EFECTES D’INDEMNITZACIÓ
EDAT DELS BOUS GRANS EN MESOS

% sobre el Valor
Unitari Base

Bous ≥ 22 mesos i ≤ 27 mesos

70%

Bous > 27 mesos i ≤ 33 mesos

80%

Bous > 33 mesos i ≤ 39 mesos

90%

Bous > 39 mesos i ≤ 45 mesos

105%

Bous > 45 mesos i ≤ 84 mesos

135%

EDAT DELS BOUS MENORS EN MESOS

% sobre el Valor
Unitari Base

Mascles castrats < 3 mesos

55%

Mascles castrats ≥ 3 mesos ≤ 5 mesos

60%

Mascles castrats > 5 mesos i ≤ 8 mesos

70%

Mascles castrats > 8 mesos i ≤ 11 mesos

75%

Mascles castrats > 11 mesos i ≤ 15 mesos

90%

Mascles castrats > 15 mesos i < 22 mesos

105%

CENTRES DE RECRIA DE BRAVES
VALOR LÍMIT MÀXIM A EFECTES D’INDEMNITZACIÓ
EDAT DE VEDELLES DE CENTRES DE RECRIA EN MESOS

% sobre el Valor
Unitari Base

Vedelles > 2 mesos i ≤ 6 mesos

100%

Vedelles > 6 mesos i ≤ 10 mesos

130%

Vedelles > 10 mesos i ≤ 14 mesos

160%

Vedelles > 14 mesos

200%

EDAT DE BRAVES DE CENTRES DE RECRIA EN MESOS

% sobre el Valor
Unitari Base

Braves ≥ 17 mesos i ≤ 36 mesos

110%

Femelles > 36 mesos

50 %

Sementals ≥ 24 mesos i ≤ 59 mesos

120%

Sementals > 59 mesos

60%
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CENTRES DE REPRODUCCIÓ OFICIALMENT AUTORITZATS
VALOR LÍMIT MÀXIM A EFECTES D’INDEMNITZACIÓ
SEMENTALS MILLORANTS

% sobre el Valor
Unitari Base

EDAT DELS SEMENTALS D’APTITUD LÀCTIA EN MESOS
Sementals ≤ 81 mesos

141%

Sementals > 81 mesos i ≤ 101 mesos

57%

Sementals > 101 mesos

24%

SEMENTALS D’APTITUD CÀRNIA
Sementals ≤ 81 mesos

132%

Sementals > 81 mesos i ≤ 101 mesos

93%

Sementals > 101 mesos

33%

SEMENTALS EN PROCÉS D’AVALUACIÓ
EDAT DELS SEMENTALS D’APTITUD LÀCTIA EN MESOS

% sobre el Valor
Unitari Base

Sementals ≥ 15 mesos i ≤ 24 mesos

70%

Sementals > 24 mesos i ≤ 59 mesos

112%

Sementals > 59 mesos

42%

EDAT DELS SEMENTALS D’APTITUD CÀRNIA EN MESOS

% sobre el Valor
Unitari Base

Sementals ≥ 15 mesos i ≤ 24 mesos

82%

Sementals > 24 mesos i ≤ 59 mesos

129%

Sementals > 59 mesos

59%
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ANNEX III
VALOR LÍMIT MÀXIM PER ALS RISCOS DE MORTS I SACRIFICIS PER EEB Y FEBRE
AFTOSA I SACRIFICIS OBLIGATORIS PER SANEJAMENT RAMADER BÀSIC I
SANEJAMENT RAMADER EXTRA
VALOR LÍMIT MÀXIM A EFECTES D’INDEMNITZACIÓ PER A:
EXPLOTACIONS DE RÈGIM LACTI (*):
EDAT D’ANIMALS PRODUCTIUS EN MESOS

% sobre el Valor
Unitari Base

Reproductores ≥ 17 mesos fins al primer part

70%

Reproductores des del primer part a ≤ 39 mesos

80%

Reproductores > 39 mesos i ≤ 49 mesos

70%

Reproductores > 49 mesos i ≤ 59 mesos

61%

Reproductores > 59 mesos i ≤ 71 mesos

48%

Reproductores > 71 mesos i ≤ 83 mesos

38%

Reproductores > 83 mesos

26%

Sementals ≥ 24 mesos i ≤ 59 mesos

77%

Sementals > 59 mesos

38%

EDAT D’ANIMALS DE NO PRODUCTIUS EN MESOS

% sobre el Valor
Unitari Base

≤ 3 mesos

38%

> 3 mesos i ≤ 6 mesos

64%

> 6 mesos i ≤ 10 mesos

83%

> 10 mesos i ≤ 14 mesos

102%

> 14 mesos

128%

(*) També per a femelles de centres de reproducció oficialment autoritzats.
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VALOR LÍMIT MÀXIM A EFECTES D’INDEMNITZACIÓ PER A
EXPLOTACIONS DE RÈGIMS CARNIS (*)
EDAT D’ANIMALS PRODUCTIUS EN MESOS

% sobre el Valor Unitari
Base

Reproductores ≥ 22 mesos fins al primer part

64%

Reproductores des del primer part a ≤ 71 mesos

74%

Reproductores > 71 mesos i ≤ 83 mesos

67%

Reproductores > 83 mesos i ≤ 95 mesos

64%

Reproductores > 95 mesos i ≤ 107 mesos

58%

Reproductores > 107 mesos i ≤ 119 mesos

51%

Reproductores > 119 mesos i ≤ 131 mesos

45%

Reproductores > 131 mesos i ≤ 143 mesos

38%

Reproductores > 143 mesos i ≤ 155 mesos

32%

Reproductores > 155 mesos

26%

Sementals ≥ 24 mesos i ≤ 107 mesos

96%

Sementals > 107 mesos

42%

EDAT D’ANIMALS NO PRODUCTIUS EN MESOS

% sobre el Valor Unitari
Base

< 3 mesos

48%

≥ 3 mesos 5 ≤ mesos

54%

> 5 mesos ≤ 8 mesos

77%

> 8 mesos i≤ 11 mesos

96%

> 11 mesos ≤ 15 mesos

115%

> 15 mesos i ≤ 20 mesos

122%

> 20 mesos

128%

(*) També per a femelles de centres de reproducció oficialment autoritzats.
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VALOR LÍMIT MÀXIM A EFECTES D’INDEMNITZACIÓ PER A
EXPLOTACIONS DE PRODUCCIÓ DE BOUS:
EDAT DELS BOUS GRANS EN MESOS

% sobre el Valor Unitari
Base

Bous ≥ 22 mesos i ≤ 27 mesos

45%

Bous > 27 mesos i ≤ 33 mesos

51%

Bous > 33 mesos i ≤ 39 mesos

58%

Bous > 39 mesos i ≤ 45 mesos

67%

Bous > 45 mesos i ≤ 84 mesos

86%

EDAT DELS BOUS MENORS EN MESOS

% sobre el Valor Unitari
Base

Mascles castrats < 3 mesos

35%

Mascles castrats ≥ 3 mesos ≤ 5 mesos

38%

Mascles castrats > 5 mesos i ≤ 8 mesos

45%

Mascles castrats > 8 mesos i ≤ 11 mesos

48%

Mascles castrats > 11 mesos i ≤ 15 mesos

58%

Mascles castrats > 15 mesos i < 22 mesos

67%

VALOR LÍMIT MÀXIM A EFECTES D’INDEMNITZACIÓ PER A
CENTRES DE RECRIA DE BRAVES
EDAT DE VEDELLES DE CENTRES DE RECRIA EN MESOS

% sobre el Valor Unitari
Base

Vedelles > 2 mesos i ≤ 6 mesos

64%

Vedelles > 6 mesos i ≤ 10 mesos

83%

Vedelles > 10 mesos i ≤ 14 mesos

102%

Vedelles > 14 mesos

128%

EDAT DE BRAVES DE CENTRES DE RECRIA EN MESOS

% sobre el Valor Unitari
Base

Braves ≥ 17 mesos i ≤ 36 mesos

70%

Reproductores > 36 mesos
Sementals ≥ 24 mesos i ≤ 59 mesos

32 %
77%

Sementals > 59 mesos

38%

Per cada animal assegurat que resulti decomissat a l'escorxador, com a conseqüència directa o indirecta d'un
resultat positiu a EEB, es compensarà amb la quantitat de 240 €.
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CENTRES DE REPRODUCCIÓ OFICIALMENT AUTORITZATS

EDAT DELS SEMENTALS MILLORANTS EN MESOS

% sobre el Valor
Unitari Base

SEMENTALS D’APTITUD LÀCTIA
Sementals ≤ 81 mesos

90%

Sementals ≥ 81 mesos i ≤ 101 mesos

36%

Sementals > 101 mesos

15%

SEMENTALS D’APTITUD CÀRNIA
Sementals ≤ 81 mesos

84%

Sementals ≥ 81 mesos i ≤ 101 mesos

60%

Sementals > 101 mesos

21%

SEMENTALS EN PROCÉS D’AVALUACIÓ
SEMENTALS D’APTITUD LÀCTIA
Sementals ≥ 15 mesos i ≤ 24 mesos

45%

Sementals > 24 mesos i ≤ 59 mesos

72%

Semental > 59 mesos

27%

SEMENTALS D’APTITUD CÀRNIA
Sementals ≥ 15 mesos i ≤ 24 mesos

52%

Sementals ≥ 24 mesos i ≤ 59 mesos

83%

Sementals > 59 mesos

38%
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ANNEX IV
VALORS DE COMPENSACIONS PER IMMOBILITZACIÓ
VALORS DE COMPENSACIÓ PER IMMOBILITZACIÓ PER FEBRE AFTOSA EN €
Tipus d’animal

Euros / setmana

Productius

7€

No productius

3€

Amb un període d’immobilització mínim de 21 dies complets. Superat aquest període mínim
d’immobilització, es compensarà per tots el dies d’immobilització, fins a un màxim de 17 setmanes, per tot el
període de vigència de la pòlissa.

VALORS DE COMPENSACIÓ DE SANEJAMENT PEL TEMPS EN QUÈ NO ES PODEN
RESTITUIR ELS ANIMALS PRODUCTIUS
Règims:
•
Lacti
• Centres de reproducció oficialment autoritzats
Règims:
• Semiestabulació
• Control fàcil
• Control difícil
• Devesa

2,65 % del Valor Unitari Base/setmana*

1,12 % del Valor Unitari Base/setmana*

(*) Per cada animal adult sacrificat i fins a un màxim de 17 setmanes.

VALORS DE COMPENSACIÓ PER LES PASTURES ESTIVALS I HIVERNALS
Animals Productius

1% del Valor Unitari Base/setmana*

Animals No productius

1% del Valor Unitari Base/setmana*

(*) Amb un màxim de 19 setmanes per a cada període contractat.

Als efectes de l’Assegurança, per establir l’edat de l’animal, es comptarà el nombre de mesos. Els dies
que no completin un mes computen com un mes més.
Significat d’expressions utilitzades en els annexos:
>: més grans de
<: més petits de
≥: més grans o iguals a
≤: més petits o igual a
LÍNIA 401/Pla 2016 – Pàg 64 de 66

ANNEX V
COMPENSACIÓ PER LA PÈRDUA DE PRODUCCIÓ CONSECUTIVA A UN BROT DE
MASTITIS CLÍNICA
DIES DES DEL PART (EN
DESENES) EN EL MOMENT EN
QUÈ ES VEGI AFECTAT PER
MASTITIS CLÍNICA

€ DE COMPENSACIÓ PER LA
PÈRDUA DE PRODUCCIÓ DELS
ANIMALS QUE NO NECESSITEN
SACRIFICI

€ DE COMPENSACIÓ PER LA
PÈRDUA DE PRODUCCIÓ DELS
ANIMALS SACRIFICATS

1

725

516

2

704

503

3

683

490

4

658

475

5

634

459

6

610

444

7

587

430

8

564

415

9

541

401

10

519

387

11

497

374

12

476

360

13

456

348

14

435

335

15

415

323

16

397

311

17

378

299

18

359

287

19

342

277

20

325

266

21

307

255

22

291

245

23

276

235

24

260

225

25

245

216

26

231

207

27

217

198

28

204

191

29

192

183

30

180

176
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COMPENSACIÓ PER LA PÈRDUA D’ANIMALS PRODUCTUS CONSECUTIVA A UNA
MORTALITAT MASSIVA
TIPUS D’EXPLOTACIÓ

RÈGIM LACTI I CENTRES DE
REPRODUCCIÓ OFICIALMENT
AUTORITZATS

RÈGIMS CARNIS

INDEMNITZACIÓ: % DEL
VALOR UNITARI DELS
ANIMALS PRODUCTIUS

45%

19%

COMPENSACIÓ PER LA PÈRDUA DE QUALITAT DE LA LLET (en € per cada tona
produïda al mes)
ESTRATS MENSUALS (cèl·lules somàtiques en milers)
ESTRATS
INCIALS
(en milers)

<100

>=100 i
<150

>=150 i
<200

>=200 i
<250

>=250 i
<300

>=300 i
<350

>=350 i
<400

>=400 i
<500

>=500

A

B

C

D

E

F

G

H

I

<100

A

0

0

4

6

8

10

11

14

15

<150

B

0

0

0

3

4

6

8

12

14

>=150 i
<200

C

0

0

0

0

4

6

6

12

14

>=200 i
<250

D

0

0

0

0

0

4

6

12

14

>=250 i
<300

E

0

0

0

0

0

0

6

12

14
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