
Aspectes rellevants de 
l’ASSEGURANÇA  

WWW.AGROSEGURO.ES

COLLITA 2023

• CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • MAPFRE 
ESPAÑA CíA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
• AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. 
• SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, 
COMPAÑíA DE SEGUROS • PLUS ULTRA  SEGUROS 
• HELVETIA CíA SUIZA S.A. • CAJAMAR SEGUROS 
GENERALES S.A. • MUTUA ARROCERA, MUTUA 
DE SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 
SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 
• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA 
LUCÍA S.A. CÍA DE SEGUROS • REALE SEGUROS 
GENERALES • AXA SEGUROS GENERALES • MGS 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

herbacis 
extensius

El canvi climàtic ho  
ha canviat tot, i cada  
vegada els riscos són més 
imprevisibles. És per això  
que cal tenir una bona 
assegurança agrària que 
garanteixi la seva tranquil·litat

3
Es concedeix el 5% de bonificació als productors 
que, havent contractat els mòduls 1 o 2 en secà en el 
Pla 2021 - Collita 2022, tornin a subscriure qualsevol 
d’aquests dos mòduls en el Pla 2022 - Collita 2023 per 
a conreus de secà abans de les dates següents:

Cereals d’hivern,  
lleguminoses 

i oleaginoses (càrtam, 
gira-sol i llavor de lli)

Resta d’oleaginoses 
(colza i camelina)

Grups de conreu DataÀmbit

Andalusia i 
Canàries

Resta  
de l’àmbit

Tots  
els àmbits

Fins al 31 
d’octubre de 2022

Fins al 15 
de noviembre de 2022

Fins al 30 
de septiembre de 2022

Consulteu-ho al vostre mediador.

“Un abril,
         sense. . . 

. . .aigües mil”

1 ENESA incrementa en 10 punts percentuals la 
subvenció base de la prima de l’assegurança agrària.

2 Es revisen a l’alça els preus d’assegurament i s’ajusten 
a les condicions de mercat.

PER SUBSCRIURE LA VOSTRA 
ASSEGURANÇA, ADRECEU-VOS A:

ÁREA CLIENTES

REGISTREU-VOS
A AGROSEGURO.ES 

www.agroseguro.es

i consulteu tota la informació de la 
vostra pòlissa i els vostres sinistres. 

Aquest fullet de divulgació 
no és un documentació contractual.

PODEU CONSULTAR, IMPRIMIR I  DESCARREGAR-VOS LES CONDICIONS GENERALS 
I  ESPECÍFIQUES D’AQUESTA ASSEGURANÇA A TRAVÉS DEL WEB:

Assegurança  
de conreus 



Quan puc contractar 
l’ASSEGURANÇA?

Com puc contractar 
l’ASSEGURANÇA?
L’assegurança pot contractar-se amb cobertures per  
parcel·la o per explotació. Consulteu-ho al vostre mediador.  

Quins riscos i danys 
em COBREIX?

Quins conreus 
puc ASSEGURAR?

Quina subvenció té 
aquesta ASSEGURANÇA?

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través 
d’ENESA concedeix fins a:

Assegurança de conreus herbacis 
extensius: a través de tres mòduls, 

aquesta assegurança cobreix els danys 
per sequera, pedregada i altres 

esdeveniments climàtics no controlables 
per l’agricultor.  

Produccions d’arròs, cereals d’hivern, cereals de 
primavera, lleguminoses en gra i oleaginoses 
conreades en parcel·les de secà i regadiu que estiguin 
destinades exclusivament a obtenir gra o llavor 
certificada.

MÒDULS 1 I 2

MÒDUL P:

A LA PRODUCCIÓ
Cobreix els danys en quantitat pels riscos de 
pedregada, incendi, no nascència, no implantació, 
riscos excepcionals (*) i la resta d’adversitats 
climàtiques.

Inclou una garantia per a la palla de cereals d’hivern 
amb cobertura enfront de pedregada, incendi i riscos 
excepcionals(*).

(1) Final de faves el 30/6/2023 i de mongetes del ganxet del Vallès-Maresme 
el 15/7/2023

(2) Excepte el del gira-sol a Castella i Lleó, Aragó, La Rioja, País Basc, 
Catalunya i Navarra, que finalitza el 15/7/2023  

A LES INSTAL·LACIONS
Cobreix els danys per qualsevol risc climàtic 
no controlable per l’agricultor.

(*) Fauna silvestre, inundació-pluja torrencial, 
pluja persistent i vent huracanat. 

Secà

Sistema 
de conreu

Grups de 
conreu

Grup de
conreu

Subscripció

Subscripció

Final

Final

Inici

Inici

Consulteu amb el vostre mediador d’assegurances les especificacions de la cobertura, les garanties i les franquícies i trieu l’alternativa que més s’ajusti a les necessitats de la vostra explotació.

Andalusia i 
Canàries: 

30/11/2022
Resta  

de l’àmbit:  
20/12/2022

01/09/2022

31/10/2022

C. d’hivern 
Lleguminoses 
Oleaginoses

(càrtam, 
gira-sol i 

llavor de lli)

Oleaginoses 
(colza i  

camelina)

Regadiu
01/09/2022 15/06/2023

01/03/2023 31/07/2023

C. d’hivern 
Lleguminoses 
Oleaginoses

C. de primavera 
Arròs

Andalusia i Canàries:  
30/05/2023

Resta de l’àmbit:  
15/06/2023

01/03/2023

C. d’hivern

C. de primavera
Lleguminoses
Oleaginoses
Arròs

31/07/2023
15/06/2023(1)

15/06/2023(2)

31/07/2023

Consulteu al vostre mediador la subvenció que us 
correspon, en funció del mòdul que trieu i de les 
característiques de la vostra explotació.

Informeu-vos de la subvenció que pot concedir la vostra 
comunitat autònoma.

De la prima
comercial
base neta

1 75%

64%

44%

36,5%

2

P

P

MÒDUL

(arròs i faves)


