
   

 

65. Ajuts per al foment de l'ús de les assegurances 

agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries 

2020. (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació-Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Ajuts consistents en una subvenció directa sobre el cost de contractació de 

l'assegurança agrària de què es tracti per a impulsar i fomentar  l’ús de les 

assegurances agràries per salvaguardar les produccions agrícoles, 

ramaderes, aqüícoles i forestals. 

 

Objecte dels 2 ajuts 

1. Establir les mesures per a l'aplicació dels ajuts per al foment de 

l'ús de les assegurances agràries a Catalunya, d'acord amb el 41è 

Pla d'assegurances agràries combinades de 2020.   

 

a) Estaran incloses les línies d’assegurances que es detallen a 

continuació:  

Grup I:  Assegurança d'explotació de bestiar boví de reproducció i producció. 

Assegurança d'explotació de bestiar boví d'engreix. Assegurança d'explotació 

de bestiar boví de lídia. Assegurança d'explotació de bestiar equí. Assegurança 

d'explotació de bestiar oví i cabrum. Assegurança d'explotacions de bestiar 

d'aviram de posta. Assegurança d'explotació de bestiar d'aviram de carn. 

Assegurança d'explotació de bestiar porcí. Assegurança d'explotació en 

apicultura. Assegurança d'aqüicultura marina. Assegurança d'aqüicultura 

marina per a musclo. Assegurança d'aqüicultura continental. Tarifa general 

ramadera. Qualsevol altra línia que es creï. Assegurances complementàries i 

extensions de garanties corresponents a les línies d'assegurança incloses en 

aquest grup. 

Grup II: Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de fruiters: 

mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de cirera: 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4163
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4163
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6729_Ajuts-assegurances-agraries-combinades


   
mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de caqui: 

mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de nesprer 

i altres fruiters: mòdul P. Assegurances complementàries i extensions de 

garanties corresponents a les línies d'assegurança incloses en aquest grup. 

Grup III: Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de fruiters: 

resta de mòduls. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de 

conreus farratgers: mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a 

explotacions de cirera: resta de mòduls. Assegurança amb cobertures creixents 

per a explotacions de caqui: resta de mòduls. Assegurança amb cobertures 

creixents per a explotacions de nesprer i altres fruiters: resta de mòduls. 

Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de cítrics: mòdul P. 

Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de conreus herbacis 

extensius: mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions 

forestals: mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions 

de conreus agroenergètics: mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents 

per a OPFH i cooperatives: mòdul OP. Assegurances complementàries i 

extensions de garanties corresponents a les línies d'assegurança incloses en 

aquest grup. 

Grup IV: Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de 

conreus farratgers: resta de mòduls. Assegurança amb cobertures creixents per 

a explotacions forestals: resta de mòduls. Assegurances complementàries i 

extensions de garanties corresponents a les línies d'assegurança incloses en 

aquest grup. 

Grup V: Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de fruita 

seca: mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de 

cítrics: resta de mòduls. Assegurança amb cobertures creixents per a 

explotacions de raïm de taula: mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents 

per a explotacions de vinya a la península i Balears: mòdul P. Assegurança 

amb cobertures creixents per a explotacions industrials tèxtils: mòdul P. 

Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de conreus 

industrials no-tèxtils: mòdul P. Assegurances complementàries i extensions de 

garanties corresponents a les línies d'assegurança incloses en aquest grup. 



   
Grup VI: Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de 

conreus herbacis extensius: resta de mòduls. Assegurança amb cobertures 

creixents per a explotacions hortícoles sota coberta, a la península i Balears: 

mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions hortícoles a 

l'aire lliure, de cicle primavera-estiu, a la península i Balears: mòdul P. 

Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions hortícoles a l'aire 

lliure, de cicle tardor-hivern, a la península i Balears: mòdul P. Assegurança 

amb cobertures creixents per a explotacions hortícoles amb cicles successius, 

a la península i Balears: mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a 

explotacions de multiconreu d'hortalisses: mòdul P. Assegurança amb 

cobertures creixents per a explotacions de maduixot i fruits vermells, a la 

península i Balears: mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a 

explotacions de planta viva, flor tallada, planters i llavors a la península i 

Balears: mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions 

d'olivera: mòdul P. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions 

de raïm de taula: resta de mòduls. Assegurança amb cobertures creixents per a 

explotacions de vinya a la península i Balears: resta de mòduls. Assegurances 

complementàries i extensions de garanties corresponents a les línies 

d'assegurança incloses en aquest grup. 

Grup VII: Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de fruita 

seca: resta de mòduls. Assegurança amb cobertures creixents per a 

explotacions d'olivera: resta de mòduls. Assegurança amb cobertures creixents 

per a explotacions hortícoles sota coberta, a la península i Balears: resta de 

mòduls. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions hortícoles a 

l'aire lliure, de cicle tardor-hivern, a la península i Balears: resta de mòduls. 

Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions hortícoles a l'aire 

lliure, de cicle primavera-estiu, a la península i Balears: resta de mòduls. 

Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions hortícoles amb cicles 

successius, a la península i Balears: resta de mòduls .Assegurança amb 

cobertures creixents per a explotacions de multiconreu d'hortalisses: resta de 

mòduls. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de maduixot 

i fruits vermells, a la península i Balears: resta de mòduls. Assegurança amb 

cobertures creixents per a explotacions de planta viva, flor tallada, planters i 

llavors a la península i Balears: resta de mòduls. 



   
 

Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions industrials tèxtils: 

resta de mòduls. Assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de 

conreus industrials no-tèxtils: resta de mòduls. Assegurança amb cobertures 

creixents per a explotacions de conreus agroenergètics: resta de mòduls. 

Assegurança de compensació per pèrdua de pastures. Assegurances 

complementàries i extensions de garanties corresponents a les línies 

d'assegurança incloses en aquest grup. 

Grup VIII: Assegurança per a la cobertura de les despeses de la retirada i 

destrucció d'animals morts en l'explotació. 

Els ajuts a aquestes assegurances tenen naturalesa d'ajuts d'Estat i 

corresponen al règim notificat per l'Administració general de l'Estat, que 

prorroga el règim fins al 31 de desembre de 2020. 

Se subvencionarà un percentatge sobre la subvenció que l'Entidad 

Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) apliqui a la pòlissa. Els 

percentatges depenen del grup en què es classifiquen les línies 

d’assegurances i són els següents: 

 

La subvenció es concedirà en forma d'aportació al pagament de la prima, 

que serà descomptada de l'import global de la prima a satisfer per la 

persona assegurada en el moment de la contractació i pagada 

posteriorment pel DARP a Agroseguro en la forma i els termes previstos en el 

Conveni de col·laboració entre del DARP i Agroseguro per al foment de l'ús de 

les assegurances agràries a Catalunya. 

 

Quantia de la subvenció: 

Se subvencionarà un percentatge sobre la subvenció que ENESA apliqui a les 

parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles ubicats al territori 

de Catalunya de la pòlissa contractada, d'acord amb el tipus de persona 

beneficiària (Agricultor Professional, Empresa Agrària Prioritària i Jove 

Agricultor). 

 

Grup I: 36%  (AP_EAP_JOVES) i  Resta beneficiaris 26% 



   
Grup II: 30% (AP_EAP_JOVES) i  Resta beneficiaris 20% 

Grup III: 33% (AP_EAP_JOVES) i  Resta beneficiaris 23% 

Grup IV: 43% (AP_EAP_JOVES) i  Resta beneficiaris 33% 

Grup V: 53% (AP_EAP_JOVES) i  Resta beneficiaris 43% 

Grup VI: 63% (AP_EAP_JOVES) i  Resta beneficiaris 53% 

Grup VII: 68% (AP_EAP_JOVES) i  Resta beneficiaris 58% 

 

En el cas del Grup VIII, que correspon a les assegurances de recollida i 

destrucció d’animals morts en l’explotació, se subvencionarà un import per 

animal segons la classe de bestiar i segons la zona de recollida d’animals 

morts que preveu l’Ordre AAA/1119/2012, de 22 de maig (BOE núm. 128, de 

29.05.2012). 

 

Se subvencionarà un import per a les línies del grup VIII descrites a l'annex 2 

d'aquesta Ordre d'acord amb els quadres següents i segons les tres zones de 

recollida d'animals morts que preveu l'Ordre AAA/1119/2012, de 22 de maig 

(BOE 128, de 29.5.2012): Veure Art. 6 subapartat a.3) 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/2020/05/08/arp62 

 

 L'import màxim d'aquest ajut serà el següent: 

 

- En general: 3.000,00 euros, amb les excepcions següents: 

 

1. En la línia de retirada i destrucció d'animals morts en l'explotació: 

4.000,00 euros. 

 

2. En les línies d'assegurança de bestiar que incloguin l'assegurança 

complementària de retirada i destrucció d'animals, el límit general de 

3.000,00 euros per a l'assegurança de vida i el límit de 4.000,00 euros 

per a l'assegurança de retirada i destrucció d'animals morts s'aplicaran de 

manera independent per a ambdues assegurances. 

 

3. En l'assegurança amb cobertures creixents per a organitzacions de 

productors de fruites i hortalisses (OPFH) i cooperatives: 22.500,00 

euros. 

 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/2020/05/08/arp62


   
4. En la línia d'aqüicultura marina: 18.750,00 euros. 

 

5. El límit serà de 6.000,00 euros en els casos següents: - Per a tots els 

mòduls, excepte el P i els complementaris de qualsevol mòdul, de les línies 

d'assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de fruiters, 

assegurança d'explotacions d'olivera i assegurança amb cobertures creixents 

per a explotacions de conreus herbacis extensius.   Per a tots els mòduls de 

l'assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de cítrics, i 

l'assegurança amb cobertures creixents per a explotacions hortícoles a l'aire 

lliure, de cicle primavera-estiu i de cicle tardor-hivern a la península i Balears, 

l'assegurança amb cobertures creixents per a explotacions de multiconreu 

d'hortalisses, i l'assegurança amb cobertures creixents de planta viva, flor 

tallada, planters i llavors a la península i Balears. 

 

2. Establir un règim temporal d'ajuts de minimis per a les pòlisses 

subscrites en la modalitat d'assegurances per a les estructures, 

cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, 

independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de la 

producció que protegeixen. 

 

b) Assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions 

d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses 

subscrites per a l'assegurament de la producció que protegeixen. Els 

ajuts a aquestes pòlisses se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la 

Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del 

Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector 

agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316 de la Comissió, de 21 de 

febrer. 

 

Quantia de la subvenció: 

 

b.1) Se subvencionarà com a màxim el 27% del cost de la prima. Sens 

perjudici d'aquest import màxim subvencionable, el total d'ajuts de minimis 

atorgats a una persona beneficiària no podrà excedir de 20.000,00 euros 

bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles


   
anteriors, ni es podrà acumular amb cap altre ajut estatal per a les 

mateixes despeses subvencionables, si d'aquesta acumulació resulta una 

intensitat superior a l'establerta per les circumstàncies concretes de cada 

cas en un reglament d'exempció per categories o en una decisió adoptada 

per la Comissió. 

 

b.2) L'import màxim d'aquest ajut serà de 3.000 euros per persona 

beneficiària. 

2. Beneficiaris: 

Persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, 

aqüícoles i forestals que compleixin els requisits. 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

 

a) Tenir parcel·les, caps de bestiar o instal·lacions aqüícoles ubicades al 

territori de Catalunya. 

 

b) En el cas de les línies que cobreixin garanties addicionals aplicables a les 

organitzacions de productors, aquestes organitzacions han de tenir el domicili 

social a Catalunya. 

 

c) Contractar les assegurances de l'apartat 1 a) (tipus ajut) d'aquestes bases 

reguladores dins el termini que estableix el Pla, o haver contractat o contractar 

les assegurances de l'apartat 2 b) (tipus ajut) d'aquestes bases reguladores 

dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent. 

 

d) No incórrer en cap de les causes que impedeixin adquirir la condició de 

persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

 

e) En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de 

reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 

42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 



   
novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel 

Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny. 

 

f) En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar 

de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i 

d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi als seus centres de treball 

d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, 

del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 

 

g) Tenir la condició de pime. 

 

h) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions 

administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han 

exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de 

sexe o de gènere. 

 

i) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres 

ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació 

detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda. 

 

j) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la 

definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de 

salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 

31.7.2014). 

 

k) Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el 

cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què 

sigui obligatori. 

 

l) En cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política 

lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de 

caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres 

laborals adreçats a les persones que hi treballen. 

 

m) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, aquesta 

agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els 



   
terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 

desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

 

n) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una 

decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat l'ajut il·legal i incompatible amb 

el mercat interior. 

 

o) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que 

figura com a annex 4. 

 

4. Documentació a presentar: 

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació següent: 

 En el cas de Ajuts a les assegurances agràries combinades recollides 

en el Pla 2020 veure apartat documentació: 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6729_Ajuts-

assegurances-agraries-combinades?moda=1 

 En el cas Ajuts a la contractació d’assegurances per a les estructures, 

cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels veure 

apartat documentació: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-

temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-

hivernacles?moda=1 

5. Quan es podrà demanar?:  

 En el cas de Ajuts a les assegurances agràries combinades recollides 

en el Pla 2020:  EN VIGOR ja que la formalització de l’assegurança 

corresponent, efectuada d’acord amb el Conveni signat entre el DARP i 

Agroseguro, tindrà la consideració de sol·licitud d’ajut sempre que 

s’hagi realitzat correctament i dins el període de subscripció establert 

pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a cada línia 

d’assegurança (prorroga el règim fins al 31 de desembre de 2020). 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6729_Ajuts-assegurances-agraries-combinades?moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6729_Ajuts-assegurances-agraries-combinades?moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles?moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles?moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles?moda=1


   
 En el cas Ajuts a la contractació d’assegurances per a les estructures, 

cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels: EN VIGOR: 

Un mes, comptat a partir de la data en què s’hagi subscrit i pagat la 

pòlissa. Si la subscripció i el pagament de la prima de la pòlissa és 

anterior a la publicació de la convocatòria, el mes computa des de 

l’endemà de la data de publicació de l’Ordre al DOGC. 

6. Com tramitar-ho?:  

 En el cas de Ajuts a les assegurances agràries combinades recollides 

en el Pla 2020:  PRESENCIALMENT: 

La formalització de l'assegurança corresponent tindrà la consideració de 

sol·licitud d'ajut sempre que s'hagi realitzat correctament i dins del període de 

subscripció establert. L’assegurança es pot contractar a: 

Direcció Territorial d’Agroseguro a Catalunya (Responsable: Sr. Francisco 

Javier Joana Calaf) 

Adreça: av. Blondel, 21 - 5è   Població: 25002 Lleida 

Telèfon: 973 28 21 27 I  Fax: 973 26 02 47   

 En el cas Ajuts a la contractació d’assegurances per a les estructures, 

cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :   

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-

estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles?moda=1 

7. Normativa aplicable:  

ORDRE ARP/62/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les 

línies del Pla d'assegurances agràries 2020. 

RESOLUCIÓ ARP/1084/2020, de 18 de maig, per la qual es convoquen els 
ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2020 (ref. BDNS 
506454). (DOGC  núm.  8139  publicat el  22/05/2020) 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles?moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles?moda=1
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/2020/05/08/arp62
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/2020/05/08/arp62
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/2020/05/08/arp62
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873693
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873693
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873693


   
ORDRE ARP/97/2019, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les 
línies del Pla d'assegurances agràries 2019. (DOGC  núm.  7878  publicat 
el  20/05/2019) 

RESOLUCIÓ ARP/1435/2019, de 22 de maig, per la qual es convoquen els 
ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2019 (ref. BDNS 
457531). (DOGC  núm.  7885  publicat el  29/05/2019) 

RESOLUCIÓ ARP/2604/2019, de 7 d'octubre, per la qual es convoquen els 
ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2019 no coberts per la 
Resolució ARP/1435/2019, de 22 de maig, i els ajuts a les assegurances 
d'hivernacles corresponents a la campanya 2019-2020 (ref. BDNS 
476607). (DOGC  núm.  7980  publicat el  14/10/2019) 

RESOLUCIÓ ARP/2429/2017, de 18 de setembre, per la qual es convoquen 
els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2017 no coberts per la 
Resolució ARP/1429/2017, de 13 de juny, i els ajuts a les assegurances 
d'hivernacles corresponents a la campanya 2017-2018 (ref. BDNS 
367001). (DOGC  núm.  7479  publicat el  23/10/2017) 

ORDRE ARP/94/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les 
línies del Pla d'assegurances agràries 2018. (DOGC  núm.  7654  publicat 
el  02/07/2018) 

 

8. Altres dades d’interès :  

Ajuts a les assegurances agràries combinades recollides en el Pla 2020:  

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6729_Ajuts-assegurances-

agraries-combinades 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6729_Ajuts-assegurances-

agraries-combinades?moda=1 

Ajuts a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i 

instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels: 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-

estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-

estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles?moda=1 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=849637
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=849637
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=849637
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=849637
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=850435
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=850435
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=850435
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=859068
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=859068
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=859068
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=859068
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=859068
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799938
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799938
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799938
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799938
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=799938
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821558
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821558
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821558
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821558
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6729_Ajuts-assegurances-agraries-combinades
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6729_Ajuts-assegurances-agraries-combinades
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6729_Ajuts-assegurances-agraries-combinades?moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6729_Ajuts-assegurances-agraries-combinades?moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles?moda=1
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20245-Ajut-assegurances-estructures-cobertures-i-installacions-hivernacles?moda=1

