ASSEGURANÇA D’EXPLOTACIÓ DE BESTIAR BOVÍ
D’ENCEBALL
CONDICIONS ESPECIALS
De conformitat amb el Pla Anual d’Assegurances, aprovat per Consell de Ministres, es
garanteixen les despeses 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:
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 identifica de
forma exclusiva cada explotació en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA).
CONDICIONS DE PREUS PARTICULARS: document que regula el pacte exprés de
preus entre assegurat i Gestora per a la recollida i la destrucció dels animals morts 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 la resta de races càrnies.
DURADA DE GARANTIES: període de temps en el qual l'explotació es troba emparada per
les garanties de la pòlissa.
EDAT: nombre de setmanes de vida dels animals.
ENESA: entitat estatal d'assegurances agràries; forma part del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient.
EXPLOTACIÓ: conjunt de béns organitzats empresarialment per un o diversos titulars per a
l’engreix d’animals bovins i que comparteixen l’ús de mitjans de producció, tant si són
immobles, mà d’obra, utillatge, maquinària com subministraments. Han de tenir assignat el
codi de Registro d’explotacions ramaderes (REGA).
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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 al
voltant de les seves característiques zootècniques (morfologia, orientació productiva, aptitud,
conformació, puresa, etc.).
INFRAASSEGURANÇA: situació en la qual el Valor Acreditat de les explotacions incloses
en la declaració és superior al seu Valor Declarat.
MÍNIM INDEMNITZABLE: Dany mínim produït per un risc cobert i que s’ha de superar
per poder tenir dret a indemnització.
RACES CÀRNIES D’EXCEL·LENT CONFORMACIÓ: als efectes de l’assegurança es
consideren les produccions següents: Aberdeen Angus, Asturiana de les Valls, Aubrac, 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.
RESTA DE RACES D’APTITUD CÀRNIA: la resta de races d’aptitud càrnia no
esmentades anteriorment i tots els encreuaments no inclosos entre els anteriors, en què
almenys un dels progenitors sigui d’aptitud càrnia. S’exclou la raça bovina de lídia.
RACES D’APTITUD LÀCTIA:
totes les races d’aptitud làctia i els encreuaments entre aquestes races.
RAÇA BOVINA DE LÍDIA: sota aquesta conformació es poden assegurar exclusivament
les femelles de la raça bovina de lídia inscrites en el Registre de Naixements del Llibre
Genealògic d’aquesta raça, que siguin rebutjades per a la reproducció. L’edat d’aquests
animals ha d’estar compresa entre les 102 i les 206 setmanes.
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.
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RESTRICCIÓ DE MOVIMENTS: limitació de la sortida d’animals d’una explotació a un
àrea concreta o a altres explotacions decretada per l’administració competent, per protegir la
salut pública o animal.
SACRIFICI NECESSARI: Sacrifici a l'explotació d'animals desnonats i sense aprofitament
en escorxador, per evitar-los el patiment.
SACRIFICI OBLIGATORI: sacrifici d'animals decretat per l'Administració competent, per
tal de protegir la salut pública o animal.
SOBREASSEGURANÇA: situació en la qual el Valor Acreditat de les explotacions incloses
en la declaració és inferior al seu Valor Declarat.
SUBEXPLOTACIÓ: Cada una de les segmentacions en què es divideix l’explotació.
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.
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.
VALOR LÍMIT MÀXIM A EFECTES D’INDEMNITZACIÓ: Valor de l'animal en la
data del sinistre, obtingut en multiplicar el seu valor unitari declarat pel percentatge fixat per
l'ordre ministerial, segons les seves característiques i les garanties subscrites.
VALOR UNITARI DECLARAT: Valor triat per l'assegurat entre el màxim i el mínim que
estableix ENESA 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 d’enceball de l’espècie bovina.

1a – GARANTIES
I. GARANTIA BÀSICA
Es cobreixen els danys ocasionats als animals pels riscos que es descriuen en els “Riscos
Coberts” d’aquesta garantia.
II. GARANTIES ADDICIONALS
1. MORTALITAT PER ALTRES CAUSES (RESTA DE MORTS)
2. PÈRDUA DE QUALIFICACIÓ PER SANEJAMENT
3. BROT DE MALATIA
4. RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS

2a – RISCOS COBERTS
I. GARANTIA BÀSICA
Es cobreix la mort com a conseqüència de:
− Incendi
− Inundació
− Llamp
− Neu
− Aixafament per ensorrament
− Intoxicació
Quan afecti almenys quatre animals.
A més es compensa per:
1. La mort i els sacrificis obligatoris decretats per l’autoritat competent a causa de
l’aparició de Febre Aftosa, oficialment declarada, amb la compensació per animal
prevista en l’annex III.
2. El temps en què, durant el període de vigència de l’Assegurança, els animals
romanguin immobilitzats obligatòriament a l’explotació, fins a un màxim de 17
setmanes per tot el període, serà requisit indispensable que la immobilització hagi
estat decretada per l’Autoritat competent, tant per trobar-se a la zona de vigilància o
protecció respecte d’un focus de febre aftosa, o bé com a mesura cautelar davant de la
sospita.
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La indemnització consistirà en la compensació econòmica per animal i setmana
completa d’immobilització, prevista en l’annex IV, els dies que no completin una
setmana comptaran com una setmana més.
II. GARANTIES ADDICIONALS
1. MORTALITAT PER ALTRES CAUSES
Cobreix la mortalitat d'animals no coberta en la garantia bàsica.
2. PÈRDUA DE QUALIFICACIÓ PER SANEJAMENT
Per als enceballs qualificats com T3 i B3 o T3 i B4 compensa setmanalment per la
pèrdua de la seva qualificació sanitària, fins a un màxim de 19 setmanes.
3. BROT DE MALATIA
Es cobreix l’increment de la mortalitat dels animals de l’explotació, en un període de 8
setmanes, que suposi almenys 3,5 cops la mortalitat habitual de l’explotació, ha
d’afectar almenys el 2% del cens d’animals i superar un mínim de 6 animals morts,
per causes no cobertes a la garantia bàsica.
4. 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 recollida dels cadàvers d'animals morts a l'explotació per
qualsevol causa, i la seva destrucció.

-

Les garanties de l’assegurança també cobreixen els animals morts fora de les
explotacions assegurades i en els supòsits següents:
a) 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.
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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.
b) Estada 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’Administració 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.

3a – LIMITACIONS I EXCLUSIONS
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
S’exclouen expressament de les garanties d’aquesta assegurança:
1. Els sacrificis decretats per l’Administració com a conseqüència de proves
diagnòstiques iniciades abans de la presa d’efecte de l’assegurança.
2. 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.
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II. GENERALS A LA RESTA DE GARANTIES
A més de les previstes en la Condició Quarta de les Generals, s’estableixen les exclusions de
cobertura següents:
1. La mort d’animals per processos que portin a la seva desnutrició acusada, en què la
prescripció i el tractament corresponent no estiguin degudament complerts, en temps
i forma, en el Registre de tractaments definit en l'article 8 del Reial decret 1749/1998.
2. La mort d’animals tarats, deficientment desenvolupats per a la seva edat i o amb
lesions de decúbit prolongat.
3. La mort d'animals de raça de lídia menors de 102 setmanes i més grans de 206
setmanes i la mort d’animals de qualsevol altra raça, que no sigui de lídia, menors de
8 setmanes i més grans de 104 setmanes.
4. La mort d’animals que no hagin estat convenientment desparasitats i vacunats de
SRB (IBR, BVD, PI3 i BRSV) enterotoxèmia i carboncle.
5. La comprovació del sinistre es realitzarà en tots els casos mitjançant un tècnic
desplaçat a l’efecte per Agroseguro per a l’examen de l’animal o les seves restes a
l’explotació. No és indemnitzable cap sinistre en què no s’hagi realitzat la dita
comprovació. S’exceptuen els casos en què hi hagi un pacte exprés previ per escrit davant
de comunicacions de sinistre.
No s’admetrà en cap cas l'acreditació del sinistre per tercers.
6. No es garanteixen els animals que no es trobin correctament identificats i inscrits en
el Llibre de Registre d’Explotació.
7. No es garanteix la mort per qualsevol de les malalties incloses a les llistes del Codi
Zoosanitari Internacional de l'Organització Mundial de la Sanitat Animal (OIE)
excepte el carboncle, l'SRB i la febre aftosa.
III. GENERALS PER GARANTIES
-

AL RISC DE FEBRE AFTOSA:

1. No tenen cobertura les conseqüències de proves sanitàries iniciades amb anterioritat
a l’entrada en vigor de l’assegurança.
2. La compensació per immobilització cobreix, com a màxim, 17 setmanes.
3. Un cop ocorregut el sinistre, l’Autoritat Competent, a l’empara de la Llei 8/2003, de
24 d’abril, de sanitat animal, comunicarà oficialment a l’assegurat segons escaigui:
 Que la causa de les morts es deu a febre aftosa o
 Que el sacrifici obligatori o la immobilització s’ordenen per motius cautelars
o preventius relacionats amb febre aftosa; en el cas d’immobilització, la
comunicació oficial especificarà el dia que s’inicia.
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Per a la declaració de sinistre és requisit necessari i suficient que l’assegurat
traslladi a Agroseguro la documentació oficial indicada anteriorment.
4. No es cobreix el temps d’immobilització si és inferior a 20 dies complets.
5. Per motius de bioseguretat, Agroseguro procurarà que les actuacions pericials
relacionades amb la febre aftosa siguin de caràcter documental o informàtic, i
requerirà tota la informació que necessiti per a la correcta resolució pericial, evitant
tant com sigui possible comparèixer a les explotacions ramaderes afectades.
-

EXCLUSIONS A LA GARANTIA
QUALIFICACIÓ SANITÀRIA:

ADICIONAL

DE

PÈRDUA

DE

1. Els resultats de proves realitzades abans de la presa d’efecte de l’assegurança.
2. Les explotacions sancionades per l’Administració per incompliment sanitari en
relació amb les malalties de sanejament.
-

LIMITACIONS A LA GARANTIA ADDICIONAL DE BROT DE MALATIA:

1. La garantia s’extingirà amb el primer episodi de brot comunicat i comprovat, per la
qual cosa només es cobrirà un brot per llibre de registre d’explotació.
2. Les cobertures d’aquesta garantia, un cop extingida, es podran renovar un únic cop, pel
període restant fins al venciment de la pòlissa, amb el pagament de la prima corresponent,
contractant de nou la garantia, i estant sotmès a les mateixes carències que les previstes
per als casos de renovació.

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 qualsevol cas:
-

per a la garantia addicional de retirada i destrucció de cadàvers:
o Amb la baixa de l'animal al RIIA.

-

Per a la garantia bàsica i resta de garanties addicionals:
o Amb la venda, mort o sacrifici no emparats.

Les modificacions de Capital Assegurat vencen el mateix dia en què es produeixi el
venciment de la declaració d’assegurança inicial.
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5a – ELECCIÓ DE GARANTIES
L'assegurat en contractar la garantia bàsica podrà triar el capital garantit per a aquesta
garantia, segons la condició 19a i la contractació de garanties addicionals, tenint en compte
les consideracions següents:
1. MORTALITAT PER ALTRES CAUSES
Aquesta garantia addicional només es pot contractar quan a la garantia bàsica s’esculli
el 100% del capital garantit.
2. PÈRDUA DE QUALIFICACIÓ PER SANEJAMENT
Aquesta garantia addicional es pot contractar amb qualsevol capital garantit per a la
garantia bàsica.
3. BROT DE MALATIA
Aquesta garantia addicional es pot contractar amb qualsevol capital garantit en la
garantia bàsica, però és incompatible amb la garantia addicional de “Mortalitat per
altres causes”.
4. RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
Aquesta garantia addicional es pot contractar amb qualsevol capital garantit per a la
garantia bàsica.
No podran triar la garantia addicional de retirada i destrucció els assegurats que
tinguin altres explotacions amb bestiar boví no assegurables en aquesta línia, però
podran assegurar-la en la línia específica de retirada i destrucció (Línia 415).
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Capítol III: BÉNS ASSEGURABLES
6a – ÀMBIT D’APLICACIÓ
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
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
d’estades en certàmens o mercats, i els garantits en transport a escorxador segons la
Condició 2a.
II. RESTA DE GARANTIES
L’àmbit d’aplicació d’aquesta Assegurança s’estén a totes les explotacions assegurables, en
aquesta modalitat d'assegurança, del territori nacional.

7a - TITULAR DE L’ASSEGURANÇA
El titular de l’Assegurança ha de ser el titular de l’explotació o de la subexplotació que figuri
en el seu 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). En el cas que l’explotació
estigui formada pels codis REGA de diversos titulars, els Assegurats són tots i, mitjançant el
document corresponent, han de designar, d’entre ells, qui els ha de representar als efectes de
l’Assegurança, i l’han de fer figurar en primer lloc en la Declaració d’Assegurança.
Els tractants no podran subscriure l’assegurança.
L’assegurat o assegurats han d’incloure totes les explotacions d’enceball de boví que
posseeixin al territori nacional en una única Declaració d’Assegurança.

8a - EXPLOTACIONS ASSEGURABLES
Són assegurables totes aquelles explotacions d’enceball de bestiar boví, que:
-

Estiguin registrades al REGA, per la qual cosa tenen un codi assignat, que ha de
figurar a la declaració d’assegurança.

-

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

A la pòlissa han de figurar tots els codis nacionals assignats pel REGA de totes les
explotacions emparades per aquesta pòlissa.
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La comercialització es pot considerar un mitjà de producció.
L’assegurament s'ha d'efectuar per explotació, i ha d'incloure el conjunt d'animals que la
componen, fins i tot si pertanyen a llibres de diferents titulars, requisit sense el qual
l’Assegurança no té valor ni cap efecte.
En el cas que l’explotació estigui formada per llibres de diversos titulars, els assegurats
són tots i, mitjançant el document corresponent, han de designar, d’entre ells, qui els ha
de representar als efectes de l’assegurança, i l’han de fer figurar en primer lloc en la
declaració d’assegurança.
Es considera domicili de l’explotació el que figuri en el Llibre de Registre d’Explotació.
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.
Tipus d’explotació:
S'estableixen diferents tipus d'explotació segons si el 90% o més dels seus animals
compleixen o no, els requisits següents:
1. Segons la durada del cicle productiu:
a.

De cicle llarg: els animals romanen a l'explotació almenys set mesos.

b.

De cicle curt: els animals romanen a l'explotació menys de set mesos.

2. Segons el destí dels animals:
a.

Tenen com a destí l’escorxador.

b. Tenen com a destí altres enceballs.
Sorgeixen així quatre tipus d’explotacions:
TIPUS 1:

De cicle llarg i destí escorxador.

TIPUS 2:

De cicle curt i destí escorxador.

TIPUS 3:

De cicle llarg i destí altres enceballs.

TIPUS 4:

De cicle curt i destí altres enceballs.

Als efectes de l’Assegurança, per al càlcul de la durada del cicle en mesos, es comptarà el
nombre de mesos i dies; els dies que no completin un mes computen com un mes més.
La classificació del tipus d’explotació s’efectuarà tenint en compte la permanència dels
animals i el destí, en els tres darrers mesos.
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El càlcul de la permanència s’efectuarà calculant el percentatge d’animals que compleixen o
poden arribar a complir el fet d'estar a l’explotació almenys 7 mesos, mitjançant la fórmula
següent:
100 x [cens de referència- n. d’animals que han causat baixa sense estar 7 mesos] / [cens de
referència].
On el cens de referència és el més gran entre el cens real i el cens declarat a la pòlissa.
El destí es determina pel percentatge d’animals que van a l’escorxador respecte dels animals
venuts: baixes per venda amb destinació a escorxador x 100 / baixes per venda.
Els assegurats han de declarar el tipus que defineixi cadascuna de les seves explotacions, i han
d’assegurar tots els seus animals de cada explotació sota un mateix tipus.
GRUPS DE RACES
Les explotacions es diferenciaran segons el grup de raça predominant. L'assegurat ha de
declarar el grup de raça predominant que correspongui a cadascuna de les seves explotacions
segons els 4 grups següents:
1.- Races d’aptitud càrnia de conformació excel·lent:
Aberdeen Angus, Asturiana de les Valls, Aubrac, 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.
2.- Resta de races càrnies:
la resta de races d’aptitud càrnia no esmentades anteriorment i tots els encreuaments
no inclosos entre els anteriors, en què almenys un dels progenitors sigui d’aptitud
càrnia. S’exclou la raça bovina de lídia.
3.- Races d’aptitud làctia:
totes les races d’aptitud làctia i els encreuaments entre aquestes races.
4. Raça Bovina de Lídia: Sota aquesta conformació es poden assegurar exclusivament les
femelles de la raça bovina de lídia inscrites en el Registre de Naixements del Llibre
Genealògic d’aquesta raça que, rebutjades per a la reproducció, es dediquin a enceball
intensiu. L’edat d’aquests animals ha d'oscil·lar entre les 102 i les 206 setmanes.
Només es poden assegurar en el “TIPUS d’explotació 2”. Per assegurar aquests
animals és necessari tenir unes instal·lacions exclusives i adequades per a l‘enceball
d’aquest tipus d'animals, com també un Llibre de Registre d’Explotació exclusiu per a
ells.
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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.

-

Constar a 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.

TIPUS D’ANIMALS
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
En cada explotació es considera un sol tipus d’animal per règim que inclou tots els animals
assegurables que hi pertanyin.
II. RESTA DE GARANTIES
Per aquesta assegurança el tipus d’animal assegurable és únic: Són assegurables tots els
animals d’ambdós sexes, destinats exclusivament a l’engreix intensiu per a la seva
comercialització.

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 períodes
establerts pel 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. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
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
Aquest valor, únic per a tots els animals de l’explotació, és el que declari l’assegurat dins el
màxim i el mínim establert pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; ha de
correspondre al grup de raça que hagi declarat l’assegurat.
Totes les explotacions de la pòlissa s’han d’assegurar al mateix percentatge respecte del
valor unitari màxim per a cada grup de raça establert per ENESA.

13ª – NOMBRE D’ANIMALS
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
En subscriure l’assegurança, l’assegurat ha de declarar el cens que compondrà, durant el
període de cobertura, cada una de les seves explotacions, tenint en compte el cens mitjà
d’animals que tindrà l’explotació en qualsevol moment del període de garanties que es
calcularà en virtut del cens registrat al RIIA els dies 1 i 15 de cada mes. El nombre declarat
no pot ser inferior en cap cas al cens real en el moment de contractar que aparegui al
RIIA.
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II. RESTA DE GARANTIES
NOMBRE D’ANIMALS DE L’EXPLOTACIÓ:
Nombre d’animals assegurables que l’assegurat posseeix en cadascuna de les seves
explotacions.
NOMBRE D'ANIMALS DECLARATS PER L'ASSEGURAT:
Nombre d’animals assegurables que l’assegurat declara posseir en cadascuna de les seves
explotacions.
En subscriure l’Assegurança, l’Assegurat ha de declarar, amb el mínim del que té en aquell
moment, el nombre d’animals que tindrà la seva explotació en qualsevol moment del període
de vigència de l’Assegurança. En qualsevol cas, per al càlcul de les indemnitzacions que
corresponguin, s’aplicarà la correcció de les eventuals situacions d’infraassegurança en
la forma indicada en la Condició Especial Dinovena.

14a – BONIFICACIONS I RECÀRRECS
I. GARANTIA BÀSICA
Aquesta garantia no tindrà bonificació ni recàrrec.
II. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
S’aplicarà als assegurats que contractin aquest garantia una bonificació o un recàrrec a la
prima, a la quantia i amb els requisits que s’estableixen a continuació.
El ramader o l’explotació que no hagi contractat en els tres últims plans 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
75
110
a 120
a 130
a 145
Bonif. 10

Neutre
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Recàr. 10 Recàr. 20 Recàr. 30

>145 i
fins a
160
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 tenien en el Pla anterior una mesura de 25 % de
recàrrec es considerarà com un recàrrec del 20 %.
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

>30 i fins a 55

>55 i fins a 130

>130 i fins a 160

>160

Bonif. 20

Bonif. 10

Neutre

Recàr. 10

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 vol contractar, es tindrà en
compte per a aquesta el període comprès des de l'inici de les garanties fins a
quatre mesos abans del seu venciment.

∗

Per a aquells assegurats amb un únic any de contractació, si aquest és el Pla
anterior al que es vol contractar, 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 en la base de càlcul i que es trobin abonades en la "data de l'estudi" de la
mesura assignada 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 vol 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 a 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
1. El ramader o l’explotació que no hagi contractat en els tres últims plans la línia 130
accedirà a aquestes garanties sense bonificacions ni recàrrecs.
2. Per al ramader o l'explotació que hagués contractat la línia 130 en només un dels tres
plans anteriors, després d'almenys tres plans sense contractar, la prima a pagar per
aquestes garanties s'ajustarà d'acord amb les bonificacions o recàrrecs que
s'especifiquen en la taula I.
3. En els casos en què el ramader o la seva explotació hagi contractat la línia 130
almenys una vegada en els últims tres plans, després d'haver contractat aquesta línia
anteriorment sense interrupció entre elles superior a dos plans, i que contracti aquesta
línia 402, la prima a pagar per aquestes garanties s'ajustarà d'acord amb les
bonificacions o recàrrecs que s'especifiquen en la taula II.

Taula 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
Recàr. 50

> de 125
Recàr. 50

Taula II
Condició
Anterior
Bonif. 50%
Bonif. 40%
Bonif. 30%
Bonif. 20%
Bonif. 10%
Neutre 0%
Recàr. 10%
Recàr. 20%

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

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

41 al 55
Bonif. 50
Bonif. 50
Bonif. 40
Bonif. 30
Bonif. 20
Bonif. 10
NEUTRE
Recàr. 10

56 al 70
Bonif. 50
Bonif. 40
Bonif. 30
Bonif. 20
Bonif. 10
NEUTRE
Recàr. 10
Recàr. 20

71 al 85
Bonif. 40
Bonif. 30
Bonif. 20
Bonif. 10
NEUTRE
Recàr. 10
Recàr. 20
Recàr. 30

86 al 100
Bonif. 30
Bonif. 20
Bonif. 10
NEUTRE
Recàr. 10
Recàr. 20
Recàr. 30
Recàr. 50

Recàr. 30% NEUTRE Recàr. 10 Recàr. 20 Recàr. 30 Recàr. 50 Recàr. 75
Recàr. 50% Recàr. 10 Recàr. 20 Recàr. 30 Recàr. 50 Recàr. 75 Recàr. 100
Recàr. 75% Recàr. 20 Recàr. 30 Recàr. 50 Recàr. 75 Recàr. 100 Recàr. 150
Recàr. 100% Recàr. 30 Recàr. 50 Recàr. 75 Recàr. 100 Recàr. 150 Recàr. 150
Recàr. 150% Recàr. 50 Recàr. 75

Recàr.
100
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Recàr. 150 Recàr. 150 Recàr. 150

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:
−

Condició anterior: bonificació o recàrrec obtingut després de la darrera contractació de
l’Assegurança.

−

Coeficient d’Indemnització a Prima Comercial Neta: (dades de la seva sèrie d’aquesta
Assegurança)
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 nous, 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.

En el cas que en una explotació amb diversos titulars, l’última contractació s’hagi efectuat
amb diferents pòlisses i com a conseqüència d’això en derivin diferents bonificacions o
recàrrecs, aquestes s’unificaran tenint en compte la totalitat de les primes així com les
indemnitzacions. Si les declaracions tenen una data de venciment diferent, s’unificaran i
Agroseguro tornarà la part no consumida de la prima corresponent, si és el cas, a les pòlisses
no vençudes.
Quan en explotacions de diversos titulars algun d’ells no hagi assegurat mai i el total
d’animals a assegurar sigui superior en, almenys, un 25% als animals que van tenir
assegurats en la situació final de la darrera contractació, al resultat del càlcul obtingut, si fos
recarregat, se li millorarà portant-lo a l'estrat immediatament inferior; si fos neutre o bonificat
no es modificarà.
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15a – CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES DE 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.
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, l'impediment per l’assegurat o assegurats a 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 implica l’adopció de les mesures de
maneig necessàries per prevenir que es produeixin. Agroseguro comunicarà la pèrdua
del dret a les indemnitzacions de l’explotació afectada si, un cop notificades, l'assegurat
no procedeix a aplicar-les de forma 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, 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.

LÍNEA 402/Plan 2016 – Pág. 21 de 43

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 la 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 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.
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 quantitat 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 quantitat 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 quantitat 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.
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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.

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
Boví d’Enceball anterior, es considera 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
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
S’estableix un període de carència en dies complets comptats des de l’entrada en vigor
de l’Assegurança, de 7 dies. Els ramaders ja assegurats en el pla immediatament
anterior en la línia de retirada que realitzin un nou contracte d’assegurança 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.
Els nous animals inclosos 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.
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II. RESTA DE GARANTIES
S’estableixen els períodes de carència següents en dies complets:
1 Per als animals existents a l’explotació en el moment de la formalització del contracte
de l’Assegurança:
a. De 7 dies per a la mort per inundació, incendi, llamp, neu, aixafament i
intoxicació.
b. De 21 dies per a la mort, sacrifici obligatori i immobilització per febre
aftosa.
c. De 21 dies per a la resta de cobertures (10 dies per a la raça bovina de
lídia).
Comptats des de les zero hores del dia d’entrada en vigor de l’Assegurança.
2 Per als animals que s’incorporen a l’explotació i s’inscriguin en llibre de registre
durant el període de vigència de l’Assegurança:
a. De 21 dies comptats des de les zero hores del dia d’entrada en vigor de
l’assegurança per a la mort, el sacrifici obligatori i la immobilització per
febre aftosa.
b. De 7 dies per a la mort per inundació, incendi, llamp, neu, aixafament i
intoxicació comptats des de les zero hores del dia d’entrada en vigor de
l’assegurança.
c. Per a la resta de cobertures, 21 dies comptats des del dia següent al de la
seva inscripció correcta en el llibre de registre de l’explotació (10 dies per
a la raça bovina de lídia).
Les explotacions que siguin novament assegurades fins als 10 dies següents a l’acabament del
contracte anterior, no estan sotmeses al període de carència de la nova assegurança per a les
garanties contractades en la pòlissa anterior.
No s’aplica la carència a aquells animals procedents d’una explotació amb “assegurança
d’explotació de bestiar boví d’enceball” vigent en la qual ja hagi passat el període de carència.
No s’aplicarà carència per a cap garantia, tret de les de la febre aftosa, als animals procedents
d’una explotació amb “assegurança d’explotació de bestiar boví reproductor i recria” o amb
“assegurança d’explotació de reproductors bovins d’aptitud càrnia” vigents i amb la garantia
de SRB contractada o Opció 3 (respectivament), que pertanyi al mateix titular que
l’explotació d’enceball, si haguessin passat la carència a l’explotació d’origen.
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19a – CAPITAL ASSEGURAT, CAPITAL GARANTIT I COBERTURA
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
El Capital Assegurat es fixa en el 100% del Valor Assegurat de l’explotació.
Valor assegurat per aquesta garantia:
S'obtindrà de multiplicar el cens habitual del cicle productiu (segons Condició especial 13a)
pel valor unitari corresponent.
II. RESTA DE GARANTIES
CÀLCUL DEL VALOR DE L’EXPLOTACIÓ:
Resulta de la suma dels resultats de multiplicar el nombre d’animals assegurables que
posseeix l’assegurat en l’àmbit d’aplicació de l’assegurança, pel valor unitari corresponent.
VALOR ASSEGURAT DE L’EXPLOTACIÓ:
Als efectes de l’Assegurança, el valor assegurat de l’explotació és la suma dels resultats de
multiplicar el nombre d’animals declarats per l’assegurat en realitzar la seva declaració
d’assegurança pel seu valor unitari.
CAPITAL ASSEGURAT DE L’EXPLOTACIÓ:

El 100% del valor assegurat de l’explotació.
CAPITAL GARANTIT DE L’EXPLOTACIÓ:

És el límit màxim d’indemnitzacions que podria percebre l’assegurat en el període de vigència
de la pòlissa.
Només per a la garantia bàsica: segons el nombre de llibres de registre inclosos en la pòlissa,
el Capital Garantit es podrà escollir entre els percentatges del valor assegurat de l’explotació
segons la taula següent:
Nombre de llibres

Qualsevol

Més de 9*

Més de 19*

Capital garantit

100%

50%

25%

(*) Els assegurats amb més de 9 o més de 19 llibres inclosos en la pòlissa poden assegurar
en qualsevol cas les opcions de major capital garantit.

En el cas que la suma de les indemnitzacions netes superi el capital garantit, l’assegurat pot
realitzar una ampliació de capital sobre la mateixa pòlissa, estant sotmès a les carències
previstes per als casos de renovació.
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MODIFICACIONS DEL CAPITAL ASSEGURAT
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
MODIFICACIONS DE CAPITAL PER AUGMENT DEL CENS DE L’EXPLOTACIÓ:
En el cas que, al llarg de la vida del contracte, l’explotació augmenti el cens habitual del seu
cicle productiu, l’assegurat ha de trametre a Agroseguro al seu domicili social, c/ Gobelas, 23,
28023 MADRID el document de Modificació del Capital Assegurat.
En el cas que, al llarg de la vida del contracte, la diferència entre el Valor de l’Explotació i el
Valor Assegurat superi el set per cent del Valor de l’Explotació, l’assegurat ha 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.
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 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.
MODIFICACIONS DE CAPITAL PER DISMINUCIÓ DEL CENS DE L’EXPLOTACIÓ:
En el cas que al llarg de la vida del contracte l’explotació disminueixi el cens del seu cicle
productiu, l’assegurat pot sol·licitar la devolució de la prima comercial corresponent a la
disminució de cens experimentat, trametent l’imprès corresponent a Agroseguro, al seu
domicili social, c/ Gobelas, 23, 28023 MADRID.
En el cas que la diferència negativa entre el Valor de l’Explotació i el Valor Assegurat sigui,
en valor absolut, superior al set per cent del Valor de l’Explotació a causa de les baixes
d’animals que no hagin donat lloc a indemnització (per venda, sacrifici, etc.), l’assegurat pot
sol·licitar la devolució de la prima comercial corresponent al capital dels animals que causen
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.
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II. RESTA DE GARANTIES
MODIFICACIONS DE CAPITAL PER ALTA DE NOUS ANIMALS:
En el cas d’infraassegurança superior al 7% del Valor de les explotacions, l'assegurat ha de
modificar el Capital Assegurat ajustant-ho a la nova situació mitjançant el document
corresponent.
Si es constata una infraassegurança superior al 20% del Valor de les explotacions,
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 Assegurat
de les explotacions incloses en la declaració.
L'assegurat haurà d'actualitzar el capital assegurat quan consumeixi el capital garantit.
Les modificacions per alta d’animals que es facin en el període en què hi hagi una
situació que, per risc de febre aftosa, determini l'adopció de mesures sanitàries de
qualsevol nivell per part de l'Administració, no es tindran en compte per a sinistres
deguts a aquesta malaltia. 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.
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 BAIXA D’ANIMALS:
En el cas de sobreassegurança superior al 7% del Valor de l’explotació i que es degui a la
baixa d’animals per vendes o morts que l’assegurança no cobreixi, l’assegurat pot sol·licitar la
devolució de la prima comercial corresponent al Capital dels animals que causen baixa,
trametent a Agroseguro l’imprès corresponent.
La prima comercial tornada serà la corresponent al període comprès entre la comunicació de
la modificació per baixa i el venciment de la pòlissa.
Durant la vigència de la pòlissa es pot modificar fins a 4 vegades el capital assegurat.

20a – OBLIGACIONS DEL PRENEDOR O DE L’ASSEGURAT
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
El prenedor de l’assegurança i l’assegurat estan obligats a:
-

Incloure en la Declaració d’Assegurança el cens habitual del seu cicle productiu
actualitzat i coincident amb el REGA en la data de realització de l’assegurança de
cada una de les explotacions que posseeixi en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
assegurança.
Ha d’incloure en la declaració d’assegurança la totalitat d’animals bovins de
totes les explotacions d’enceball que posseeixi en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
assegurança.
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L’incompliment d’aquesta obligació, si el Valor de l’Explotació és superior en
més d’un 7% al Valor Assegurat, 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 Assegurat entre un 7% i un 20% i en un
15%, si la diferència és superior a un 20%.
-

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 dels cadàvers
la relació de quilos retirats diàriament per cada REGA, destruïts de conformitat amb la
legislació vigent.
En el cas de sinistre, Agroseguro pot requerir al prenedor de l’assegurança o assegurat
que trameti el certificat de destrucció dels cadàvers, de conformitat amb el que
s’especifica en la segona Condició Especial, en què consti clarament la identificació i
les dades del Llibre de Registre d’Explotació al qual pertanyen els animals. Aquesta
documentació també pot trametre-la la Gestora que faci la retirada i la destrucció dels
animals morts.

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.
II. RESTA DE GARANTIES
A més del que s’estableix en la Condició General Vuitena, el prenedor de l’assegurança i
assegurat estan obligats a:
1

Incloure en la declaració d’assegurança la totalitat d’animals destinats a enceball
de totes les explotacions que posseeixi al territori nacional. L’incompliment
d’aquesta obligació, tret de casos degudament justificats, donarà lloc a la pèrdua
del dret a la indemnització.

2

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.

3

Mantenir actualitzat/s el/s Llibre/s 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 comporten la suspensió de garanties de la declaració
d’assegurança fins que s’acrediti que ha/n estat actualitzat/s el/s Llibre/s de
Registre d'Explotació.
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4

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/s Llibre/s de Registre d’Explotació, Document d’Identificació de Bovins (DIB),
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.

* El registre de tractaments veterinaris correctament diligenciat i actualitzat.
5

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

6

En el cas que l’explotació estigui formada per diversos llibres de diversos titulars, s’ha
de corroborar mitjançant el document d’adhesió corresponent la voluntat
d’assegurament de tots i cadascun dels titulars.

7

Quan es produeixi un sinistre per febre aftosa, ha d’aportar a més la documentació
oficial necessària per comprovar, si és el cas:

8

•

El nombre d’animals als quals hagi provocat la mort.

•

El nombre d’animals sacrificats obligatòriament per part de l’autoritat competent.

•

El temps d’immobilització de l’explotació.

Per a la garantia addicional de qualificació per sanejament, en contractar l’assegurança
el prenedor o l'assegurat han de declarar la qualificació sanitària en vigor.

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. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
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. RESTA DE GARANTIES
En la comunicació de sinistres l’assegurat ha d’indicar 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.
A més, per a ambdues modalitats:
III. QUALIFICACIÓ DE SANEJAMENT:
El prenedor o l’assegurat han de comunicar, en el termini de 24 hores, a Agroseguro
l’existència de qualsevol resultat positiu a sanejament per telèfon o mitjançant el lloc web.
IV. BROT DE MALATIA
Per iniciar la cobertura de brot de mortaldat l’assegurat ha de donar avís a Agroseguro SA
quan, en els 7 dies anteriors a la comunicació, hagi tingut almenys 4 animals morts; en aquest
cas es començarà a comptar el nombre de baixes que es vagin produint en els dies següents
fins a completar 8 setmanes íntegres, comptades des de la data de la primera baixa (la menor
dels 4 primers animals morts).
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22a – INSPECCIÓ DELS 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 48 hores,
comptats des del moment de la recepció al seu domicili social de la dita comunicació.

23a – VALORACIÓ DELS DANYS
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
No procedeix.
II. RESTA DE GARANTIES
La taxació dels sinistres s'efectuarà d'acord amb la “Norma sectorial de peritatge de danys en
les produccions ramaderes” i la “Norma general de peritatge dels danys ocasionats en les
produccions ramaderes”.
CÀLCUL DEL VALOR BRUT
I)

CÀLCUL DEL VALOR BASE DELS ANIMALS MORTS O ELS SACRIFICATS PER
FEBRE AFTOSA:
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 al grup de raça.
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 entre el Valor Unitari Declarat i el Valor Unitari
Acreditat.
4t. Valor Límit màxim d’Indemnització:
a) Per al Sistema de Valoració I: 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 i grup de races.
b) Per al Sistema de Valoració II:
• Per a animals d’edat igual o inferior a 27 setmanes d’edat s’obté igual que en
el cas anterior:
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• Per a animals més grans de 27 setmanes d’edat: el Valor Límit màxim
indemnitzable es calcula mitjançant la fórmula següent: Valor Límit màxim
indemnitzable = Valor Unitari base + [(2,5 x Valor Unitari base/ Valor
Unitari màxim assegurable) x Nombre de dies a l'explotació amb edat
superior a 27 setmanes]. En cap cas el Valor Límit màxim indemnitzable
serà més gran de: [Valor Unitari base + (2,5 x Valor Unitari base /
Valor Unitari màxim) x 147]
5è.Valor Base: s'obté del valor límit màxim indemnitzable restant-li, quan correspongui,
la depreciació que pertanyi.
II) CÀLCUL DEL VALOR BASE EN EL CAS D’IMMOBILITZACIÓ D’UNA
EXPLOTACIÓ PER FEBRE AFTOSA:
El valor base es calcularà multiplicant el nombre menor entre els animals declarats i els
animals presents a l’explotació, pel valor de compensació previst en l’annex IV.
III) CÀLCUL DEL VALOR DE COMPENSACIÓ EN CAS DE PÈRDUA DE
QUALIFICACIÓ PER SANEJAMENT:
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 al grup de raça.
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 d’Indemnització: s’obté per multiplicar el Valor Unitari Base
per 0,42% i pel nombre menor entre el cens en la data de comunicació oficial del
resultat positiu i els animals declarats, per cada setmana transcorreguda fins a la
recuperació de la qualificació, amb un màxim de 19 setmanes.
5è. Valor Base: en aquest cas coincideix amb el valor límit màxim indemnitzable.
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24a – SINISTRE INDEMNITZABLE
S'estableixen els següents mínims indemnitzables i requisits d'indemnització per als riscos de:
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.

Resta de riscos
Sense mínim indemnitzable.
Brot de malaltia
La mortalitat ha de superar almenys 3,5 vegades la mortalitat habitual de l'explotació, afectar
almenys el 2% dels animals i ha de suposar la mort de 6 animals almenys.
Es cobreix l’increment de la mortalitat dels animals de l’explotació, en un període de 8
setmanes, que suposi almenys 3,5 cops la mortalitat habitual de l’explotació, ha d’afectar
almenys el 2% del cens d’animals i superar un mínim de 6 animals morts, per causes no
cobertes a la garantia bàsica.
Per iniciar la garantia de brot de malaltia l’assegurat ha de donar avís a Agroseguro S.A quan,
en els 7 dies anteriors a la comunicació, hagi tingut almenys 4 animals morts; en aquest cas es
començarà a comptar el nombre de baixes que es vagin produint en els dies següents fins a
completar 8 setmanes íntegres, comptades des de la data de la primera baixa (la menor dels 4
primers animals morts).
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MORTALITAT HABITUAL DE L’EXPLOTACIÓ:
Es calcula amb els animals morts en els 6 mesos anteriors a la dada d'entrada en vigor de la
pòlissa. El cens és la mitjana aritmètica que s’obtingui dels sis mesos anteriors al de la data
d’entrada en vigor, calculat el dia 15 de cada mes i obtingut del llibre de registre d'explotació.
MORTALITAT EN EL PERÍODE DE BROT
Es calcula amb els animals morts en el període considerat i com a cens es prendrà el cens amb
la data d’inici del període (data de la primera baixa considerada).

25a – FRANQUÍCIA
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ, SINISTRES
DEGUTS A FEBRE AFTOSA I PÈRDUA DE QUALIFICACIÓ SANITÀRIA
No s’aplica franquícia.
II. RESTA DE GARANTIES
a. En el cas de sinistre indemnitzable causat per incendi, inundació, llamp, neu, i
aixafament per ensorrament, el 10% dels danys anirà sempre a càrrec de l’assegurat.
b. Mortalitat altres causes i Brot de malaltia franquícia de danys:
-

Declaracions d’assegurança amb recàrrec entre el 30% i el 50%: 30%

-

Declaracions d’assegurança amb recàrrec superior al 50%: ......... 50%

-

Resta de declaracions: ........................................................................ 15%

26a – CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
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 per les
Comunitats Autònomes i Agroseguro, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, tenint en compte que la Comunitat Autònoma a la qual 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 20a i el correcte assegurament de l’explotació.
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 dels cadàvers, 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.
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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 tots els casos, quan no coincideixin el tipus d'explotació real i el tipus assegurat, el
sistema de valoració a aplicar seran els corresponents al tipus d'explotació real.
Quan el grup de raça contractat sigui d'excel·lent conformació i l'animal sinistrat no ho
sigui, s'aplicarà el Sistema de Valoració I.
En cas de dubtes sobre l’edat de l’animal, prevaldrà l’edat dentària sobre la ressenyada en el
Llibre de Registre d'Explotació i el DIB.

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
Per a la Garantia Addicional de Retirada i Destrucció de cadàvers, 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.

29a – CONDICIONS PARTICULARS
Les parts poden establir de comú acord Condicions Particulars en les quals es modifiquin,
adaptin o substitueixin aquestes Condicions Especials, així com la taxa de prima, quan les
esmentades modificacions produeixin una variació del risc.
En tot cas, aquestes Condicions Particulars no afectaran a la Garantia Addicional de Retirada i
Destrucció de cadàvers.

LÍNEA 402/Plan 2016 – Pág. 36 de 43

Capítol VI: ANNEXOS
ANNEX I: RISCOS COBERTS I CONDICIONS DE GARANTIES
I.1. GARANTIES BÀSIQUES
GARANTIA BÀSICA
Riscos coberts

Incendi
Inundació
Llamp
Garantia
Neu
bàsica.
Aixafament per
ensorrament
Intoxicació
Febre aftosa

Tipus
d’explotació

Grups
de races

1i2

Excel·len
t

1i2

Resta de
races
càrnies
làctia

Capital
assegurat

100%
2

Lidia

3y4

Excel·len
t
Resta de
races
càrnies
làctia
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Capital
garantit

Elegible:
100%
50%
25%

Càlcul de la
Indemnització
Sistema de
Valoració
Elegible:
I, II
Sistema de
Valoració
I
Sistema de
Valoració
I
Sistema de
Valoració
I

Tipus de
% de
Franquícia Franquícia

Danys
(Febre
aftosa
Sense
franquícia)

10%

I.2. GARANTIES ADDICIONALS
GARANTIES ADDICIONALS
Tipus
Riscos coberts d’explotaci
ó

1Mortaldat
Altres causes
(1)

2Pèrdua de
Qualificació
Sanejament

3Brot de
malaltia (1)

Mortaldat per
brot de malaltia

4Retirada i
destrucció de
cadàvers

Càlcul de la
Indemnització

1i2

1i2

Resta de
races
càrnies
làctia
làctia

Sistema de
Valoració
I
100%

100%

2

Lidia

Sistema de
Valoració
I

3i4

Excel·len
t
Resta de
races
càrnies
làctia

Sistema de
Valoració
I

Totes

Totes

1i2

Excel·len
t

1i2

Tots

(1) Incompatibles entre si.
(2) Recàrrecs

Capital
garantit

Sistema de
Valoració
Elegible:
I, II

3i4

Retirada i
destrucció /
Enterrament
autoritzat /
Sacrificis
decretats per
l’Administraci
ó

Capital
assegurat

Excel·len
t

Morts

Compensació
per pèrdua de
la qualificació

Grups
de races

entre el 30 i el 50: 30%;
més grans del 50: 50%;
resta: 15%
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Resta de
races
càrnies
làctia
Excel·len
t
Resta de
races
càrnies
làctia

Tots

100%

100%

Compensació

Tipus de
% de
Franquícia Franquícia

Danys

15%
30%
50%
(2)

Sense

Sense

Danys

15%
30%
50%
(2)

Sense

Sense

Sistema de
Valoració
Elegible:
I, II

100%

100%

Sistema de
Valoració
I
Sistema de
Valoració
I

100%

100%

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

ANNEX II: VALOR LÍMIT ALS EFECTES D’INDEMNITZACIÓ

VALOR LÍMIT ALS EFECTES D’INDEMNITZACIÓ
% sobre el Valor Unitari Base segons edat i Grup de Raça
EDAT DELS ANIMALS EN EL
MOMENT DEL SINISTRE
EXPRESSADA EN SETMANES

Grup de Races
d’Excel·lent
Conformació

Resta de races
d’Aptitud Càrnia:

Races d’aptitud làctia

≥8i≤9
> 9 i ≤ 10
> 10 i ≤ 11
> 11 i ≤ 12
> 12 i ≤ 13
> 13 i ≤ 14
> 14 i ≤ 15
> 15 i ≤ 16
> 16 i ≤ 17
> 17 i ≤ 18
> 18 i ≤ 19
> 19 i ≤ 20
> 20 i ≤ 21
> 21 i ≤ 22
> 22 i ≤ 23
> 23 i ≤ 24
> 24 i ≤ 25
> 25 i ≤ 26
> 26 i ≤ 27
> 27 i ≤ 28
> 28 i ≤ 29
> 29 i ≤ 30
> 30 i ≤ 31
> 31 i ≤ 32
> 32 i ≤ 33

52%
53%
55%
58%
60%
61%
65%
67%
71%
75%
76%
77%
80%
84%
87%
90%
94%
97%
99%
100%
104%
106%
110%
113%
116%

50%
53%
55%
58%
60%
62%
65%
67%
69%
72%
74%
76%
79%
81%
84%
86%
88%
91%
93%
95%
98%
100%
102%
105%
107%

42%
43%
47%
49%
51%
54%
57%
58%
61%
65%
67%
68%
72%
74%
75%
79%
83%
86%
88%
89%
93%
96%
97%
99%
100%
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ANNEX II (Continuació)
VALOR LÍMIT ALS EFECTES D’INDEMNITZACIÓ
% sobre el Valor Unitari Base segons edat i Grup de Raça
EDAT DELS ANIMALS EN
EL MOMENT DEL SINISTRE Grup de Races d’Excel·lent
Conformació
EXPRESSADA EN
SETMANES

> 33 i ≤ 34
> 34 i ≤ 35
> 35 i ≤ 36
> 36 i ≤ 37
> 37 i ≤ 38
> 38 i ≤ 39
> 39 i ≤ 40
> 40 i ≤ 41
> 41 i ≤ 42
> 42 i ≤ 43
> 43 i ≤ 44
> 44 i ≤ 45
> 45 i ≤ 46
> 46 i ≤ 47
> 47 i ≤ 48
> 48 i ≤ 49
> 49 i ≤ 50
> 50 i ≤ 51
> 51 i ≤ 52
> 52 i ≤ 53
> 53 i ≤ 54
> 54 i ≤ 55
> 55 i ≤ 56
> 56 i ≤ 57
> 57 i ≤ 58
> 58 i ≤ 59
> 59 i ≤ 60
> 60 i ≤ 61
> 61 i ≤ 62
> 62 i ≤ 63
> 63 i ≤ 64
> 64 i ≤ 65
> 65 i ≤ 66
> 66 i ≤ 67
> 67 i ≤ 68
> 68 i ≤ 104

120%
123%
126%
129%
133%
135%
139%
143%
149%
152%
155%
158%
165%
168%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%
175%

Resta de races d’Aptitud
Càrnia:

Races d’aptitud làctia

110%
112%
114%
117%
119%
121%
124%
126%
128%
131%
133%
135%
138%
140%
144%
149%
153%
157%
162%
166%
171%
175%
180%
180%
180%
180%
180%
180%
180%
180%
180%
180%
180%
180%
180%
180%

104%
107%
108%
110%
111%
114%
116%
118%
122%
124%
125%
127%
128%
133%
135%
136%
138%
139%
143%
147%
150%
153%
158%
161%
164%
167%
172%
175%
178%
182%
182%
182%
182%
182%
182%
182%

El valor límit màxim als efectes d’indemnització pels animals de conformació “raça de lídia” descrita
en la condició cinquena es fixa en el 100% del Valor Assegurat.
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ANNEX III COMPENSACIÓ PER MORT O SACRIFICI PER FEBRE
AFTOSA
COMPENSACIÓ PER MORT O SACRIFICI PER FEBRE AFTOSA

% sobre el Valor Unitari Base segons edat i Grup de Raça
EDAT DELS ANIMALS EN
EL MOMENT DEL SINISTRE
EXPRESSADA EN
SETMANES

Grup de Races d’Excel·lent
Conformació

Resta de races d’Aptitud
Càrnia:

Races d’aptitud làctia

≥8i≤9
> 9 i ≤ 10
> 10 i ≤ 11
> 11 i ≤ 12
> 12 i ≤ 13
> 13 i ≤ 14
> 14 i ≤ 15
> 15 i ≤ 16
> 16 i ≤ 17
> 17 i ≤ 18
> 18 i ≤ 19
> 19 i ≤ 20
> 20 i ≤ 21
> 21 i ≤ 22
> 22 i ≤ 23
> 23 i ≤ 24
> 24 i ≤ 25
> 25 i ≤ 26
> 26 i ≤ 27
> 27 i ≤ 28
> 28 i ≤ 29
> 29 i ≤ 30
> 30 i ≤ 31
> 31 i ≤ 32
> 32 i ≤ 33
> 33 i ≤ 34
> 34 i ≤ 35
> 35 i ≤ 36
> 36 i ≤ 37
> 37 i ≤ 38
> 38 i ≤ 39
> 39 i ≤ 40
> 40 i ≤ 41
> 41 i ≤ 42
> 42 i ≤ 43
> 43 i ≤ 44

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
12%
15%
18%
22%
25%
27%
28%
32%
34%
38%
41%
44%
48%
51%
54%
57%
61%
63%
67%
71%
76%
76%
76%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
12%
14%
16%
19%
21%
24%
26%
28%
31%
33%
35%
38%
40%
42%
45%
47%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
11%
13%
14%
17%
19%
21%
25%
27%
28%
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ANNEX III (Continuació)
COMPENSACIÓ PER MORT O SACRIFICI PER FEBRE AFTOSA

% sobre el Valor Unitari Base segons edat i Grup de Raça
EDAT DELS ANIMALS EN
EL MOMENT DEL SINISTRE
EXPRESSADA EN
SETMANES

Grup de Races d’Excel·lent
Conformació

Resta de races d’Aptitud
Càrnia:

Races d’aptitud làctia

> 44 i ≤ 45
> 45 i ≤ 46
> 46 i ≤ 47
> 47 i ≤ 48
> 48 i ≤ 49
> 49 i ≤ 50
> 50 i ≤ 51
> 51 i ≤ 52
> 52 i ≤ 53
> 53 i ≤ 54
> 54 i ≤ 55
> 55 i ≤ 56
> 56 i ≤ 57
> 57 i ≤ 58
> 58 i ≤ 59
> 59 i ≤ 60
> 60 i ≤ 61
> 61 i ≤ 62
> 62 i ≤ 63
> 63 i ≤ 64
> 64 i ≤ 65
> 65 i ≤ 66
> 66 i ≤ 67
> 67 i ≤ 68
> 68 i ≤ 104

76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%

49%
52%
54%
58%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%
61%

30%
31%
36%
38%
39%
41%
5%
9%
13%
16%
19%
24%
27%
30%
33%
38%
41%
44%
48%
48%
48%
48%
48%
48%
48%

La compensació per mort o sacrifici obligatori per febre aftosa per als animals de conformació “raça de
lídia” es fixa en el 64% del Valor Assegurat.
Als efectes de l’Assegurança, per establir l’edat de l’animal, es comptarà el nombre de setmanes. Els dies que no
completin una setmana computen com una setmana més.
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ANNEX IV

VALORS DE COMPENSACIÓ EN EL CAS D’IMMOBILITZACIÓ
PER FEBRE AFTOSA EN €.

Per a qualsevol Grup de Raça

2,29 € / setmana (*)

(*) Amb un període d’immobilització mínim de 20 dies complets. Superat aquest període mínim, 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 EN EL CAS DE
PÈRDUA DE QUALIFICACIÓ SANITÀRIA PER SANEJAMENT

Per a qualsevol Grup de Raça

0´42% (**)

(**) del Valor Unitari Base, per cada animal assegurat i setmana fins a la recuperació de la
qualificació, fins a un màxim de 19 setmanes.

Expressions utilitzades en els annexos:
El símbol > significa: més gran que
El símbol ≤ significa: més petit o igual que
El símbol ≥ significa: més gran o igual que

CE: 402/2016
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