ASSEGURANÇA D’EXPLOTACIÓ DE BESTIAR
PORCÍ
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

–

NIF

A ………………………………………….. el ……….de ………………………………….de ……
El Prenedor de l’Assegurança o l’Assegurat
SIGNATURA I SEGELL
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Capítol I: DEFINICIONS
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 retirada i la destrucció dels animals morts de les explotacions
assegurades.
PERÍODE DE GARANTIES: període de temps en el qual l'explotació es troba emparada per
les cobertures de la pòlissa.
EDAT: nombre de setmanes de vida dels animals.
EXPLOTACIÓ: conjunt de bens organitzats empresarialment per a l'activitat de producció de
porcs que tenen assignats un únic número a efectes del Registre d'explotacions ramaderes
(REGA).
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.).
HIDRÒLISI: La hidròlisi seguida d’eliminació és un mètode d’emmagatzematge temporal
d'alguns subproductes de l’espècie porcina generats a la mateixa explotació ramadera, durant
el qual es produeixen fenòmens espontanis d'autohidròlisi sota determinades condicions,
requisits i prescripcions.
La instal·lació del dit sistema requereix l'autorització administrativa prèvia que es concedirà
per l’autoritat competent de la comunitat autònoma, un cop comprovat que es compleixen els
requisits tècnics exigits per la legislació vigent. La gestió posterior dels materials hidrolitzats
ha de complir igualment la mateixa normativa.
IMMOBILITZACIÓ: Ordre d'aïllament i impossibilitat de sortida dels animals de la nau o
instal·lacions d'una explotació, emesa per l'autoritat competent per motius sanitaris.
INFRAASSEGURANÇA: situació en la qual el Valor Real de les explotacions incloses en la
Declaració és superior al seu Valor Assegurat.
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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.
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.
RÈGIM: Forma d’explotació dels animals relacionada amb la forma de vinculació al terreny
en el que se desenvolupa la producció, amb els medis emprats per a la seva explotació, el seu
maneig, etc. En aquesta línia en concret determina el tipus d’explotació dels animals conforme
als establerts en aquestes condicions.
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 capital assegurat respecte del valor real de l’explotació, d'acord amb el contracte
d'assegurança.
RESTRICCIÓ DE MOVIMENTS: limitació de la sortida d’animals d’una explotació a una
àrea concreta o a altres explotacions decretada per l’Administració competent, per protegir la
salut pública o animal.
SACRIFICI ECONÒMIC: sacrifici a l’escorxador d’animals no rentables, per aprofitar el seu
valor carni.
SACRIFICI OBLIGATORI: sacrifici d'animals decretat per l'Administració competent, per
tal de 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 característiques determinades (tradicional, ecològica…).
SOBREASSEGURANÇA: situació en la qual el Valor Real de les explotacions incloses en
la declaració és inferior al seu Valor Assegurat.
TIPUS D’ANIMAL: grup d’animals de l’explotació que es diferencien en funció de criteris
d’edat, sexe, puresa, etc. per a cada espècia i grup de races.
PRESA D’EFECTE DE L’ASSEGURANÇA: moment en què es fan efectives les cobertures,
una vegada produïda l'entrada en vigor i transcorregut el període de carència.
TRACTANTS O OPERADORS COMERCIALS: qualsevol persona física o jurídica
registrada en l’activitat, dedicada directament o indirectament a la compra i la venda d’animals
amb finalitats comercials immediates, que té una xifra de negoci regular amb aquests animals i
que, en un termini màxim de 30 dies després d’adquirir els animals, els ven o els trasllada de
les primeres instal·lacions a d’altres que no li pertanyen.
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VALOR DE L’EXPLOTACIÓ: és la suma dels resultats de multiplicar el nombre d’animals
assegurables, presents a l’explotació pel seu Valor Unitari.
VALOR DE L’ANIMAL: Valor de l’animal en el moment immediat anterior al sinistre.
VALOR LÍMIT MÀXIM: Límit més gran de la indemnització per un animal determinat.
S’obté multiplicant el valor unitari declarat pel percentatge corresponent segons edat de les
taules dels annexos segons edat, tipus i cobertura.
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Capítol II: OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
S’asseguren les explotacions amb porcs per a reproducció, cria o engreix.

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 les garanties bàsiques, es poden assegurar les garanties addicionals que
s'esmenten a continuació, que cobreixen els riscos que es detallen a “Riscos Coberts” i es poden
triar com es descriu en la Condició Especial 5a.
- MORTALITAT MASSIVA I PÈRDUA DE PRODUCCIÓ
- IMMOBILITZACIÓ I VACUNACIÓ PER LA MALALTIA D'AUJESZKY
- SACRIFICI AMB BUIT SANITARI, NETEJA I DESINFECCIÓ PER LA MALATIA
D'AUJESZKY
- COMÍS A L’ESCORXADOR
- RETIRADA I DESTRUCCIÓ

2a – RISCOS COBERTS
I. GARANTIES BÀSIQUES
A. EPIZOÒTIES: FEBRE AFTOSA I PESTA PORCINA CLÀSSICA
Es cobreixen:
1. La mort i els sacrificis obligatoris decretats per l’Administració a causa de l’aparició de
Febre Aftosa (en endavant FA) o Pesta Porcina Clàssica (en endavant PPC), oficialment
declarada.
2. A més també es cobreixen:
La immobilització a la qual se sotmet l’explotació, 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.
La indemnització consistirà en la compensació econòmica per animal i setmana
d’immobilització, prevista en l’annex II. D
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B. MALALTIA D’AUJEZSKY BÀSICA: SACRIFICI DE REPRODUCTORES
POSITIVES I PÈRDUA DE QUALIFICACIÓ D'EXPLOTACIONS AMB
REPRODUCTORES
Els esdeveniments que donen lloc a indemnització estan vinculats amb l’aplicació del Programa
coordinat de lluita, control i erradicació de la malaltia d’Aujeszky (en endavant EA).
1. El sacrifici a l’escorxador dels animals reproductors declarats positius per l’Administració
competent a la malaltia d’Aujeszky.
2. Segons el règim de maneig, el temps, amb un màxim de 20 setmanes, en què durant el
període de vigència de la pòlissa, l’explotació de reproductores perdi la seva qualificació
d’indemne o oficialment indemne per a aquesta malaltia, per algun cas positiu en
l’explotació.
Les garanties d’Epizoòties (PPC i FA) com de l’EA podran assegurar-se segons alguna de les
combinacions que s’estableixen a la condició cinquena d’elecció de cobertures.
II. GARANTIES ADDICIONALS
1 MORTALITAT MASSIVA I PÈRDUA DE PRODUCCIÓ
1.

Es cobreix la mort o l’estat agònic dels animals a causa d’un fet esdevingut en el mateix
lloc i al mateix temps.

2.

També quedarà coberta la pèrdua de producció associada a aquesta mortalitat massiva.

3.

En el cas dels animals d’enceball extensiu, es cobreix la mort o l’estat agònic dels
animals provocats per atacs d’animals salvatges o gossos assilvestrats.

La compensació serà l'import resultant de multiplicar el percentatge fixat en l’annex II
d’aquestes condicions segons la causa, el tipus i l’edat dels animals pel valor unitari declarat.
2 IMMOBILITZACIÓ I VACUNACIÓ PER AUJESZKY
Per a explotacions amb qualificació sanitària A3 o A4, es cobreix la immobilització dels
animals de l’explotació i la vacunació (aplicació de dues dosis) decretades per l’Administració,
com mesures sanitàries davant la malaltia d'Aujeszky.
3 SACRIFICI EN ESCORXADOR AMB BUIT SANITARI, NETEJA I DESINFECCIÓ
PER AUJESZKY
Per a explotacions amb qualificació sanitària A4, es cobreix el sacrifici dels animals, en
escorxador, i la neteja i desinfecció posteriors per resultats positius a l’explotació, amb mesures
sanitàries davant de la malaltia d'Aujeszky.
4 COMÍS A L’ESCORXADOR
Cobreix per als animals d’enceball extensiu el comís total de la canal a l’escorxador.
La compensació és l’import resultant de multiplicar el valor unitari declarat per 0,90.
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5. RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
En els termes previstos en aquestes condicions, es cobreixen les despeses derivades de la
recollida, mitjançant contenidors, des d’un lloc accessible per a camions a l’entrada de
l’explotació fins al lloc de destrucció de tots els cadàvers d’animals morts a l’explotació per
qualsevol causa, i destrucció d’aquests, d’acord amb la legislació vigent.
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 sacrificis obligatoris d’animals a
l’explotació decretats per l’Administració per motius sanitaris.



A les explotacions de porcí amb autorització administrativa per gestionar els animals morts
mitjançant hidròlisi amb eliminació posterior, estaran garantides les despeses d'aquest
procediment.



A les explotacions de porcí amb autorització administrativa per gestionar els animals morts
mitjançant hidròlisi amb eliminació posterior, quan es superi la capacitat
d’emmagatzemament dels hidrolitzadors autoritzats per mortalitats degudes a riscos coberts
en aquestes condicions, es cobreixen les despeses derivades de la recollida, mitjançant
contenidors, tret de les excepcions que s’especifiquen en aquestes condicions, des d’un lloc
accessible per a camions a l’entrada de l’explotació fins al lloc de destrucció dels cadàvers
d’animals morts a l’explotació.



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:
1r) 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.
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b) 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 una d'autoritzada.


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.

No és necessària l’existència de contenidors individuals en els casos següents:


A les explotacions extensives de la Comunitat Autònoma d’Andalusia.



A la Comunitat de Canàries, quan la retirada s’efectuï des dels punts intermedis establerts
si és el cas.

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 – EXCLUSIONS I LIMITACIONS
I. GARANTIES BÀSIQUES I A LES GARANTIES ADDICIONALS MORTALITAT
MASSIVA, A LES GARANTIES RELACIONADES AMB LA MALALTIA
D’AUJEZKY I COMÍS A L’ESCORXADOR
A més de les exclusions previstes en la Condició Quarta de les Generals, s’exclouen:


Les morts o els sacrificis obligatoris que es deguin a processos infecciosos, llevat de la
Febre Aftosa, la Pesta Porcina Clàssica i Aujeszky.



No tenen cobertura els resultats de proves iniciades amb anterioritat a la presa
d’efecte de l’assegurança. La data que s’ha de considerar com ocurrència del sinistre
és la de la prova a l’explotació.



Les morts per processos parasitaris.



Els sinistres produïts per avaria, manca de fluid elèctric o causa inherent al
funcionament d’algun dels equips de la instal·lació, tret que es degui a Incendi,
Inundació, Vent huracanat, Llamp, Neu o Pedregada, i sempre que aquests riscos
hagin deixat efectes constatables i verificables a les instal·lacions de l’explotació.



Els sinistres en què els animals es trobin en estat de desnutrició o caquèctics.



Els animals d’edat superior a:
- 7 anys per als reproductors selectes mascles de centres d’inseminació i
reproductors de raça ibèrica.
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- 5 anys per a la resta de reproductors.
- 14 setmanes per als animals de transició.
- 30 setmanes per als animals d’enceball/recria intensiu purs.
- 48 setmanes per als animals d’enceball/recria intensiu de raça ibèrica.
- 104 setmanes per als animals d’enceball/recria extensiu de raça ibèrica.
- 60 setmanes per als animals d’enceball/recria extensiu de raça celta.
- 35 setmanes per a la resta d’animals d’enceball/recria.
II. EXCLUSIONS I LIMITACIONS DE CARÀCTER PARTICULAR
II.1 EPIZOÒTIES PPC i FA


No tenen cobertura aquells sacrificis, morts o immobilitzacions sense la comunicació
oficial corresponent.



Per a la declaració de sinistre és requisit necessari i suficient que l’assegurat traslladi
a Agroseguro la documentació oficial on l’autoritat competent comunica a l’assegurat
en una data determinada:
- Que la causa de les morts es degui a PPC o FA o
- que el sacrifici obligatori o la immobilització s’ordenin per motius cautelars o
preventius relacionats amb PPC o FA; en cas d’immobilització, la comunicació
oficial especifica el dia que s’inicia.



Per motius de bioseguretat Agroseguro, en els sinistres relacionats amb les garanties
de PPC i FA, evitarà l’accés dels perits a les explotacions, i requerirà tots els
documents i la informació oficial que necessiti per a la correcta resolució pericial.



No es cobreixen els períodes d’immobilització inferiors a 21 dies comptats des del
moment en què es declari oficialment la sospita o el brot que afecti l’explotació.

II.2. GARANTIA DE MALALTIA D’AUJEZSKY BÀSICA: SACRIFICI DE
REPRODUCTORS POSITIUS I PÈRDUA DE QUALIFICACIÓ


També tenen cobertura exclusivament aquelles explotacions que renovin aquesta
garantia en els 30 dies següents a la finalització de les cobertures de la pòlissa anterior
i aquelles explotacions qualificades com indemnes o oficialment segons la normativa
vigent.



És requisit indispensable que la suspensió o la pèrdua de la qualificació hagi estat
decretada per l’Administració per causa de l’aparició a l’explotació d’animals
positius a la malaltia d’Aujeszky.



Per a la indemnització pel sacrifici dels animals reproductors positius, s’ha
d’acreditar que el sacrifici s’ha fet com a màxim dos mesos després de la comunicació
dels resultats de les proves a l’assegurat per l’òrgan competent en aquesta matèria.
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L’incompliment del RD 360/2009 implica la pèrdua del dret a la percepció
d’indemnització.



Només tenen cobertura per a aquesta garantia les explotacions qualificades com
indemnes o oficialment indemnes amb algun dels règims de maneig següents:
- Centres d’inseminació
- Producció de garrins
- Cicle tancat/mixt

En contractar l’Assegurança, el Prenedor o l’Assegurat han de declarar la qualificació en vigor.
La manca d’acreditació dels requisits previstos per a aquesta garantia comporta la
pèrdua del dret a la indemnització.
II.3. GARANTIA ADDICIONAL DE MORTALITAT MASSIVA i PÈRDUA DE
PRODUCCIÓ


No són acumulables les morts degudes als riscos que es produeixen en moments
diferents.



La comprovació del sinistre es realitzarà en tots els casos mitjançant un tècnic
desplaçat a l’efecte per Agroseguro per a l’examen dels animals o les seves restes a
l’explotació. En conseqüència, no és indemnitzable cap sinistre en què no s’hagi fet la
dita comprovació. No s’admetrà en cap cas l'acreditació del sinistre per tercers.
S’exceptuen els casos en què existeixi un pacte exprés previ davant de comunicacions de
sinistres.

II.4. GARANTIA ADDICIONAL D’IMMOBILITZACIÓ I VACUNACIÓ PER
AUJESZKY


Les explotacions que no hagin assegurat la garantia addicional d’Aujeszky en el pla
immediat anterior o si han transcorregut més de 30 dies des del venciment de la pòlissa
anterior, o les que s’incorporin per primer cop a l’assegurança, tenen cobertura per
a aquesta garantia quan el resultat oficial negatiu tingui una antiguitat inferior a 6
setmanes. La resta d’explotacions que s’incorporin a l’assegurança, amb resultat de
més antiguitat, tindran garanties un cop superat el període de carència establert,
comptat a partir de la comunicació a l’assegurat, per part de l’administració
competent, del resultat negatiu de l’últim control oficial realitzat sobre aquesta
explotació durant la vigència de l’assegurança.



També tenen cobertura aquelles explotacions que renovin aquesta garantia en els 30
dies següents a la finalització de les cobertures de la pòlissa anterior i tinguin
assegurada en aquesta pòlissa la garantia addicional d’Aujeszky.



Serà requisit imprescindible que l’assegurat acrediti la comunicació oficial escrita de
les actuacions portades a terme per part de l’autoritat competent.
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Totes les anàlisis vàlides, per tenir dret a la indemnització, seran els realitzats en el
marc de controls oficials del Programa Nacional de lluita, control i erradicació de la
malaltia d’Aujeszky i les seves modificacions posteriors realitzats pels veterinaris
oficials o habilitats per la comunitat autònoma corresponent.



La indemnització per immobilització inclou la indemnització per pèrdua de
qualificació de la garantia bàsica.



La immobilització en l’enceball no es cobreix en els primers 60 dies d’estada dels
animals a l’explotació.



La indemnització per immobilització no podrà superar les 20 setmanes en tot el
període de garantia.



L’incompliment del RD 360/2009 i en especial dels plans de vacunació als quals fa
esment, implica la pèrdua del dret a la percepció d’indemnització.

En contractar l’Assegurança, el Prenedor o l’Assegurat han de declarar la qualificació en vigor.
La manca d’acreditació dels requisits previstos per a aquesta garantia comporta la
pèrdua del dret a la indemnització.
II.5. GARANTIA ADDICIONAL DE SACRIFICI EN ESCORXADOR AMB BUIT
SANITARI, NETEJA I DESINFECCIÓ PER AUJESZKY


Les explotacions que no hagin assegurat la garantia addicional d’Aujeszky en el pla
immediat anterior o si han transcorregut més de 30 dies des del venciment de la pòlissa
anterior, o les que s’incorporin per primer cop a l’assegurança, tenen cobertura per
a aquesta garantia quan el resultat oficial negatiu tingui una antiguitat inferior a 6
setmanes. La resta d’explotacions que s’incorporin a l’assegurança, amb resultat de
més antiguitat, tindran garanties un cop superat el període de carència establert,
comptat a partir de la comunicació a l’assegurat, per part de l’administració
competent, del resultat negatiu de l’últim control oficial realitzat sobre aquesta
explotació durant la vigència de l’assegurança.



També tenen cobertura aquelles explotacions que renovin aquesta garantia en els 30
dies següents a la finalització de les cobertures de la pòlissa anterior i tinguin
assegurada en aquesta pòlissa la garantia addicional d’Aujeszky.



Serà requisit imprescindible que l’assegurat acrediti la comunicació oficial escrita de
les actuacions portades a terme per part de l’autoritat competent.



Totes les anàlisis vàlides, per tenir dret a la indemnització, seran els realitzats en el
marc de controls oficials del Programa Nacional de lluita, control i erradicació de la
malaltia d’Aujeszky i les seves modificacions posteriors realitzats pels veterinaris
oficials o habilitats per la comunitat autònoma corresponent.



Per a la indemnització pel sacrifici dels animals a l’escorxador, s’ha d’acreditar que
el sacrifici s’ha fet com a màxim dos mesos després de la comunicació dels resultats
de les proves a l’assegurat per l’òrgan competent en aquesta matèria.
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La indemnització per sacrifici dels animals a l’escorxador depèn de si aquest es
realitza abans o després de transcorregudes 2 setmanes des de la comunicació oficial
del resultat positiu.



L’incompliment del RD 360/2009 implica la pèrdua del dret a la percepció
d’indemnització.

En contractar l’Assegurança, el Prenedor o l’Assegurat han de declarar la qualificació en vigor.
La manca d’acreditació dels requisits previstos per a aquesta garantia comporta la
pèrdua del dret a la indemnització.
II.6. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
S’exclouen expressament de les garanties d’aquesta assegurança:


Els sacrificis decretats per l’Administració 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.



La retirada d’hidrolitzadors d’explotacions porcines quan se superi el nombre
d’hidrolitzadors autoritzats per l’autoritat competent o quan l’autorització
administrativa estigui suspesa o retirada.



La retirada d'altres materials diferents als propis animals morts o les seves restes
orgàniques.

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, amb la venda, mort o sacrifici no emparat.
Les modificacions de capital vencen el mateix dia en què es produeixi el venciment de la
declaració d’assegurança inicial.

5a – ELECCIÓ DE GARANTIES
Les garanties triades pel ramader han de ser les mateixes, tret d’impossibilitat, per a totes les
explotacions de la seva propietat i són les que han de regir durant tot el període de vigència del
contracte.
L’assegurat pot escollir amb la contractació de la garantia bàsica la contractació de garanties
addicionals segons es descriu a l’annex I.
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L'assegurat pot triar la modalitat d'assegurament que més s'ajusti a les seves necessitats entre
una de les tres possibles (Integrat, Integrador o Productor independent), tenint en compte que
l'elecció de la modalitat d'assegurament determina el cost de l'assegurança i les cobertures sobre
les mateixes garanties conforme al següent quadre:
Característiques
de assegurat

Tipus de
garantia

Garantia
Mort o sacrifici per epizoòtia (PPC i FA)

Bàsica
Sacrifici de reproductores positives a EA
Integrador
Addicional

Mortalitat massiva

Addicionals Sacrifici en escorxador amb buit sanitari per EA, vacunació d’EA
Immobilització per epizoòtia (PPC i FA)
Bàsica
Pèrdua de qualificació per positius a EA
Integrat

Addicional

Pèrdua de producció per mortalitat massiva

Addicionals

Immobilització de l’explotació per EA, neteja i desinfecció després de buit
sanitari per EA.
Mort o sacrifici per epizoòtia (PPC i FA)
Immobilització per epizoòtia (PPC i FA)

Bàsica
Sacrifici de reproductores positives a EA
Pèrdua de qualificació per positius a EA

Productor
independent

Mortalitat massiva
Addicional
Pèrdua de producció per mortalitat massiva
Sacrifici en escorxador amb buit sanitari, neteja i desinfecció per EA
Addicionals
Immobilització i vacunació per EA

A més, es tindrà en compte que:
Una mateixa explotació podrà assegurar-se com integrat i com a integrador si ho fa en diferents
declaracions d'assegurança.
Una explotació no es podrà assegurar com a productor independent, i a més com integrat o
integrador, encara que sigui en diferents declaracions d'assegurança.
La garantia addicional d’"Immobilització i vacunació per EA” poden escollir-la les
explotacions qualificades com A3 o A4.
La garantia addicional de “Sacrifici amb buit sanitari, neteja i desinfecció per Aujeszky”, només
la poden escollir les explotacions qualificades com A4.
La garantia de comís a l’escorxador la poden escollir només els assegurats amb animals
d’enceball extensiu assegurats.
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L’assegurat podrà escollir els diferents capitals garantits en funció del nombre d’explotacions
assegurades segons s’estableix a la condició dinovena.
No poden escollir la garantia de retirada i destrucció els assegurats que:



Tenen alguna explotació en què el bestiar porcí conviu amb altres espècies diferents de
bestiar boví.
Fan un enceball de més de tres rotacions per plaça i any.

En ambdós casos han de subscriure la línia d’assegurança 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 (MALLORCA i 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.
II. RESTA DE GARANTIES
L’àmbit d’aplicació d’aquesta Assegurança s’estén a totes les explotacions assegurables del
territori nacional.

7a - TITULAR DE L’ASSEGURANÇA
Podrà ser el titular de l’assegurança qui figuri al REGA com a titular del codi de l’explotació o
d’una subexplotació d’aquest codi REGA. També pot ser titular de la pòlissa qualsevol persona,
física o jurídica que, tenint interès en el bé assegurable, figuri en algun apartat d'aquest codi
REGA.
En el cas que la declaració estigui formada per explotacions 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.
Per tal que diverses persones físiques o jurídiques puguin assegurar en una única declaració
d’assegurança, aquests han de compartir l’ús de mitjans de producció, com instal·lacions,
utillatge, etc. Als efectes de l’assegurança, la comercialització en comú es considera un mitjà
de producció.
Si durant el període de vigència de la declaració d'assegurança canviés el titular de l'explotació,
es podrà sol·licitar a Agroseguro la baixa d'aquesta explotació, procedint-se al extorn de la part
de la prima no consumida. En aquest cas, el nou titular podrà efectuar una nova declaració
d'assegurança.
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8a - EXPLOTACIONS ASSEGURABLES
Seran assegurables totes aquelles explotacions que segons s’estableix a la normativa vigent al
respecte:


Tenen assignat un codi REGA, i aquest ha de figurar a la declaració d’assegurança.



Han de complir la legislació vigent referent a la identificació, el registre, el benestar animal
i la resta de reglamentació corresponent a l’explotació i el maneig de l’espècie porcina.



Han de complir el que estableix el RD 360/2009, de 23 de març, pel qual s’estableixen les
bases del programa nacional de lluita, control i erradicació de la malaltia d’Aujeszky i les
seves modificacions posteriors. Per poder accedir a l’assegurança les explotacions han
d’estar qualificades com indemnes o oficialment indemnes. Aquelles explotacions que
no estiguin qualificades com indemnes o oficialment indemnes, i que vulguin renovar,
hauran de fer-ho en els 30 dies següents a la finalització de les cobertures de la pòlissa
anterior.

En el cas d’explotacions extensives, la base territorial també es considera element integrant de
l’explotació.
Tenen la consideració d’explotacions extensives les explotacions en les quals tot o part del cicle
productiu es fa en tanques a l’aire lliure, amb una càrrega ramadera que no pot superar
l’establerta en la legislació vigent.
La identificació de les explotacions assegurades es realitzarà mitjançant els codis nacionals
assignats pel REGA, i aquests codis han de figurar a les pòlisses.
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



Explotacions de lleure



Les explotacions d’experimentació o assaig i centres d'ensenyament



Les explotacions de tractants o operadors comercials



Nuclis zoològics

A més, per a la garantia addicional de retirada i destrucció:
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Les explotacions, per ser assegurables, han de disposar a l'inici de les garanties de
l'assegurança de contenidors que possibilitin la recollida dels animals, tret dels casos
especificats en la condició especial 2a.
Els contenidors han de tenir una capacitat apropiada al volum de l’explotació, amb tapa i
mecanisme que permeti carregar-lo amb grua des d’un camió. A la Comunitat de Navarra
estaran dotats de microxip de lectura electrònica. Els sistemes d’emmagatzematge en fred
(refrigeradors i congeladors) també han de tenir una capacitat adequada al volum de
l'explotació.
Els contenidors utilitzats per a la gestió d’hidròlisi porcina han de complir els requisits establerts
en la legislació vigent.
No són assegurables les explotacions que, tot i que disposin del seu propi codi REGA,
utilitzin en comú uns mateixos mitjans de producció amb altres de codi REGA diferent,
tret que resultin totes assegurades pels seus titulars respectius.
RÈGIMS
En el moment de la contractació, les explotacions han d'indicar el règim de maneig de
cadascuna de conformitat amb la normativa vigent.


Centres d’Inseminació Artificial: explotacions amb classificació zootècnica als efectes
del REGA de centres d’inseminació o centres de recollida de semen porcí, dedicades a la
recollida de semen de verrons de races o estirps selectes, pures i/o híbrids procedents de
programes d’hibridació aprovats per l’òrgan competent en aquesta matèria per a la seva
comercialització i aplicació en fertilització artificial. Els verrons allotjats en aquest han
d’estar inscrits en els llibres genealògics o en els registres oficials corresponents. Només
poden assegurar en aquest règim el grup de races “selecte o pur”:



Producció de garrins: explotacions dedicades a la producció de garrins des del naixement
fins al deslletament o fins a la recria per ser traslladats posteriorment a encebador.



Cicle tancat/mixt: Són:
- Les explotacions dedicades majoritàriament a la producció d’animals encebats per a
escorxador, on tot el procés productiu té lloc a la mateixa explotació, i es pot enviar una
part dels garrins per a la seva recria o enceball en encebadors.
- També s’asseguren en aquest règim de maneig les explotacions dedicades a la producció
o la multiplicació d’animals de races o estirps pures, selectes i/o híbrides procedents de
programes d’hibridació aprovats per l’òrgan competent en aquesta matèria, la finalitat
dels quals és l’obtenció d’animals per a la reproducció o la multiplicació. Han de tenir
la classificació zootècnica al REGA de granja de selecció o multiplicació. Els
reproductors d’aquestes explotacions han d’estar inscrits en els llibres genealògics o en
els registres oficials corresponents.



Transició de garrins: Explotacions dedicades a l’engreix d’animals deslletats per a la seva
posterior finalització en un encebador. Només es poden assegurar en aquest règim de
maneig els animals que pertanyen a les classes de bestiar “porc blanc”.
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Enceball o recria intensiu: Explotacions dedicades a l’engreix d’animals amb destinació
a l’escorxador. Els animals estan allotjats en instal·lacions apropiades a aquesta finalitat.
També s’asseguraran en aquest règim les explotacions dedicades a la recria i l’engreix
d’animals procedents d’explotacions de selecció o multiplicació la destinació de les quals
és la reproducció i marginalment la fase d’acabat o enceball.



Enceball extensiu: Explotacions dedicades a l’engreix d’animals amb destinació a
l’escorxador. Quan sigui el cas per als animals destinats a l’obtenció de productes designats
de gla segons el Reial Decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual s’aprova la norma de qualitat
per a la carn, el pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèric, la càrrega ramadera màxima ha
de ser la que s’hi estableix. Només es pot assegurar en aquest règim de maneig els
animals pertanyents al grup de races “raça ibèrica” o “raça celta”.

9a - ANIMALS ASSEGURATS
Els animals assegurables són els porcs per a reproducció, cria o engreix.
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ DE CADÀVERS
En cada explotació es considera un sol Tipus d’animal per règim que inclou tots els animals
assegurables que hi pertanyin.
Únicament al règim de cicle tancat/mixt, es consideren dos tipus d'animals: reproductor i
enceball.
II. RESTA DE GARANTIES
A l’efecte de l’Assegurança els animals es classificaran en els següents grups de races:


Selecte o pur: animals de raça pura inscrits en qualsevol dels registres oficials dels llibres
genealògics corresponents, inclosos els de raça ibèrica pura quan almenys el 90% dels
reproductors de l'explotació són animals de raça pura inscrits en qualsevol dels registres
oficials del Llibre Genealògic per a la raça porcina ibèrica i animals de raça Duroc.



Raça ibèrica: Animals no inscrits en el llibre genealògic corresponent per a la raça porcina
ibèrica o raça Duroc, el factor racial de la qual s’ha de justificar segons el Reial decret
4/2014, de 10 de gener, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a la carn, el pernil,
l’espatlla i el llom embotit ibèric. La verificació del factor racial dels animals amb
destinació al sacrifici per a l'obtenció de productes ibèrics l’ha de portar a terme una entitat
d'inspecció acreditada per l’Entitat Nacional d'Acreditació.



Raça Celta: animals inscrits en el “Libro Xenealóxico da raza Porcina Celta”. Les
explotacions que asseguren amb aquest tipus d’animals han de tenir almenys el 90% dels
animals inscrits en aquest llibre.



Races de porc blanc: resta d’animals porcins.
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Tipus d’animal als efectes de contractació


Reproductor selecte mascle: són els mascles destinats a inseminació artificial, que tinguin
almenys 6 mesos d’edat. Han de ser manejats d’acord amb la seva finalitat i estar inscrits
en els llibres genealògics i acreditats per l’entitat autoritzada. Només es pot assegurar
aquest tipus d’animal en el règim “centres d’inseminació”.



Reproductor: animals mascles o femelles amb una edat igual o superior a 7 mesos
destinats a la producció de garrins per al seu encebament posterior o venda a altres
explotacions.



Enceball/recria intensiu: animals des del seu deslletament fins al seu sacrifici posterior a
l'escorxador, o venda com a reproductor allotjats en instal·lacions apropiades per a
l’enceball o recria en intensiu amb una edat inferior a:
- 30 setmanes en el cas d’animals del grup de races “selecte o pur”.
- 35 setmanes en el cas del grup de races “races porc blanc”
- 48 setmanes en el cas del grup de races “raça ibèrica” i del grup de races selecte o pur
quan es tracta d’animals ibèrics o els seus encreuaments.



Enceball extensiu: En el cas d’animals que pertanyen al grup de races "raça ibèrica",
comprèn els animals l'alimentació dels quals es fa a l'aire lliure, des del deslletament a una
edat inferior a 104 setmanes. Aquest tipus d’animal integrarà tots els animals de raça
ibèrica, pura o no, i els seus encreuaments.
En el cas d’animals de la raça celta, inclou els animals alimentats a l’aire lliure, amb edat
compresa entre les 18 i les 60 setmanes (ambdues incloses).
Només es pot assegurar aquest tipus quan els animals pertanyin al grup de races “raça
ibèrica” o raça celta.



Animals de transició: animals deslletats amb edat inferior a 12 setmanes en intensiu;
únicament es pot assegurar aquest tipus d’animal en el grup de races “races de porc
blanc” i en el règim de maneig “transició”.

Tipus d’animals a l’efecte d’indemnització


Reproductors: mascles i femelles dedicats a la reproducció amb edat superior als 7 mesos;
s’inclouen els animals selectes o purs, entenent com a tals els inscrits en els llibres
genealògics i acreditats per l’entitat autoritzada.



Animals de transició: animals des del deslletament fins a les 12 setmanes.



Garrins: animals lactants a peu de mare fins al seu deslletament.



Animals d’enceball extensiu: animals d’enceball explotats de forma extensiva.



Animals d’enceball o de recria de reproductors: resta d’animals de l’explotació.
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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
porcines assegurables.
En conseqüència, el ramader que subscrigui aquesta assegurança ha d’assegurar la totalitat de
les explotacions assegurables que posseeixi dins l’àmbit d’aplicació de l’assegurança.
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Capítol IV: CONDICIONS D’ASSEGURAMENT
11a – PERÍODES DE SUBSCRIPCIÓ
El prenedor de l'assegurança o l’assegurat han de subscriure l'assegurança en els terminis que
estableixi el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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,
Pesca i Alimentació per a cada règim, 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, Pesca i Alimentació.
II. RESTA DE GARANTIES
En el moment de la contractació, l’assegurat ha d’elegir un valor únic dins el màxim i el mínim
establert pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a cadascun dels tipus d'animals.
Tots els animals de l’explotació s’han d’assegurar al mateix percentatge respecte del valor
unitari màxim que estableix el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a cada
tipus.

13a – NOMBRE D’ANIMALS
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
L’Assegurat declararà el cens habitual del seu cicle productiu actualitzat a la data de realització
de l’assegurança de cada una de les seves explotacions. En els casos de règims en què es
desenvolupin diversos cicles d’engreix durant el període de vigència de l’assegurança, es
declararà el cens habitual d’un d’ells, independentment de que per a la declaració en el REGA
haguessin de comptabilitzar-se el total d’animals produïts en un any. El nombre declarat no
pot ser inferior en cap cas al cens real en el moment de formalitzar la contractació de
l’assegurança.


Centre d’inseminació artificial: ha de declarar la suma dels censos que figuren per a cada
codi REGA en la categoria “truges” i “verros”.



Producció de garrins: ha de declarar la suma dels censos que figuren per a cada codi
REGA en la categoria “truges” i “verros”.

LÍNIA 408/Pla 2022 - Pàgina 22 de 58



Cicle tancat/mixt: ha de declarar la suma dels censos que figuren per a cada codi REGA
en la categoria “truges” i “verros” en el tipus d’animal “reproductor”. L’enceball
s’assegurarà com tipus d’animal d’enceball intensiu, declarant el nombre d’animals
corresponents al mateix.



Transició de garrins: Per a la Transició haurà de declarar el cens de cada codi REGA a la
categoria “recria/transició”.



Enceball o recria intensiu: haurà de declarar el cens de cada codi REGA a la categoria
“enceball”.
Les explotacions amb classificació productiva “Recria de Reproductors” s’assimilen per a
la contractació a l’enceball intensiu, tot i que en aquest cas s'ha de declarar el cens de
recria/transició.



Enceball extensiu: haurà de declarar el cens de cada codi REGA a la categoria “enceball”.

Qui tingui la transició en altra explotació (REGA) del mateix titular, podrà assegurar-lo en el
sistema específic de la línia d’assegurança 415 (tota la retirada).
A Andalusia, quan la recria superi el 50% de les mares, han d’assegurar-se la retirada a la línia
d’assegurança 415.
En explotacions amb reposició a Catalunya, han d’assegurar la retirada a la línia d’assegurança
415.
No obstant això, quan el règim a assegurar no pugui ser assimilat amb cap dels descrits
anteriorment a causa del volum de residus que genera, es regularitzarà la pòlissa d’acord
amb l’assegurat per ajustar-la a la realitat de la seva explotació.
II. RESTA DE GARANTIES
En tots els casos, l’assegurat ha de declarar, en el moment de subscriure l’assegurança, atenent
a la informació actualitzada del cens que figuri en el REGA, el nombre d’animals de cada tipus
que componen cadascuna de les seves explotacions.
En funció dels règims i del tipus d’animal:


Centres d’inseminació artificial:
Reproductor selecte mascle: Ha de declarar el nombre d’aquests animals que posseeixi.



Producció de garrins:
Reproductors: ha de declarar la suma del nombre d’animals que posseeixi dels tipus
següents: truges, verrons i reposició.



Cicle tancat/mixt:
Reproductors: ha de declarar la suma del nombre d’animals que posseeixi dels tipus
següents: truges, verrons i reposició.
Enceball/recria intensiu: ha de declarar el nombre d’animals que posseeixi dels tipus
següents: “enceball” i “recria/transició”.

LÍNIA 408/Pla 2022 - Pàgina 23 de 58

Enceball extensiu: ha de declarar el nombre d’animals destinats a enceball extensiu de la
seva explotació.


Transició:
Transició: ha de declarar el nombre d’animals que posseeixi del tipus “recria/transició”.



Enceball recria intensiu:
Enceball/recria intensiu: ha de declarar el nombre d’animals que posseeixi del tipus
“enceball”, explotats de forma intensiva.



Enceball extensiu:
Animals en enceball extensiu: ha de declarar el nombre d’animals destinats a enceball
extensiu de la seva explotació.

14a – BONIFICACIONS I RECÀRRECS
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
S’aplicarà una bonificació o un recàrrec a la prima, a la quantia i amb els requisits que
s’estableixen a continuació.
S'aplicarà a cada assegurat una bonificació o un recàrrec, basant-se en la informació següent
d’aquesta garantia, procedent de la seva contractació tant de les assegurances de retirada i
destrucció com de les assegurances en què s’hagi contractat aquesta garantia com a addicional:
- Nombre de plans contractats en el període dels tres plans anteriors.
- Primes de risc recarregades netes de reassegurança del Consorci, en el període dels tres
plans anteriors. Per a l’últim dels tres plans es prendran 8/12 de la prima.
- Indemnitzacions corresponents a sinistres ocorreguts en el període dels tres plans
anteriors. Per a l'últim dels tres plans es prendran les indemnitzacions corresponents a
sinistres ocorreguts en els 8 primers mesos des de l'entrada en vigor de la declaració
d'assegurança.
- I/Prr (%): quocient entre les indemnitzacions respecte de les primes de risc recarregades
netes de reassegurança del Consorci, especificades en els dos apartats anteriors:
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A. Assegurats que han contractat 2 o 3 plans dels 3 darrers
I/Prr últims 3 plans (%)

Bonificació
o recàrrec
assignat al
pla anterior

-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
75%
100%
125%
150%

≤55%
-50%
-50%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
75%
100%

>55% a 75%
-50%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
75%
100%
125%

>75% a 100%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
75%
100%
125%
150%

>100% a 110%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
75%
100%
125%
150%
150%

>110%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
75%
100%
125%
150%
150%
150%

Els valors negatius corresponen a bonificacions i els positius a recàrrecs.

A més del que s'especifica en la taula anterior, s'aplicaran els criteris següents:
- Per als assegurats bonificats, neutres i amb recàrrec inferior al 75% en el pla anterior,
s'aplicarà com a màxim un canvi d'estrat respecte a la bonificació o recàrrec del pla anterior.
- Als assegurats neutres o recarregats amb recàrrec inferior al 75% en el pla anterior, amb una
ràtio d'I/Prr en cadascun dels tres plans anteriors superior al 150%, se'ls aplicaran els
recàrrecs següents segons la seva ràtio acumulada d'I/Prr:
I/Prr acumulat últims 3 plans (%)

Recàrrec

>150% i ≤175%:

+ 75%

>175% i ≤200%

+ 100%

>200% i ≤225%

+ 125%

>225%:

+ 150%
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Als assegurats que parteixin d’una bonificació i hagin tingut una ràtio d'I/Prr en cadascun dels
tres plans anteriors superior al 150%, se'ls aplicarà una mesura de neutre.
B. Assegurats que han contractat només un pla dels 3 últims
I/Prr últims 3 plans (%)

Bonificació
o recàrrec
assignat al
pla anterior

≤30%

>30% a 55%

>55% a 130%

>130% a 160%

>160%

-50%

-50%

-50%

-50%

-45%

-40%

-45%

-50%

-50%

-45%

-40%

-35%

-40%

-50%

-45%

-40%

-35%

-30%

-35%

-45%

-40%

-35%

-30%

-25%

-30%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-25%

-35%

-30%

-25%

-20%

-10%

-20%

-30%

-25%

-20%

-10%

0%

-10%

-25%

-20%

-10%

0%

10%

0%

-20%

-10%

0%

10%

20%

10%

-10%

0%

10%

20%

30%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

30%

10%

20%

30%

40%

50%

40%

20%

30%

40%

50%

60%

50%

30%

40%

50%

60%

75%

60%

40%

50%

60%

75%

100%

75%

50%

60%

75%

100%

125%

100%

60%

75%

100%

125%

150%

125%

75%

100%

125%

150%

150%

150%

100%

125%

150%

150%

150%

Els valors negatius corresponen a bonificacions i els positius a recàrrecs.

A més del que s'especifica en la taula anterior, s'aplicarà el criteri següent:
 Per als assegurats bonificats, neutres i amb recàrrec inferior al 75% en el pla anterior,
s'aplicarà com a màxim un canvi d'estrat respecte de la bonificació o recàrrec del pla anterior.
C. Assegurats amb cap pla contractat dels 3 últims
No s’apliquen bonificacions ni recàrrecs.
D. Bonificacions i recàrrecs quan una explotació canvia de titular
Quan s'incorpori a la declaració d'assegurança una explotació assegurada anteriorment per un
altre titular, es tindrà en compte la història d’aquesta per al càlcul de la bonificació o del
recàrrec. L'assegurat ha de comunicar a Agroseguro aquest canvi i Agroseguro procedirà a
calcular la bonificació o el recàrrec; si l'assegurat no el comunica, Agroseguro aplicarà aquest
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canvi en el moment en què el detecti.
II. RESTA DE GARANTIES
Agroseguro, pot concedir en un futur bonificacions o recàrrecs a les primes a aquells assegurats
que compleixin les condicions que s’estableixin, tenint en compte la seva continuïtat en la
contractació i els seus resultats tècnic i econòmics.

15a – CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES D’EXPLOTACIÓ I MANEIG
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
Són les establertes pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè els béns estiguin
garantits.
La sol·licitud de retirada dels animals morts s’ha d'efectuar al més aviat possible, amb la
finalitat de mantenir la traçabilitat necessària.
Els contenidors utilitzats per a dipositar els animals morts, i els mateixos animals en els casos
en què no s'utilitza contenidor, no han de contenir altres materials diferents dels cadàvers i restes
orgàniques derivades dels animals de l'explotació, perquè l'empresa gestora els pugui retirar.
L'incompliment greu de les condicions tècniques mínimes d'explotació i maneig comporta
la pèrdua del dret a la indemnització dels eventuals sinistres.
En aquest sentit, l’assegurat està obligat a facilitar l’accés a l’explotació i a la
documentació precisa amb motiu d’una comprovació pericial del compliment de les
condicions tècniques mínimes i ha de col·labora-hi perquè pugui fer-ho en condicions
idònies.
II. RESTA DE GARANTIES
Les condicions tècniques mínimes de maneig que s’han de complir a les explotacions
assegurables són les establertes pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació:
a) Complir els requisits establerts en el Reial decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les
normes mínimes per a la protecció de porcs.
b) Els animals han d’estar sotmesos, d’acord amb el tipus d’explotació en què es trobin a unes
tècniques ramaderes correctes.
c) Les instal·lacions de menjadores i abeuradors han de ser adequades per garantir a tots els
animals de l’explotació l’accés al pinso i a l’aigua, en condicions higienicosanitàries i segons
s’estableix en la normativa vigent de benestar animal.
d) L’aigua destinada al consum dels animals dins de les explotacions ha de reunir condicions
de potabilitat adequades.
e) Aplicar i mantenir els programes i les normes sanitàries contra les principals malalties de
l’espècie sotmeses a control oficial.
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f) Retirar diàriament els animals morts mitjançant els procediments establerts per la normativa
vigent.
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, si l’assegurat impedeix l’accés a l’explotació o a la documentació
necessària per a la comprovació pericial del compliment de les condicions tècniques
mínimes, perd el dret a les indemnitzacions de l’explotació afectada fins que no se’n
verifiqui el compliment.
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 la seva aplicació immediata.

16a – PAGAMENT DE LA PRIMA
1. ASSEGURANÇA NO RENOVABLE
Una vegada realitzada la declaració d'assegurança en el període de subscripció establert, es
procedirà al pagament de la prima única, que es podrà efectuar al comptat o fraccionat.
A) PAGAMENT AL COMPTAT
A1) Pagament per domiciliació bancària
El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària al compte bancari indicat en la declaració
d’assegurança.
Serà nul·la i no tindrà cap efecte la declaració d’assegurança que rebi Agroseguro fora
del període de subscripció establert, com també la que, tot i que es rebi dins aquest
termini, no se’n pugui fer el cobrament íntegre de la prima.
Aquelles declaracions d’assegurança subscrites l’últim dia del període de subscripció es
consideren vàlides si es reben a Agroseguro fins al dia hàbil següent al de finalització d'aquest
període.
Quan es produeixin modificacions en la declaració d'assegurança que suposin una regularització
de la prima, Agroseguro abonarà o carregarà l'import corresponent a aquesta regularització,
segons sigui el cas, al compte bancari especificat per al pagament de la prima en la declaració
d'assegurança.
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Aquestes modificacions seran nul·les i no tindran cap efecte si l'import íntegre de la
regularització no ha estat pagat, per la qual cosa en el cas de sinistre no es tindran en
compte aquestes modificacions a l'hora de calcular la indemnització corresponent, llevat
de la Retirada i Destrucció de cadàvers, en la qual se suspendran les garanties.
A2) Pagament per transferència bancària
Excepcionalment, es pot fer el pagament mitjançant transferència bancària a favor de
Agroseguro en qualsevol dels comptes que aquest designi a aquest efecte, sempre que en la
transferència quedi identificat el número de pòlissa, el NIF de l'assegurat i el codi de la línia
d'assegurança.
En el cas que no hi figuri algun dels conceptes anteriors o si hi ha una diferència entre
l'import de la prima a pagar i l'import abonat en la transferència, la contractació serà
nul·la i es procedirà a la devolució de l'import de la transferència al compte d'origen,
sense que tingui cap efecte en la declaració d'assegurança.
El pagament ha de realitzar-se en el període de subscripció establert, admetent-se, per a aquelles
declaracions d'assegurança que se subscriguin l'últim dia del període de subscripció, el següent
dia hàbil al de finalització de l'esmentat període.
La data de pagament serà la que figuri en el justificant bancari com a data de la transferència,
havent de remetre còpia d'aquest justificant a Agroseguro quan sigui requerit.
Es nul·la i no tindrà cap efecte la declaració d’assegurança la prima de la qual no hagi
estat pagada en la forma i els terminis establerts.
Quan es produeixin modificacions en la declaració d'assegurança que suposin una regularització
de la prima, Agroseguro abonarà l'import corresponent a aquesta regularització al compte del
prenedor, o en el cas de càrrec, el prenedor de l'assegurança haurà de fer el pagament mitjançant
transferència bancària a favor d’Agroseguro al compte especificat per a tal efecte.
Aquestes modificacions seran nul·les i no tindran cap efecte si l'import íntegre de la
regularització no ha estat pagat, per la qual cosa en el cas de sinistre no es tindran en
compte aquestes modificacions a l'hora de calcular la indemnització corresponent, llevat
de la Retirada i Destrucció de cadàvers, en la qual se suspendran les garanties.
B) PAGAMENT FRACCIONAT
Es pot accedir a aquesta forma de pagament quan, en el moment de subscriure la declaració
d’assegurança, es compleixin els dos requisits següents:
- En el moment de la contractació, l’assegurança ha de tenir un cost a càrrec del prenedor
superior a l’import mínim establert per la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA) per poder concedir un aval per les quantitats ajornades.
- L'assegurat ha de tenir contractat el corresponent aval garantit de SAECA per una
quantia que ha de cobrir almenys l'import de les fraccions següents.
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El pagament de la prima única es realitzarà en fraccions, segons que s’indica a continuació:
1) Primera fracció: es correspondrà almenys amb la quantia o percentatge establert per SAECA
en el moment de la contractació, del 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.
El pagament d'aquesta primera fracció es realitzarà de la mateixa forma establerta 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 ni la declaració d’assegurança, que serà nul·la.
2) Fraccions següents: es correspondran amb la resta de l'import del cost de l’assegurança a
càrrec del prenedor no abonat en la primera fracció, que es pagarà mitjançant rebut que es
presentarà a cobrament en el termini previst a la declaració d’assegurança.
El cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària al compte de l’assegurat especificat
per al pagament de la prima en la declaració d'assegurança.
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.
En el cas de no haver-se satisfet alguna de les fraccions següents, Agroseguro notificarà
per escrit a l'assegurat la manca de pagament. Si no es produeix aquest pagament passat un
mes del venciment, Agroseguro iniciarà els tràmits amb SAECA per executar l’aval
corresponent.
Quan es produeixin modificacions en la declaració d'assegurança que suposin una regularització
de les primes, Agroseguro carregarà l'import corresponent a aquesta regularització al compte
bancari de l'assegurat especificat per al pagament de la prima en la declaració d'assegurança.
En cas d'abonament, es reduirà la quantia de les següents fraccions. Aquestes modificacions
seran nul·les i no tindran cap efecte si l'import íntegre de la regularització no ha estat
pagat, per la qual cosa en el cas de sinistre no es tindran en compte aquestes modificacions
a l'hora de calcular la indemnització corresponent, llevat de la Retirada i Destrucció de
cadàvers, en la qual se suspendran les garanties.
2. ASSEGURANÇA RENOVABLE
2.1. PRIMERA PRIMA
El pagament pot realitzar-se al comptat o de forma fraccionada, i és aplicable tot el que
s'estableix per a l'assegurança no renovable, però fent tots els pagaments mitjançant
domiciliació bancària en el compte especificat per al pagament de la prima en la declaració
d'assegurança.
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2.2. PRIMES SUCCESSIVES
La prima dels períodes successius és la que resulti d’aplicar al capital assegurat les tarifes que
s’estableixen en cada Pla d’Assegurances, basades en criteris tècnics actuarials, establerts en
cada moment per Agroseguro, tenint en compte, a més, les modificacions de garanties i les
modificacions en el valor dels béns assegurats.
Agroseguro, si més no amb 2 mesos d’antelació al venciment del contracte, ha de notificar al
prenedor i a l’assegurat la prima per a cada nou període de cobertura, i comunicar la data de
presentació al cobrament del rebut corresponent al compte bancari especificat per al pagament
de la prima en la declaració de l’assegurança.
El pagament de la prima única es realitzarà al comptat o de forma fraccionada, i és d’aplicació
tot el que s'estableix per a l’assegurança no renovable, però fent tots els pagaments mitjançant
domiciliació bancària al compte especificat per al pagament de la prima en la declaració
d’assegurança i a més aplicant els aspectes següents segons la forma de pagament triada:
A) PAGAMENT AL COMPTAT PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
El pagament de les primes successives es farà al venciment de l’anualitat anterior, i Agroseguro
procedirà al cobrament per domiciliació bancària al compte especificat per al pagament de la
prima en la declaració de l’assegurança.
En el cas de manca de pagament d'una de les primes successives, el contracte quedarà
resolt un mes després del dia de venciment de l'anualitat anterior i Agroseguro notificarà
aquesta circumstància al prenedor i a l'assegurat.
B) PAGAMENT FRACCIONAT PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Primera fracció: el pagament de la primera de les fraccions de les primes successives s’ha de
fer al venciment de l’anualitat anterior, i Agroseguro procedirà al cobrament per domiciliació
bancària al compte especificat per al pagament de la prima en la declaració de l’assegurança.
En el cas de manca de pagament de la primera de les fraccions de la prima successiva, el
contracte queda resolt un mes després del dia de venciment de l'anualitat anterior i
Agroseguro notificarà aquesta circumstància al prenedor i a l'assegurat.
Fraccions següents: es presentarà al cobrament per domiciliació bancària en el compte indicat
per al pagament de la prima i en els terminis previstos a la declaració d’assegurança.
En el cas de no haver-se satisfet alguna de les fraccions següents, Agroseguro notificarà per
escrit a l'assegurat la manca de pagament. Si no es produeix aquest pagament passat un mes del
venciment, Agroseguro iniciarà els tràmits amb SAECA per executar l’aval corresponent.

17a – ENTRADA EN VIGOR
L'entrada en vigor de l'assegurança depèn de la modalitat de pagament triada:
1) Pagament per domiciliació bancària: l’assegurança entrarà en vigor a les zero hores de
l'endemà del dia de la recepció de la declaració d'assegurança en Agroseguro.
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2) Pagament per transferència bancària: l’assegurança entrarà en vigor a les zero hores de
l'endemà del dia en què es pagui la prima de l'assegurança i sempre que s'hagi
formalitzat la declaració d'assegurança.
Si l'assegurat torna a contractar o renova l'assegurança en els deu dies anteriors o posteriors al
venciment de la declaració d'assegurança anterior, la data d'entrada en vigor coincidirà amb la
de la declaració d'assegurança vençuda, però amb una anualitat més.

18a – PERÍODE DE CARÈNCIA
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
S’estableix un període de carència (excepte per a les Casetes de Castelló) en dies complets
comptats des de l’entrada en vigor de l’assegurança, de 7 dies.
No tenen carència per a aquesta garantia les explotacions de les pòlisses:


Que contractin la modalitat no renovable o renovable en la primera anualitat si en el pla
immediat anterior tenien contractada aquesta cobertura, bé com a garantia addicional o
bé en la línia específica de Retirada i Destrucció, i renovin en el termini de deu dies
anteriors o posteriors al venciment de la cobertura.



Que contractin la modalitat renovable en successives anualitats, si en el pla immediat
anterior tenien contractada aquesta cobertura, bé com a garantia addicional o bé en la
línia específica de Retirada i Destrucció.

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.
Si al llarg de la vigència d'una declaració d'assegurança, s'inclou en la mateixa una nova
explotació, aquesta es sotmet a les carències previstes.
II. RESTA DE GARANTIES
Els assegurats que subscriguin aquesta assegurança estaran sotmesos als següents períodes de
carència segons les cobertures en dies complets comptats des de l’entrada en vigor de
l’assegurança:
1. Epizoòties PPC I FA: 20 dies
2. Malaltia d’Aujeszky sacrifici de positius i pèrdua de qualificació: 15 dies
3. Mortalitat massiva i pèrdua de producció, i comís a l'escorxador: 7 dies
4. Les Garanties addicionals relacionades amb la malaltia d'Aujeszky:
Carència de 15 dies; a més les explotacions que no hagin assegurat la garantia
addicional d’Aujeszky en el pla immediat anterior o hagin transcorregut més de
30 dies des del venciment de la pòlissa anterior, o les que s’incorporin per primer
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cop a l’assegurança, tenen cobertura per a aquesta garantia quan el resultat oficial
negatiu tingui una antiguitat inferior a 6 setmanes. La resta d’explotacions que
s’incorporin a l’assegurança, amb resultat de més antiguitat, tindran garanties un
cop superat el període de carència establert, comptat a partir de la comunicació a
l’assegurat, per part de l’administració competent, del resultat negatiu de l’últim
control oficial realitzat sobre aquesta explotació durant la vigència de
l’assegurança.
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 abans, 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 de la inscripció correcta en el Llibre de
Registre d’Explotació, acreditada 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 de les pòlisses amb modalitat no renovable o renovable en la primera
anualitat que contractin aquesta assegurança en els deu dies anteriors o posteriors al
venciment de la pòlissa anterior, o les pòlisses en modalitat renovable en successives
anualitats només tenen carència per a les cobertures i naus no incloses en la pòlissa anterior.
En el cas de modificació del capital per reconversió o alta de noves explotacions al llarg de la
vigència de l’assegurança, s’aplicarà a aquestes explotacions els períodes de carència esmentats
abans, començant a comptar des de la data de presa d’efecte de la Modificació de Capital
Assegurat, de conformitat amb el que es disposa en la condició dinovena.

19a – CAPITAL ASSEGURAT I CAPITAL GARANTIT
El Capital Assegurat es fixa en el 100% del Valor Assegurat de l’Explotació.
I. GARANTIA ADDICIONAL DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ I ADDICIONALS DE
COMÍS EN ESCORXADOR, D’IMMOBILITZACIÓ I DE VACUNACIÓ PER
AUJESZKY, DE SACRIFICI AMB BUIT SANITARI, NETEJA I DESINFECCIÓ PER
AUJESZKY.
El Capital Garantit es fixa en el 100% del Valor Assegurat de l’explotació.
El valor assegurat s'obtindrà de multiplicar el cens habitual del cicle productiu (segons Condició
especial 13a) pel valor unitari corresponent.
II. RESTA DE GARANTIES
El valor assegurat és el resultat de multiplicar el nombre d’animals assegurables, declarats per
l’assegurat en realitzar la seva declaració d’assegurança, pel seu Valor Unitari.
El capital garantit és el límit màxim d’indemnitzacions a percebre per l’assegurat en el període
de vigència de la pòlissa.
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El Capital Garantit s’estableix com un percentatge del Capital Assegurat de la declaració i serà
elegible per l’assegurat per a la garantia bàsica i l'addicional I exclusivament, entre els següents
percentatges, en funció del nombre d’explotacions de la declaració conforme a la taula següent:
NOMBRE
D’EXPLOTACIONS DE LA
DECLARACIÓ PER
PODER ESCOLLIR ELS
DIFERENTS CAPITALS

1-2

3-5

6-10

11-20

més de 20

CAPITAL GARANTIT
ELEGIBLE*

100%

100% 50%

100% 50%
25%

100% 50%
25% 10%

100% 50%
25% 10%5%

*en percentatge sobre el Capital Assegurat

Per poder accedir a aquests percentatges de capital garantit és necessari disposar del nombre
d’explotacions que s’indiquen a la taula, però qualsevol assegurat sempre podrà accedir a
capitals garantits superiors dins els definits a la taula.
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. Aquesta ampliació de capital haurà
d’estar sotmesa als períodes de carència fixats a la condició especial divuitena.
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 haurà de sol·licitar a Agroseguro la 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.
La gestió de les baixes es justificarà mitjançant les guies d’origen i sanitat pecuària o la
documentació oficial que evidenciï el destí dels animals que causin baixa a l’explotació, i serà
necessari acreditar el cens que queda a l’explotació. En el cas que hi hagués alguna
discrepància, es mantindrà a la pòlissa el cens més alt.
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En el cas d'alertes sanitàries, també es pot sol·licitar 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.
PER A TOTES LES MODIFICACIONS DE CAPITAL ASSEGURAT:
Les modificacions de capital assegurat tindran efecte el dia de la seva recepció per
Agroseguro.
II. RESTA DE GARANTIES
MODIFICACIONS DE CAPITAL PER ALTA DE NOUS 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%.

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 l’adopció de mesures.
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.
PER A TOTES LES MODIFICACIONS DE CAPITAL ASSEGURAT:
La presa d'efecte de les Modificacions de Capital Assegurat serà la data de la seva recepció
per Agroseguro.
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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
en la data de realització de l’assegurança de cada una de les explotacions que posseeixi
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta assegurança.
En tots els casos, com a mínim s’ha d'assegurar el nombre d’animals que hi hagi a
l’explotació en el moment de l’entrada en vigor de la declaració d’assegurança. Si amb
posterioritat varia el nombre d’animals, s’admet fins a un marge del 7%
d’infraassegurança, mesurat aquest com la diferència entre el Valor de l’Explotació i el
Valor assegurat, referit al valor de l’explotació.
En el cas d’incompliment d’aquesta obligació, es procedirà segons s’especifica a
continuació:
1) L’assegurat té un termini de 5 dies hàbils des del requeriment fefaent d’Agroseguro per
procedir a assegurar correctament. Si no ho fa, resultarà en la pèrdua del dret a la
indemnització.
2) Agroseguro procedirà a regularitzar la prima corresponent a tot el període de garanties
establert en l’assegurança, incrementada amb la penalització següent:
Penalització (%)
(Valor explotació - Valor
assegurat) x100 / Valor
explotació

En el moment de l’entrada
en vigor de l’assegurança

Amb posterioritat a l’entrada
en vigor de l’assegurança

< 5%

5%

0%

>=5% a 7%

7%

0%

7% al 20%

10%

10%

> 20%

15%

15%

L'aplicació d’aquestes penalitzacions es farà sobre el total de la prima a nivell de "classe
d'explotació".
- 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.
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En cas de sinistre, Agroseguro pot requerir al prenedor de l’assegurança o assegurat el
certificat de destrucció dels cadàvers, de conformitat amb el que s’especifica en la
Primera 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.
En el cas d'explotacions amb hidrolitzadors, l'assegurat ha de comunicar per a la
comprovació pericial pertinent les fites següents, almenys amb una setmana d'antelació
de quan s'efectuïn:
o Quan s’hagi de procedir al tancament de cadascun dels seus hidrolitzadors.
o Quan s’hagi de retirar cada hidrolitzador.
o Quan s’hagi d’incloure a l'explotació un nou hidrolitzador.
A més, es podran efectuar els peritatges que es considerin necessaris tant a l'inici de
garanties, com al final i durant la vigència de la declaració d'assegurança.
II. RESTA DE GARANTIES
El prenedor de l’assegurança i l’assegurat, estan obligats a incloure en la declaració
d’assegurança la totalitat de béns assegurables de totes les explotacions de la mateixa classe
que posseeixi al territori nacional. L’incompliment d’aquesta obligació, tret de casos
degudament justificats, dona lloc a la pèrdua del dret a la indemnització, tret del que
estipula la garantia addicional de retirada i destrucció.
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.
Si la infraassegurança és superior al 20%, Agroseguro procedirà a la suspensió de
garanties. Les garanties no tornaran a prendre efecte fins que s'actualitzi el valor de les
explotacions incloses en la declaració, comunicant-ho a AGROSEGURO.
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 sanitari, 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.
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I. COMÚ A TOTES LES GARANTIES
A més del que s’estableix en la Condició General Setena, el prenedor de l’assegurança i
assegurat estan obligats a:
 Proporcionar la informació per mantenir actualitzat el Registre de Moviments d’Animals
(REMO) tal com s’especifica en el RD 728/2007, de 13 de juny, pel qual s’estableix i
regula el Registre General de Moviment de Bestiar i el Registre General d'Identificació
Individual d'Animals, i les seves modificacions posteriors.
En el moment que s’observin defectes greus en la documentació de l’explotació,
Agroseguro pot comunicar a l’assegurat la suspensió de les garanties fins que
acrediti que aquesta documentació ha estat actualitzada.
 El titular de l’assegurança ha de notificar a l’autoritat competent del REGA de la seva
comunitat autònoma tots els canvis o les modificacions que siguin necessaris per a una
correcta identificació de l’explotació, titular i béns assegurables.
 Identificar els animals segons es determina en el RD 205/1996, pel qual s’estableix un
sistema d’identificació i de registre dels animals de l’espècie bovina, porcina, ovina i
caprina i les seves modificacions posteriors.
 Complir el Reial decret 360/2009, de 23 de març, pel qual s’estableixen les bases del
programa nacional de lluita, control i erradicació de la malaltia d’Aujeszky i les seves
modificacions posteriors.
 Permetre a Agroseguro i als tècnics que aquest designi, sempre que compleixin les
mesures de bioseguretat de l’explotació, d’inspeccionar 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:
 Els documents oficials de l’explotació i del trasllat d’animals.
 Els documents referents al programa de lluita contra la malaltia d’Aujeszky.
 Declarar a Agroseguro el nombre d’animals de cada tipus sotmesos a immobilització per
l’Autoritat competent, per causa de Febre Aftosa o Pesta Porcina Clàssica.
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 DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
En cas que l'animal assegurat mori, el Prenedor de l'Assegurança, Assegurat o beneficiari ha de
comunicar-ho immediatament a Agroseguro o a la gestora corresponent al seu territori,
mitjançant comunicació telefònica o a través del web.
Les explotacions amb hidròlisi porcina han de comunicar a Agroseguro la data en què es va
efectuar el tancament de l’hidrolitzador amb l’objectiu de poder efectuar les comprovacions
pertinents.
II. RESTA DE GARANTIES
En cas de sinistre, el prenedor de l’assegurança, assegurat o beneficiari haurà de comunicar-ho
a Agroseguro el mateix dia en què es produeixi el sinistre, mitjançant comunicació telefònica,
indicant com a mínim les següents dades:
- Nom i cognoms de l’assegurat.
- NIF
- Número de referència de la declaració d’assegurança individual o aplicació
- Número d’assegurança col·lectiva, si és el cas.
- Lloc del sinistre
- Moment en què va començar la causa que l’origina
- Causa del sinistre
- Nombre d’animals sinistrats.
- Número de telèfon de contacte per al peritatge.
Així mateix, ha de prendre totes les mesures necessàries per conservar els animals o les
seves restes, de manera que aquests es trobin com a màxim les 72 hores següents a la
notificació a disposició d’Agroseguro.

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 21a, Agroseguro procedirà a la inspecció i la taxació dels
danys, en el termini de 72 hores, comptats des del moment de la comunicació.
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23a – VALORACIÓ DELS DANYS
I. GARANTIA BÀSICA I ADDICIONALS DE MORTALITAT MASSIVA I COMÍS A
L’ESCORXADOR.
La taxació dels sinistres s’efectuarà d’acord amb la norma general de peritatge pecuària
aprovada per l’ordre de presidència 1459/2005 de 18 de maig.
CÀLCUL DEL VALOR BRUT
1. Mort o sacrifici per epizoòties PPC i FA
Un cop comunicat el sinistre es comptabilitzarà el nombre d’animals morts o sacrificats.
Es calcula el valor brut, com la suma dels productes del valor unitari declarat de cada animal
sinistrat multiplicat pel percentatge establert a la taula corresponent de l'annex II. C en funció
de l’edat dels animals.
2. Immobilització per epizoòties PPC i FA
El càlcul del valor brut per animal es calcularà de la següent forma:
Si hi ha animals presents a l’explotació:
Es determinarà multiplicant la compensació prevista en l'Annex II.D segons tipus d’animal i
règim de maneig, pel nombre d’animals presents de cada un d’aquests tipus en el moment del
sinistre i per les setmanes d’immobilització.
Si l’explotació està buida, després d’un buit sanitari o per no poder incorporar animals:
Es determinarà multiplicant la compensació prevista en l'annex II.D segons tipus d’animal i
règim, pel nombre d’animals assegurats de cada un d’aquests tipus en el moment del sinistre i
per les setmanes d’immobilització.
3. Sacrifici de reproductors positius a l’escorxador per Malaltia d’Aujeszky (garantia
bàsica)
Un cop comunicat el sinistre es comptabilitzarà el nombre de reproductors positius sacrificats.
Es calcula el valor brut, com la suma dels productes del valor unitari declarat de cada animal
sinistrat multiplicat pel percentatge establert a la taula corresponent de l'annex II.E en funció
del règim de maneig i l’edat dels animals.
4. Pèrdua de qualificació d’explotacions de reproducció per Malaltia d’Aujeszky
(garantia bàsica)
Un cop comunicat el sinistre es calcula el nombre d’animals reproductors presents a
l’explotació i el nombre d’animals reproductors assegurats.
Es calcula el valor brut, com el producte entre el nombre de setmanes que dura la suspensió o
la pèrdua de qualificació, pel nombre d’animals reproductors presents a l’explotació, pel valor
unitari declarat per l’assegurat i pel percentatge establert en la taula respectiva de l’annex II.F,
amb un màxim de 20 setmanes en tot el període de garanties.
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5. Mortalitat massiva i pèrdua de producció
Es calcula el valor brut, com a producte entre el nombre d’animals morts pel valor unitari
declarat per l’assegurat, i pel percentatge establert en les taules corresponents en funció del
règim de maneig l’edat i tipus d’animals de l’annex II.A o II.B.
6. Sacrifici en escorxador amb buit sanitari per Aujeszky, cobert per la garantia
addicional III
Es calcula el valor brut, com a producte del valor unitari declarat pel nombre d’animals
sacrificats i pel percentatge establert en les taules corresponents en funció del règim de maneig
l’edat, el tipus d’animals i el moment del sacrifici respecte de la data de comunicació oficial de
pèrdua de qualificació, segons es recull en l’annex II.
- Sacrifici en escorxador abans de les 2 setmanes des de la data de comunicació del
resultat positiu.
- Sacrifici en escorxador entre les 2 setmanes i els 2 mesos des de la data de comunicació
del resultat positiu.
7. Vacunació d’Aujeszky, coberta en garantia addicional II
Es calcula el valor brut, com a producte entre el nombre d’animals vacunats i pel valor establert
en les taules corresponents en funció del règim de maneig l’edat i tipus d’animals de l’annex
II.G.
8. Immobilització per Aujeszky, coberta per la garantia addicional II
El càlcul del valor brut per animal es calcularà de la següent forma:
Es determinarà multiplicant la compensació prevista en l'annex II.G segons tipus d’animal i
règim de maneig, pel nombre d’animals presents de cadascun d’aquests tipus en la data de
comunicació oficial de positivitat i per les setmanes d’immobilització.
9. Neteja i desinfecció de l’explotació, coberta a la garantia addicional III
El valor brut serà el menor entre el cost real contra factura de la neteja i desinfecció; i el producte
entre el nombre dels animals assegurats a l’explotació pel percentatge establert a la taula
corresponent de l’annex II.G.
10. Comissos a l’escorxador
Un cop comunicat el sinistre, es calcula el nombre d’animals comissats abans del seu sacrifici
i el nombre de canals comissades.
Es calcula el valor brut com el producte entre el nombre de canals i animals comissats pel valor
unitari assegurat i pel 90%.
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24a – SINISTRE INDEMNITZABLE
S'estableixen els següents mínims indemnitzables i requisits d'indemnització per als riscos de:
Mort o sacrifici per epizoòties PPC i FA
Perquè un sinistre sigui considerat indemnitzable en cada instal·lació, ha de complir els requisits
següents:
-

Tenir el document acreditatiu del registre en el REGA de l’aplicació d’una immobilització
sanitària sobre l’explotació d’alguna de las malalties o riscos inclosos en aquesta garantia.

-

Existir una declaració de l’autoritat competent on s’especifiqui el nombre d’animals morts
o que han de ser sacrificats.

Immobilització per epizoòties PPC i FA
Perquè un sinistre sigui considerat indemnitzable en cada instal·lació, ha de complir els requisits
següents:
-

Document acreditatiu del registro en el REGA de l’aplicació d’una immobilització sanitària
sobre l’explotació.

-

L'explotació ha de romandre immobilitzada almenys 21 dies.

-

Declaració de l'autoritat competent on s'especifiqui que l'explotació té restringit algun dels
moviments següents i el dia en què comencen:
- Sortida d’animals cap a altres explotacions.
- Sortida d’animals cap a l’escorxador.

Garantia bàsica per a la malaltia d'Aujeszky: sacrifici de positius i pèrdua de qualificació
Per rebre la indemnització per sacrifici de reproductors positius i de la suspensió o pèrdua de la
qualificació a aquesta malaltia, el Prenedor o l’Assegurat estan obligats a trametre a
Agroseguro:
1) Còpia del document oficial emès per l’escorxador acreditatiu del fet que s’ha dut a terme
el sacrifici de l’animal de l’explotació positiva.
2) La documentació oficial de les proves que acrediten el compliment dels requisits
d’assegurament.
3) La documentació emesa per l’Autoritat Competent, acreditativa de la suspensió o la
pèrdua de la qualificació
4) La certificació emesa per l’Autoritat competent del compliment de la normativa
recollida en el RD 360/2009.
5) Perquè un sinistre sigui considerat indemnitzable en cada instal·lació, ha de complir els
requisits següents:
-

Enviar document acreditatiu de que l’explotació ha resultat positiva a les proves
realitzades en relació a la malaltia d’Aujeszky
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-

Enviar document acreditatiu dels animals de l’explotació positius i per aquesta
malaltia.

Garantia addicional de mortalitat massiva i pèrdua de producció
El valor brut dels animals sinistrats valorats segons l’annex II.A ha de suposar sempre almenys
600 €. A més, han de complir una de les tres condicions següents:
 El valor brut dels animals sinistrats, segons annex II.A, ha de superar el 5% del valor de
l’explotació en el moment del sinistre.
 El nombre d’animals sinistrats d’un dels tipus definits a efectes d’indemnització, excepte
garrins, ha de superar el 5% del total d’animals del mateix tipus presents a l’explotació en
el moment del sinistre.
 Que el sinistre afecti només garrins definits en els tipus d’animals a efectes d’indemnització
i en un nombre la valoració del qual en conjunt, d’acord amb les taules de l’annex II.A, sigui
de, si més no, 600 €.
Aquest mínim indemnitzable no és d’aplicació en l’enceball extensiu per a la cobertura de mort
o estat agònic dels animals provocats per atacs d’animals salvatges o gossos assilvestrats.
Garantia addicional de Sacrifici per Malaltia d’Aujeszky
Perquè un sinistre sigui considerat indemnitzable en cada instal·lació, ha de complir els requisits
següents:
-

Existir una declaració de l’autoritat competent on s’especifiqui el nombre d’animals que
han de ser sacrificats.

-

Enviar document acreditatiu de que l’explotació ha resultat positiva a les proves realitzades
en relació a la malaltia d’Aujeszky.

Per a la percepció de la indemnització per sacrifici el prenedor o l’assegurat estarà obligat a
trametre a Agroseguro:
-

Còpia del document oficial emès acreditatiu del fet que s’ha dut a terme el sacrifici de
l’animal de l’explotació.

-

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

-

La certificació emesa per l’Autoritat competent del compliment de la normativa recollida
en el RD 360/2009.

Garantia addicional d’Immobilització per Malaltia d’Aujeszky
Perquè un sinistre sigui considerat indemnitzable en cada instal·lació, ha de complir els requisits
següents:
-

Document acreditatiu del registre en el SITRAN de l’aplicació d’una Immobilització
sanitària sobre l’explotació.

-

L'explotació ha de romandre immobilitzada almenys 10 dies.
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-

Declaració de l'autoritat competent on s'especifiqui que l'explotació té restringit algun dels
moviments següents i el dia en què comencen:
- Sortida d’animals cap a altres explotacions.
- Sortida d’animals cap a l’escorxador.
- Entrada d’animals a l’explotació.

Garantia addicional comís a l'escorxador
S’indemnitzarà cada animal comissat amb el 90% del valor unitari al qual s’hagin assegurat.

25a – FRANQUÍCIA
En cas de sinistre indemnitzable s’establiran les següents franquícies:
GARANTIA ADDICIONAL DE MORTALITAT MASSIVA I PÈRDUA DE
PRODUCCIÓ
En el cas de sinistre indemnitzable, queda sempre a càrrec de l’assegurat el deu per cent
dels danys, tret del supòsit següent:
Sempre és a càrrec de l'assegurat el trenta per cent dels danys quan es produeixi un
sinistre per causa d’asfíxia o cop de calor, i que l'explotació no disposi, com a mínim,
d'algun dels sistemes següents:
 Alarma d’incidències que avisi de variacions crítiques de temperatura, humitat i
davant la caiguda o la pèrdua de tensió elèctrica.
 Sistema d’obertura automàtica de finestres quan es produeixi la pèrdua o la baixada
de tensió.
 Grup d’arrencada automàtica quan es produeixi la pèrdua o la baixada de tensió.
Aquesta clàusula no s’aplica a les explotacions a l'aire lliure, incloses les anomenades
"càmping" o "cabanes".
II. RESTA DE GARANTIES
No s’estableix franquícia.

26a – CÀLCUL I PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ
I. GARANTIA DE RETIRADA I DESTRUCCIÓ
En el cas de sinistre, l’import de la despesa indemnitzable estarà determinat pel pes en quilos
dels animals retirats i destruïts/producte hidrolitzat, pel preu en €/quilo, amb el màxim
comunicat per les comunitats autònomes i Agroseguro al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, tenint en compte que la comunitat autònoma a la qual corresponen els animals
sinistrats és aquella en la qual es recullen.
LÍNIA 408/Pla 2022 - Pàgina 44 de 58

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 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
En tots els casos, quan el valor de les explotacions sigui inferior al capital assegurat o la
declaració inexacta hagi originat l’aplicació d’una prima inferior a la correcta, són
d’aplicació les regles proporcional i d’equitat que procedeixin.
Sacrifici per epizoòties y per Malaltia d’Aujeszky
Es calcula el dany de l’explotació tal i com s’especifica a la condició vint-i-tresena. El valor
brut serà la indemnització a percebre per l’assegurat.
Immobilització per epizoòties PPC i FA i per Malaltia d’Aujeszky
Es calcula el dany de l’explotació tal i com s’especifica a la condició vint-i-tresena.
Es comprova el caràcter indemnitzable o no en funció de si supera el mínim indemnitzable
establert, és a dir que l’explotació s’hagi trobat almenys 21 dies complets immobilitzada tal
com s’estableix en la condició vint-i-quatrena.
Un cop superat el mínim indemnitzable al valor brut serà la indemnització a percebre per
l’assegurat.
Suspensió o pèrdua de qualificació per Malaltia d’Aujeszky
Es calcula el dany de l’explotació tal i com s’especifica a la condició vint-i-tresena i s’obté la
indemnització a percebre per l’assegurat.
Mortalitat massiva i pèrdua de producció
Es calcula el dany de l’explotació tal i com s’especifica a la condició vint-i-tresena.
Es comprova el caràcter indemnitzable o no en funció de que superi el mínim indemnitzable
establert per a aquesta garantia, tal i com s’estableix a la condició vint-i-quatrena. Un cop
superat el mínim indemnitzable al valor brut se li descomptarà la franquícia resultant la
indemnització a percebre per l’assegurat.
En cap cas la suma de les indemnitzacions netes a percebre per l’assegurat en el període
de vigència de la pòlissa podrà superar el Capital Garantit escollit.
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En el cas que les pèrdues superin el capital garantit, aquestes s’atendran per l’ordre de
recepció dels sinistres amb el límit del capital garantit establert a la pòlissa.
Quan aquestes pèrdues afectin un únic sinistre, a diverses explotacions, s’indemnitzarà
en proporció al dany i al capital assegurat de cada explotació, amb el límit del capital
garantit establert a la pòlissa.
Una cop calculada la indemnització, es realitzarà el pagament de la mateixa en el compte
bancari de l'assegurat especificat en la declaració d'assegurança, excepte per als sinistres coberts
per la Garantia Addicional de Retirada i Destrucció de cadàvers que s'abonaran a la gestora
corresponent.

27a – CONSULTA I VERIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ
D'acord amb el que disposa la Llei 87/1978, de 28 de desembre, d'assegurances agràries
combinades, i en l'article 8 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, la subscripció de la pòlissa de l'assegurança implica
l'accés d’ENESA, directament o bé a través d’AGROSEGURO, a la informació necessària
continguda en la base de dades del Sistema Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN) per al
compliment de les funcions de verificació que tenen atribuïdes en el marc de les Assegurances
Agràries Combinades.
Es facilitarà l'accés a AGROSEGURO a la informació autoritzada per l'Administració General
de l'Estat continguda en la base de dades del Sistema Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN)
necessària 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.
Així mateix, Agroseguro enviarà a ENESA tota la informació de caràcter zoosanitari que se li
requereixi per facilitar el compliment de les tasques encomanades al Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, tant en relació amb el control del desenvolupament i l’aplicació del Pla
d'Assegurances Agràries, com pel que fa a la sanitat animal. 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.
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28a – ELECCIÓ D’EMPRESA GESTORA
Per a la retirada i destrucció, 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 el 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, a totes les comunitats autònomes es pot admetre un preu pactat per
l'assegurat amb una de les gestores que operen al seu territori dins el Sistema d'Assegurances
Agràries Combinades, inferior al comunicat al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
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Capítol VI - ANNEXOS
ANNEX I – RISCOS COBERTS I CONDICIONS DE COBERTURES
I.1. ASSEGURANÇA BASE
Garantia

Riscos coberts

Mort o sacrifici per
Febre Aftosa i
Pesta Porcina
Clàssica

Immobilització per
Febre Aftosa i
Pesta Porcina
Clàssica

Règim
assegurabl
e

Tots

Tots

Capital
assegurat

Capital
garantit

Mínim
indemnitzable

Franquícia

Càlcul
indemnització

100%

Elegible
100%
50%
25%
10%
5%

Sense mínim

Sense
franquícia

Taula edat

100%

Elegible
100%
50%
25%
10%
5%

Sense mínim

Sense
franquícia

Segons
condicions

100%

Elegible
100%
50%
25%
10%
5%

Sense mínim

Sense
franquícia

Taula edat

100%

Elegible
100%
50%
25%
10%
5%

Sense mínim

Sense
franquícia

Segons
condicions

Bàsica

Sacrifici per
Aujeszky

Aujeszky pèrdua
de qualificació

Tots

Tots
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I.2. GARANTIES ADDICIONALS
Garantia

Riscos coberts

Mortalitat
massiva

Règim
assegurable

Tots

Capital
assegurat

Capital
garantit

Mínim
indemnitzable

Franquícia

Càlcul
indemnització

100%

Elegible
100%
50%
25%
10%
5%

Segons
condicions

10%

Taula d’edat

Segons
condicions

10%

Taula

Addicion
al 1
Pèrdua de
producció per
mortalitat
massiva

Tots

100%

Elegible
100%
50%
25%
10%
5%

Addicion
al 2

Immobilització i
vacunació per
Aujeszky

Tots

100%

100%

Segons
condicions

Sense
franquícia

Taula

Addicion
al 3

Sacrifici amb
buit sanitari,
neteja i
desinfecció per
Aujeszky

Tots

100%

100%

Segons
condicions

Sense
franquícia

Taula

Addicion
al 4

Comís a
l’escorxador

Enceball
extensiu
(règim o
animals)

100%

100%

Sense mínim

Sense
franquícia

Segons condicions

Sense
franquícia

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

RiD General:
Retirada i
destrucció de
cadàvers
d’animals
Addicional
Enterrament
RiD
autoritzat
Sacrificis
obligatoris
decretats per
l’Administració

Tots
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100%

100%

Sense mínim

ANNEX II
A) GARANTIA DE MORTALITAT MASSIVA
Valor límit dels animals per mort i en el cas d’enceball extensiu, també per a la garantia d’atac
d’animals salvatges i gossos assilvestrats.
Valor límit dels animals als efectes en percentatges sobre el Valor Unitari o € animal segons
correspongui.
GRUP DE RACES SELECTE O PUR
 Règim Centres d’Inseminació
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor selecte mascle

% sobre Valor Unitari
100%

 Resta de règims
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor mascle
Reproductor femella
TIPUS D’ANIMAL
Enceball/recria intensiu
Deslletament a les 12 setmanes
13 a 14 setmanes
15 a 16 setmanes
17 a 18 setmanes
19 a 20 setmanes
21 a 22 setmanes
23 a 24 setmanes
Més de 25 setmanes
TIPUS D’ANIMAL
Garrins
TIPUS D’ANIMAL
Enceball extensiu Edat en setmanes
Deslletament a les 14 setmanes
De 15 a 22 setmanes
De 23 a 30 setmanes
De 31 a 39 setmanes
De 40 a 48 setmanes
De 49 a 57 setmanes
Més de 58 setmanes
De 52 a 60 setmanes i en pastura de glans
De 61 a 68 setmanes i en pastura de glans
Més de 68 setmanes i en pastura de glans
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% sobre Valor Unitari
150%
90%
% sobre Valor Unitari
35%
44%
53%
62%
71%
80%
89%
100%
en €/animal
30€

% sobre Valor Unitari
17%
38%
52%
62%
71%
78%
83%
80%
90%
100%

GRUP DE RACES DE PORC BLANC
 Règim transició
TIPUS D’ANIMAL
Animals de transició

% sobre Valor Unitari
100%

 Règim de producció de garrins
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor selecte mascle
Reproductor selecte femella
Resta de reproductors
Animals des del deslletament fins a les 12 setmanes
TIPUS D’ANIMAL
Garrins (en €/unitat)

% sobre Valor Unitari
150%
110%
100%
16%
(en €/animal)
25€

 Resta de règims
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor selecte mascle
Reproductor selecte femella
Resta de reproductors
TIPUS D’ANIMAL
Enceball/recria per edat en setmanes
Deslletament a les 12 setmanes
13 a 14 setmanes
15 a 16 setmanes
17 a 18 setmanes
19 a 20 setmanes
21 a 22 setmanes
23 a 24 setmanes
Més de 25 setmanes
TIPUS D’ANIMAL
Garrins (en €/unitat)
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% sobre Valor Unitari
150%
110%
100%
% sobre Valor Unitari
35%
44%
53%
62%
71%
80%
89%
100%
(en €/animal)
25€

GRUP DE RACES “RAÇA IBÈRICA” I RAÇA CELTA
 Resta de règims de maneig:
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor mascle
Reproductor femella
TIPUS D’ANIMAL
Garrins
TIPUS D’ANIMAL
Enceball/recria intensiu edat en setmanes
Deslletament a les 14 setmanes
15 a 20 setmanes
21 a 26 setmanes
27 a 32 setmanes
33 a 36 setmanes
37 a 39 setmanes
Més de 40 setmanes
TIPUS D’ANIMAL
Enceball extensiu Edat en setmanes
Deslletament a les 14 setmanes
De 15 a 22 setmanes
De 23 a 30 setmanes
De 31 a 39 setmanes
De 40 a 48 setmanes
De 49 a 57 setmanes
Més de 58 setmanes
De 52 a 60 setmanes i en pastura de glans
De 61 a 68 setmanes i en pastura de glans
Més de 68 setmanes i en pastura de glans

% sobre Valor Unitari
150%
90%
en €/animal
45€
% sobre Valor Unitari
20%
38%
53%
68%
83%
93%
100%
% sobre Valor Unitari
17%
38%
52%
62%
71%
78%
83%
80%
90%
100%

B) GARANTIA DE PÈRDUA DE PRODUCCIÓ PER MORTALITAT MASSIVA
Percentatge sobre el Valor Unitari por animal mort segons correspongui.
RÈGIM

GRUP DE RACES

TIPUS D’ANIMAL

En percentatge
sobre el Valor
Unitari

Tots els règims

Tots els grups de races

Tots els tipus d'animal

20%
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C) MORT O SACRIFICI PER FEBRE AFTOSA I/O PPC
Percentatge sobre el Valor Unitari per animal mort o sacrificat o en euros animal segons
correspongui.
GRUP DE RACES SELECTE O PUR
 Centres d’inseminació
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor selecte mascle

% sobre Valor Unitari
65%

 Resta de règims
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor mascle
Reproductor femella
Enceball/recria intensiu
TIPUS D’ANIMAL
Garrins

% sobre Valor Unitari
65%
50%
60%
€/animal
6€

GRUP DE RACES DE PORC BLANC
 Règim de transició
TIPUS D’ANIMAL
Animals de transició

% sobre Valor Unitari
10 %

 Resta de règims
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor
Enceball
TIPUS D’ANIMAL
Garrí
Animals de transició

% sobre Valor Unitari
10%
10%
€/animal
6€
4€

GRUP DE RACES “RAÇA IBÈRICA” I RAÇA CELTA
 Tots els règims de maneig:
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor
Enceball/recria o enceball extensiu
TIPUS D’ANIMAL
Garrins (en €/unitat)
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% sobre Valor Unitari
10%
10%
€/unitat
6€

C) IMMOBILITZACIÓ PER FEBRE AFTOSA I/O PPC
Valors a efectes d’indemnització. €/setmana/animal
GRUP DE RACES SELECTE O PUR
 Règim Centres d’Inseminació
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor selecte mascle

Euros / animal / setmana
Explotació amb animals
Explotació buida
20,57
4,53

 Resta de règims
TIPUS D’ANIMAL
Enceball/recria

Euros / animal / setmana
Explotació amb animals
Explotació buida
6,5
1,43

GRUP DE RACES DE PORC BLANC
 Règim de producció de garrins
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor

Euros / animal / setmana
Explotació amb animals
Explotació buida
8
1,76

 Règim transició
TIPUS D’ANIMAL
Transició

Euros / animal / setmana
Explotació amb animals
Explotació buida
1,54
0,34

 Resta de règims
TIPUS D’ANIMAL
Enceball/recria

Euros / animal / setmana
Explotació amb animals
Explotació buida
4,5
0,99

GRUP DE RACES DE “RAÇA IBÈRICA" I RAÇA CELTA
 Règim de producció de garrins:
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor

Euros / animal / setmana
Explotació amb animals
Explotació buida
9,81
2,16

 Resta de règims
TIPUS D’ANIMAL
Enceball/recria (intensiu)
Enceball extensiu
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Euros / animal / setmana
Explotació amb animals
Explotació buida
6,23
1,57
8,53
1,88

E) GARANTIA BÀSICA D’AUJESKY, SACRIFICI D’ANIMALS POSITIUS EN
ESCORXADOR
Valor límit dels animals als efectes d’indemnització en percentatge sobre el Valor Unitari.
GRUPS DE RACES SELECTES O PURS
 Règim Centres d’Inseminació
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor selecte mascle

% sobre Valor Unitari
83%

 Resta de règims
TIPUS D’ANIMAL
Reproductors selectes mascles
Reproductors selectes femelles

% sobre Valor Unitari
150%
89%

GRUP DE RACES DE PORC BLANC
 Tots els règims
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor selecte mascle
Reproductor selecte femella
Resta de reproductors

% sobre Valor Unitari
150%
110%
79%

GRUP DE RACES DE “RAÇA IBÈRICA" I RAÇA CELTA
 Tots els règims
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor mascle
Reproductor femella
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% sobre Valor Unitari
150%
79%

F) GARANTIA BÀSICA D’AUJESZKY. COMPENSACIÓ PER LA PÈRDUA DE LA
QUALIFICACIÓ PER AUJESZKY
Valors a efectes d’indemnització. Indemnització per animal i setmana.
GRUP DE RACES DE SELECTE O PUR
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor

Euros / setmana/ animal
24 €

RESTA DE RÈGIMS, GRUPS DE RACES i TIPUS D’ANIMAL
 Règim de producció de garrins
TIPUS D’ANIMAL
Reproductor

Euros / setmana/ animal
3,5€

 Resta de règims
TIPUS D’ANIMAL
Tots
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Euros / setmana/ animal
0,35€

G) GARANTIES ADDICIONALS PER A LA MALALTIA D’AUJESZKY

Classe

Selecte
o
pur

Règim de
maneig

Centres
d’inseminació
o centres de
recollida de
semen porcí
Cicle tancat
mixt

Tipus d’animal

Per sacrifici a
l’escorxador abans
de les 2 setmanes

Per sacrifici a
l’escorxador abans
dels 2 mesos

Immobilització
en Euros animal

Vacunació en Euros animal

Límit màxim en percentatge
sobre el valor unitari per
neteja i desinfecció de
l'explotació

Reproductor
selecte mascle

83%

50%

20,57

0,4

8%

150%

50%

0,4

8%

89%

50%

0,4

8%

6,5

0,4

8%

Reproductor
selecte mascle
Reproductor
selecte femella
Enceball/recria

Producció de
garrins

Blanc
Cicle
tancat/mixt

Enceball

Reproductor
selecte mascle
Reproductor
selecte femella
Resta de
reproductors
Reproductor
selecte mascle
Reproductor
selecte femella
Resta de
reproductors

20%
150%

50%

8

0,4

8%

110%

50%

8

0,4

8%

79%

50%

8

0,4

8%

150%

50%

0,4

8%

110%

50%

0,4

8%

79%

50%

0,4

8%

enceball/recria

20%

4,5

0,4

8%

Enceball

20%

4,5

0,4

8%

LÍNIA 408/Pla 2022 - Pàgina 57 de 58

Classe

Immobilització
en Euros animal

Vacunació en Euros animal

Límit màxim en percentatge
sobre el valor unitari per
neteja i desinfecció de
l'explotació

Règim de
maneig

Tipus d’animal

Transició

Transició

40%

40%

1,54

0,4

8%

150%

50%

9,81

0,4

8%

79%

50%

9,81

0,4

8%

150%

50%

0,4

8%

79%

50%

0,4

8%

Producció de
garrins

Ibèric
o
celta

Per sacrifici a
l’escorxador abans
dels 2 mesos

Per sacrifici a
l’escorxador abans
de les 2 setmanes

Cicle tancat
mixt

Enceball
intensiu
Enceball
extensiu

Reproductor
mascle
Reproductor
femella
Reproductor
mascle
Reproductor
femella
Enceball/recria
intensiu
Enceball/recria
extensiu

20%

6,23

0,4

8%

20%

8,53

0,4

8%

Enceball intensiu

20%

6,23

0,4

8%

Enceball extensiu

20%

8,53

0,4

8%
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