INFORMACIÓ 3/2017
Assegurança d’explotació d’avicultura de posta d’Agroseguro 2017
Orden APM/352/2017 (BOE núm. 94, de 20 d’abril de 2017)
Condiciones Especiales del Seguro de Explotación de Ganado Aviar de Puesta
S’han publicat les condicions especial de l’assegurança 2017 d’Agroseguro per a les
explotacions d’avicultura de posta, que inclou les explotacions de gallines de posta
d’ous de consum i reproductores. Com a novetat d’aquest any s’inclouen les
reproductores de gall dindi i les lleugeres i semi en aquelles cobertures que l’any passat
quedaven fora.
Període de contractació: de l’1 de juny de 2017 a 31 de maig de 2018.
Hi ha una garantia bàsica i garanties addicionals.
Garantia bàsica:
A) Grip aviar d’alta i baixa patogenicitat i malaltia de Newscastle. Queda
coberta la mort i sacrifici per aquestes epizoòties, així com les conseqüències
econòmiques del sacrifici obligatori dels animals decretat per l’autoritat
competent. S’indemnitzarà pels costos fixes de l’explotació durant el període de
buit de l’explotació i pels costos de restitució a la situació productiva anterior.
També el temps que els animals estiguin immobilitzats obligatòriament per
decret de l’Administració o per estar dins la zona de protecció o vigilància (mínim
7 dies i màxim 42).
B) Salmonel·la. Baixa del lot declarat oficialment positiu a alguns dels serotips
inclosos al Programa de vigilància i control de determinats tipus de salmonel·la
(S. typhimurium i S. Enteritidis en ponedores i reproductores de gall dindi; a més
en àvies i besàvies S. Infantis, S Hadar i S. Virchow). S’indemnitzarà per costos
fixos de la granja buida.
En ponedores s’indemnitzarà pels ous produïts destinats a ovoproductes i pels
ous destruïts.

En ponedores, reproductores i reproductores de gall dindi quedaran coberts els
costos de sacrifici a l’explotació i valor dels animals sacrificats com a
conseqüència de la declaració oficial de positivitat.
En àvies, besàvies, reproductores i reproductores de gall dindi, la destrucció dels
ous en incubació i dels ous incubables produïts pel lot afectat per l’impediment
de la venda d’ous.

Garanties addicionals:
A) Mortalitat massiva per incendi, fum d’incendi, inundació, vent huracanat, cop
de calor, etc.
B) Salmonel.la en polletes de recria de ponedores, els productors amb
reproductores lleugeres o semipesades podran assegurar la compensació
pels valor de les polletes de recria sacrificades a l’explotació de destí en lots
declarats oficialment positius.
C) Retirada i destrucció de cadàvers. Cobreix les despeses derivades de la
retirada dels cadàvers dels animals morts a l’explotació per qualsevol causa i
la seva destrucció. També els sacrificis decretats per l’Administració per
motius sanitaris.

Pel que fa a la salmonel·la en reproductores i de gall dindi, la indemnització pel valor
dels animals és incompatible amb la indemnització per part de l’administració. Per a
que un lot sigui indemnitzable pel concepte de valor dels animals haurà de presentar
documentació acreditativa que el lot positiu a salmonel·la no rebrà indemnitzacions per
part de l’administració.

IMPORTANT: Aquesta circular és només un breu resum de les novetats que s’han
considerat més significatives de la línia d’assegurances. Tant a l’ordre ministerial com
al document de les condicions especials hi ha totes les limitacions, exclusions,
condicions, valoració, etc.

Barcelona, 8 de juny de 2017

