BUTLLETÍ INFORMATIU
Febrer 2010
SECTOR: Fruita dolça

ASSEGURANÇA DE LA FRUITA PLA-2009
El termini per sol·licitar-la finalitza el dia 26 de FEBRER de 2010
Des del passat 15 de novembre fins al 28 de està obert el període de contractació de
l’assegurança explotació de la fruita corresponent a la campanya 2010.
¾ NOVETATS
Respecte a la campanya passada cal destacar les següents novetats:
-

S’inclouen els riscos per fauna salvatge

-

Modificació de la taula de bonificacions: la bonificació pot arribar a un 25% per
no sinistralitat i per primer cop s’aplicaran recàrrecs de fins el 10% en cas de
sinistralitat elevada.

-

Reducció de la subvenció base que aplica ENESA a la pòlissa. Fins la campanya
passada era un 22% i per aquesta es redueix a un 17%, per tant aquest any la
pòlissa resultarà un 8 % més cara de mitjana.

¾ COBERTURES I CAPITAL ASSEGURAT
Cobertura dels danys que en QUANTITAT i QUALITAT ocasionin sobre la producció, els
riscs de gelada, pedregada, falta de quallat i altres riscos climàtics. En tots el casos el
capital assegurat es el 100% del valor de producció.
¾ FRANQUÍCIA
Pels riscs de gelada, falta de quallat i danys excepcionals la franquícia absoluta variarà
entre un 20 i un 30% depenent del capital assegurat de les diferents espècies.
Per pedregada serà una franquícia relativa del 10% per les opcions tradicionals i un 15%
per les opcions modificades.
Per la garantia a la plantació: franquícia absoluta del 20% del percentatge d’arbres
perduts.
¾ REDUCCIÓ DE CAPITAL ASSEGURAT
Es podrà fer dins dels terminis establers per Agroseguro i per aquest any de forma
excepcional degut als sinistres de l’estiu de 2009 es podrà fer una reducció de capital
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fins al 15 de març on es retornarà el 100% de la prima a les explotacions que tinguin
parcel·les en uns polígons determinats dels termes de Fraga, Saidí, Alcarràs, Gimenells,
Corbins i Torrelameu.
¾ SUBVENCIONS I BONIFICACIONS
Les subvencions per par d’ENESA es desglossen de la següent forma:
o

17% Subvenció base per tots els capitals assegurats.

o

5% Subvenció addicional per contractació col·lectiva.

o

14% Subvenció addicional per ATP (Règim Agrari), en el cas de ser Jove
Agricultor Dona la subvenció serà del 16%.

o

6% o 9% Subvenció per renovació de contracte.

o

27% Subvenció de la Generalitat de Catalunya (DAR) a aplicar sobre
ENESA amb un límit de 4.500 euros.

o

Bonificacions per a les parcel·les que disposin de certes mesures
preventives (xarxes antipedra, reg antigelada..)

Totes aquelles explotacions que tinguin la qualificació d’Explotació Agrària Prioritària es
poden beneficiar d’un 5% de subvenció addicional en cas d’assegurar totes les seves
produccions i fer com a mínim dos assegurances d’explotació.
Els agricultors que hagin signat un Contracte Global d’Explotació (Pla de millora,
incorporació

de

joves)

en

el

PDR

2007-2013

i

tinguin

la

OTE

(orientació

tecnicoeconòmica) de la seva explotació dedicada a la fruita dolça tenen l’obligació
de contractar l’assegurança ja sigui el d’explotació o els combinats de gelada i/o
pedra.
Per a qualsevol dubte o consulta sobre el cost de l’assegurança truqueu a la vostra
oficina de JARC més propera
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