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

S’incrementa el preu de l’assegurança de la pruna, 
la poma de taula, el préssec, la nectarina,  
el paraguaià, la pera i platerina, de mitjana  
un 6,63 %, i s’ajusta a les condicions del mercat.

Per a l’assignació de rendiments, es tindrà en 
compte l’edat de cada parcel·la. 

S’estableix una nova taula de bonificacions  
i recàrrecs. 

S’inclouen noves varietats en la denominació 
d’origen protegida préssec de Calanda.

La varietat Inored de poma de taula passa a seruna 
varietat nominada amb preu diferent de la resta de 
pomes vermelles. 

• 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.
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Assegurança de 

fruiters

Novetats  
de l’ASSEGURANÇA

1

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

“Al mal 
     temps, mala glaçada” COLLITA 2023

PER SUBSCRIURE LA VOSTRA 
ASSEGURANÇA, ADRECEU-VOS A:

WWW.AGROSEGURO.ES

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:



Quina subvenció 
puc TENIR?

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

Consulteu amb el vostre mediador la subvenció  
que us correspon en funció del mòdul que escolliu  
i de les característiques de la vostra explotació.  

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

Seguro de olivar: cubre los daños 
ocasionados por el pedrisco y otros 
riesgos climáticos no controlables  

por el agricultor.

MÒDUL P SENSE COBERTURA DE GLAÇADA

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

Quina bonificació 
puc TENIR?

35%
FINS  

A UN 
sobre la prima 
comercial de 
l’assegurança.

Quins danys  
i riscos em COBREIX?

Quins conreus  
puc ASSEGURAR?
Albercoc
Pruna
Poma (de taula i de sidra*)  
Préssec (inclou nectarina, paraguaià i platerina)
Pera

Inici de subscripció per a tots els conreus l’1/12/2022

L’àmbit d’aplicació del mòdul 3 és només la Comunitat 
Autònoma de Múrcia, i el del mòdul 3M, per a les comunitats 
autònomes de València i Múrcia.

Inici de la subscripció entre el dia 1/02/2023 i l’11/03/2023(*)  
i final, entre el 30/04/2023 i el 31/05/2023, en funció de l’àmbit  
i del conreu.

EN PRODUCCIÓ:  
Cobreix danys en quantitat i qualitat ocasionats per 
manca de quallat d’origen climàtic, glaçada, pedregada, 
riscos excepcionals (**) i resta d’adversitats climàtiques.  

EN PLANTACIÓ:
Compensa per les pèrdues detallades a continuació, 
ocasionades pels riscos coberts en producció:

- Mort de l’arbre.
- Pèrdua de la collita de l’any següent,  

per danys en la fusta estructural i productiva  
dels arbres.

EN INSTAL·LACIONS:  
Cobreix els danys ocasionats per riscos coberts 
en producció.  

(*) La poma de sidra no té coberts els riscos de glaçada 
 i manca de quallat.

(*) Excepte la poma de sidra, l’inici de contractació  
      de la qual és el 1/12/2022

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

Albercoc 

Conreus
Àmbit i data

Final de subscripció

MÒDUL PMÒDULS  
1, 2, 3 i 3M

Catalunya, Aragó, La Rioja  
i Navarra: 28/02/2023

Extremadura: 31/01/2023
Comarca El Bierzo (Lleó): 

10/03/2023
Resta: 20/01/2023

Comarca Hellín (Albacete),  
C. Valenciana, Andalusia 
i Múrcia: 20/01/2023

Extremadura: 31/01/2023
Comarca El Bierzo (Lleó): 

10/03/2023
Resta: 28/02/2023

Tot l’àmbit:  
10/03/2023

Comarca Hellín (Albacete), 
C. Valenciana, Andalusia  
i Múrcia: 20/01/2023

Extremadura: 31/01/2023

Comarca El Bierzo (Lleó): 
10/03/2023

Resta: 28/02/2023

Pruna  
i préssec

Poma  
i pera

De la prima
comercial
base neta

1 75%

60%

54%

50%

44%

2

3

3M

P

MÒDULS

Assegurança de fruiters: Mitjançant 
cinc mòduls, aquesta assegurança cobreix 
els danys per glaçada, pedregada i altres 
esdeveniments climàtics no controlables 

per l’agricultor.

Quan puc CONTRACTAR?

MÒDULS 1, 2, 3, 3M i P AMB COBERTURA DE GLAÇADA




