
CONDICIONS PARTICULARS DEL FONS DE COMPENSACIÓ  
PER AL BESTIAR BOVÍ, EQUÍ, OVÍ I CABRUM 

DEL PRINCIPAT D’ANDORRA 
<< PLA 2023 >> 

L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra, amb el suport tècnic del Departament 
d’Agricultura, realitzarà la gestió del Fons de compensació per al bestiar boví, equí, oví 
i cabrum del Principat d’Andorra per a l’any 2023.  
 
Els fons recaptats formats pel 100% de la quota, pagadora pels ramaders, és el fons 
que serveix per pagar les valoracions i les compensacions tal com es determina en les 
condicions següents: 
 
 
PRIMERA 
 

A l’efecte de Fons de compensació s’entén per: 

Acidosi alcalosi digestiva: situació de marcada descompensació de l’equilibri àcid 
bàsic normal de la sang. 

Accident d’escorxador: succés o esdeveniment d’origen extern, de naturalesa 
fortuïta, imprevisible i independent de la voluntat humana, capaç de provocar la mort 
de l’animal prèvia al sacrifici, o danys a la canal de l’animal sacrificat. D’aplicació 
exclusiva per animals transportats o sacrificats a l’Escorxador Nacional d’Andorra. 

Accident traumàtic: succés o esdeveniment d’origen extern, de naturalesa traumàtica, 
fortuït, sobtat, imprevisible i independent de la voluntat humana, capaç de provocar 
la mort de l’animal o obligar a sacrificar-lo. 

Animal de treball: els matxos i les mules destinats a treballs agrícoles. 
Artritis sèptica: inflamació de les articulacions degut a una infecció en el fluid de 

l’articulació (sinovial) i els teixits de l’articulació causant d’un procés sèptic. 
Asfíxia: paràlisi respiratòria que ocasiona la mort per privació d’aire respirable. 
Atàxia metabòlica: trastorn causat per la disminució de la capacitat de coordinar els 

moviments quan no sigui conseqüència d’un traumatisme ni de cap malaltia 
infectocontagiosa. 

Avortament a terme: expulsió d’un fetus no viable o mort, quan presenti pèl o llana. 
Besnoitiasi: malaltia infecciosa d’origen parasitari amb afectació cutània subcutània, 

vascular i de les membranes mucoses. 
Carboncle bacteridià: malaltia infectocontagiosa tel·lúrica produïda pel Bacillus 

anthracis. 
Carboncle simptomàtic: malaltia infectocontagiosa tel·lúrica produïda pel Clostridium 

chauvoei.    
Carència: termini de temps que ha de transcórrer des de l’entrada en vigor del Fons de 

compensació fins que la cobertura del contracte te efecte. 
Causa medicamentosa o quirúrgica: és la derivada directament d’una intervenció 

facultativa d’un veterinari del Departament d’Agricultura en un animal propietat d’un 
ramader que no és beneficiari del Fons de compensació.  

Cesària (histerotomia abdominal): intervenció facultativa, de naturalesa quirúrgica, 
amb la finalitat d’extreure el fetus a través de la secció realitzada a les parets 
abdominal i uterina. 
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Cetosi (acetonèmia): trastorn metabòlic que comporta un augment dels nivells dels 
cossos cetònics a la sang. 

Comissió Mixta: comissió definida en el conveni de col·laboració entre el Govern 
d’Andorra i l’APRA per el funcionament del Fons de compensació del bestiar boví, 
equí, oví i cabrum, signat el 17 de maig del 2017. 

Contracte: conjunt de documents que contenen les condicions reguladores del Fons 
de compensació i que inclou aquestes condicions particulars i la declaració del Fons 
de compensació.  

Enterotoxèmia: malaltia infecciosa provocada pel Clostridium perfringens 
Esteatosi hepàtica: infiltració o degeneració grassa del fetge. 
Estrangulació: mort causada per manca de respiració provocada per l’opressió 

exercida en el coll de l’animal pel sistema de subjecció a la menjadora, o bé per 
qualsevol altre accessori de la cort, o pel tancat o pel ramatge dels arbres. S’han de 
produir en qualsevol cas senyals interns i/o externs en els animals sinistrats. 

Explotació no sanejada: explotació que no compleix les condicions d’explotació 
sanejada. 

Explotació sanejada: explotació sotmesa als controls oficials per a ser qualificada 
oficialment indemne de tuberculosi bovina, de brucel·losi bovina, ovina i caprina, 
peripneumònia bovina i de leucosi enzoòtica bovina, tal com es defineix en el 
Reglament de les campanyes de sanejament ramader dins el territori del Principat 
d’Andorra, del 19 de novembre del 1992, del reglament modificador de l’annex 7 al 
Reglament de les campanyes de sanejament ramader dins del territori del Principat 
d’Andorra, de data 25 de novembre de 1992, i que compleix les condicions 
establertes en els annexes VII.1, VII.4 i VIII.1 del Reglament d’aplicació de la decisió 
2/1999 del Comitè Mixt CE-Andorra pel qual es regulen els intercanvis, les 
importacions i les exportacions d’animals vius i productes d’origen animal destinats 
al consum humà, del 7 de juny del 2000. Pel que fa a les encefalopaties 
espongiformes transmissibles és d’aplicació el Reglament pel qual s’estableixen les 
regles per a la prevenció, el control i l’eradicació de certes encefalopaties 
espongiformes transmissibles, del 17 de juliol del 2002. I per la Rinotraqueïtis 
infecciosa bovina, la seva eradicació s’estableix en el Decret del 19 de desembre del 
2019, amb el compliment de la Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i 
seguretat alimentària. 

Extraviament: pèrdua de l’animal i desconeixement de la seva ubicació exacta. 
Franquícia: quantitat o percentatge calculats respecte als danys compensables o al 

valor de compensació, que va sempre a càrrec de la persona beneficiària. 
Hipocalcèmia: malaltia metabòlica consistent en una deficiència de calci en la sang 

circulant, que es manifesta com un col·lapse circulatori, tremolor o parèsia 
generalitzada amb decúbit permanent i depressió del sensori. 

Hipomagnesèmia: malaltia metabòlica consistent en una deficiència de magnesi en la 
sang circulant i que es manifesta amb decúbit lateral, opistòtonos, moviments 
incontrolats de les extremitats, trisme mandibular i cruixir de dents, incontinència 
fecal, etc. 

Incident: fet que constitueix la realització d’un accident, en les condicions, els límits i 
les circumstàncies previstes en el contracte sempre que, en el moment que el tècnic 
designat per la Comissió Mixta faci la valoració, es reconegui com a causa de 
l’incident una de les que empara el contracte del Fons de compensació.  

Intervenció facultativa: acció professional del veterinari exercida sobre un animal 
afectat per qualsevol causa que alteri la seva salut i que sigui sol·licitada per la 
persona beneficiària. Es requereix que la intervenció facultativa sigui tan àmplia i 
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constant com necessiti l’afecció soferta per l’animal, sense perjudici de determinar-
ne el sacrifici quan no sigui possible la curació, en les condicions previstes en 
aquestes condicions particulars. 

Intoxicació alimentària: enverinament provocat per la ingestió de substàncies 
tòxiques. 

Intoxicació iatrogènica: aquella directament derivada de la intervenció mèdica 
facultativa. 

Inundació: produïda per l’acció directa de les aigües pluvials, les procedents del 
desgel, o les dels llacs que tinguin sortida natural, dels rius, o dels cursos naturals 
d’aigua en superfície quan es desborden dels seus cursos normals. 

Llamp: descàrrega elèctrica violenta produïda per una pertorbació en el camp elèctric 
de l’atmosfera que provoca la mort o el sacrifici necessari, ja sigui per caiguda 
directa ja sigui a través d’un objecte conductor (pilona, estructura metàl·lica, etc.). 

 Quan l’incident es produeixi a través d’aquests objectes intermediaris, s’han de 
produir senyals interns i/o externs en els animals accidentats, així com en els 
objectes conductors. 

Malaltia: alteració greu de la salut que no es correspon amb accidents, però que es 
reconeix expressament en la cobertura contractada sempre que es produeixi en les 
circumstàncies previstes en aquestes condicions. 

Mamitis: inflamació de la glàndula mamaria. 
Mamitis estival: mamitis provocada per l’Actinomyces pyogenes que apareix de forma 

endèmica durant els mesos d’estiu, associada a la població de mosques de la zona, 
i acaba destruint les glàndules mamaries afectades. 

Mamitis gangrenosa: mamitis provocada per l’Staphylococcus aureus que cursa amb 
procés gangrenós de les glàndules mamaries afectades. 

Mamitis sèptica: provocada pels efectes de la infecció per agents microbians. 
Meteorisme agut: acumulació excessiva de gas presentada de forma sobtada en 

l’estómac de l’animal (o preestómac en remugants), que produeix la mort de manera 
immediata i en tot cas en un termini inferior a les 48 hores. 

Metritis sèptica post-part: Inflamació de l’úter causant d’un procés sèptic quan aquest 
procés tingui lloc en els trenta dies següents al part o bé a un avortament. 

Mort perinatal: la que es presenta en la cria nounada viva en el decurs de les primeres 
48 hores sense haver-hi cap causa de tipus infecciós o traumàtic i que es 
desenvolupa amb un quadre clínic d’hipoglucèmia i hipotèrmia. 

Mort sobtada: la que es presenta de forma fulminant i inesperada en un animal que no 
ha presentat durant les 12 hores anteriors a la mort cap procés o símptoma de 
malaltia ni ha patit cap accident. 

Ofegament: mort provocada per manca de respiració causada per l’entrada d’aigua en 
els pulmons de l’animal, a conseqüència de la immersió en masses d’aigua o per 
deglució desviada fortuïta. 

Part a terme: part en el qual el fruit de la concepció presenta l’erupció de les dents 
incisives temporals en la geniva mandibular i la gestació del qual ha durat un termini 
de 335 dies, 360 dies, 275 dies, 140 dies o 145 dies, depenent respectivament de si 
es tracta de bestiar equí, así, boví, oví o cabrum. 

Part distòcic: part que requereix atenció facultativa, ja que es presenta difícil, anormal 
o patològic, de manera que la femella no pot parir per ella mateixa, sense provocar 
danys a ella i/o la cria. 

Part eutòcic: part que es desenvolupa de manera natural, fàcil i normal, sense el 
requeriment d’intervenció facultativa.  
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Quota anual individual: cost d’aportació d’un animal en el Fons de compensació 
calculat com s’estableix en la condició vuitena. 
Quota anual del ramader: suma de totes les quotes individuals d’un mateix ramader. 
Prolapse de matriu: exteriorització completa de l’úter que ha estat gràvid a 

conseqüència del part. 
Sacrifici d’urgència: sacrifici manat per un veterinari i practicat en un escorxador, per 

obtenir el valor de recuperació, quan un animal està afectat per un procés provocat 
per un incident dels compensables en la contractació del Fons de compensació, i 
que per la magnitud presentada en el seu inici ocasioni un quadre agònic o mort 
previsible en un termini inferior a 24 hores, comptades a partir del moment en què té 
lloc l’incident. 

Sacrifici econòmic: sacrifici sol·licitat per la persona beneficiària, recollit i acceptat en 
el full de camp corresponent pel tècnic designat per la Comissió Mixta i practicat en 
un escorxador, d’un animal afectat per una causa coberta per el Fons de 
compensació que ha provocat la pèrdua de producció principal a la qual va ser 
destinat per la persona beneficiària del Fons de compensació. 

Sacrifici necessari: sacrifici manat per un veterinari, recollit i acceptat en el full de 
camp corresponent pel tècnic designat pel Departament d’Agricultura i practicat en 
un escorxador, per obtenir el valor de recuperació corresponent d’un animal afectat 
per una malaltia incurable o un traumatisme irrecuperable que previsiblement no faci 
perillar la vida de l’animal de manera immediata a l’esdeveniment del incident.  

Sobrecàrrega alimentària: procés digestiu agut ocasionat per la ingestió excessiva 
d’aliments i que causa indigestió, repleció de l’estómac (preestómac en remugants), 
incoordinació i freqüentment col·lapse i mort. 

Sobrecàrrega alimentària múltiple o reincident: procés digestiu agut ocasionat per 
la ingestió excessiva d’aliments i que causa indigestió, repleció de l’estómac 
(preestómac en remugants), incoordinació i freqüentment col·lapse i mort. Es 
considerarà múltiple o reincident quan afecti a més d’un animal o bé es repeteixi el 
procés al llarg del període de cobertura del Fons de compensació afectant animals 
diferents i per la mateixa causa. 

Tètanus: malaltia infecciosa tel·lúrica causada pel Clostridium tetani. 
Vacunació: intervenció facultativa que consisteix a inocular una preparació biològica 

amb la finalitat d’immunitzar activament l’animal. 
Valor de recuperació: valor residual de l’animal en el moment de realitzar-ne la 

valoració, determinat d’acord amb la normativa que es detalla en aquestes 
condicions particulars. 

Valor de compensació: establert a les taules del annex I i III en funció de l’espècie, 
edat, sexe i característiques, el qual s’utilitzarà per calcular el valor d’aportació al 
Fons de compensació del bestiar, i en cas d’incident compensable, per determinar 
l’import de la compensació com s’estableix a la condició dissetena. 

Valor real: valor de l’animal immediatament abans que esdevingui un incident, 
determinat d’acord amb la normativa específica que es detalla en aquestes 
condicions particulars. 
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SEGONA: ANIMALS DEL FONS DE COMPENSACIÓ  

1.- Són animals inscrits en aquest Fons de compensació aquells que es troben durant 
tot el període de cobertura en explotacions sanejades i que pertanyen a alguna de les 
espècies relacionades a l’annex I, que acompanya aquestes condicions. 

El tipus d’animal s’estableix en funció de les característiques de cada animal 
(raça, aptitud, sexe, edat, etc.) d’acord amb el que es detalla als annexos I, II i III 
que acompanyen aquestes condicions particulars. 

Si a la data de venciment de la cobertura, algun dels animals del Fons de 
compensació està en tractament o és susceptible de compensació, s’ha 
d’inscriure novament en el Fons de compensació per a la campanya següent. 

2.- No són animals compensables: 

Tots aquells animals d’explotacions que no s’atenguin al Reglament de les 
campanyes de sanejament. 

Els animals que presentin, en el moment de la contractació del Fons de 
compensació, desgasts, vicis, tares, invalideses, desnutrició acusada o manca de 
desenvolupament. 

 

TERCERA: OBJECTE DEL FONS DE COMPENSACIÓ  

Amb el límit del capital del Fons de compensació que correspongui, es cobreixen els 
danys que pateixen els animals inscrits en el Fons de compensació durant el període 
de cobertura, sempre que, d’acord amb el que es defineix en la condició primera 
d’aquestes condicions particulars, siguin conseqüència dels incidents expressament 
relacionats a continuació: 

1. COBERTURES BÀSIQUES PER A LES ESPECIES BOVINA I EQUINA 
 
1.1. OPCIÓ A 

 

La mort o el sacrifici per qualsevol accident traumàtic amb els següents 
incidents compensables: 

 Aixafament per objectes. 
 Traumatismes del sistema locomotor  
 Atac de gossos 
 Atropellament 
 Baralles entre animals domèstics 
 Electrocució 
 Espenyament 
 Estrangulament cervical 
 Incendi forestal 
 Incendi de les instal·lacions 
 Intoxicació medicamentosa . Només en el cas de tractaments aplicats per 

part dels Serveis Veterinaris Oficials.  
 Llamp 
 Ofegament per immersió 
 Picada d’escurçó 
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 Accidents en el decurs de trasllats dels animals 
 Accident d’escorxador 
 Traumatismes per ingestió de cos estrany 

 
Exclusions: 

 Quedarà exclòs de cobertura per aquesta opció qualsevol animal, quan 
en el moment que el tècnic designat per la Comissió Mixta realitzi la 
valoració, no s’apreciï un traumatisme que expliqui les conseqüències del 
fet. 

 La intoxicació medicamentosa, quan els tractaments mèdics no hagin 
estat administrats pel Servei Veterinari Oficial. 

 Qualsevol dels incidents coberts en accidents en el decurs del trasllat 
dels animals quan aquest es realitzi: 

• ja sigui a peu per carretera sense la deguda autorització del 
Departament d’Agricultura i del Servei de Circulació del respectiu 
Comú o bé s’incompleixin els requisits dictats per aquests 
organismes;  

• ja sigui mitjançant transport amb qualsevol tipus de vehicle quan 
no queda garantida la seguretat dels animals. 

 
 

1.2. OPCIÓ B 
 

              Per a les reproductores inscrites en el Fons de compensació: 

a) La mort o el sacrifici necessari en el termini de set dies comptats a partir 
del part a causa d’algun dels incidents següents: 

 
- part distòcic en el qual hi hagi intervenció facultativa 
- cesària 
- prolapse de matriu sempre que fracassi la intervenció facultativa 
- hemorràgia postpart. 

b) La compensació per la pèrdua de beneficis que suposa la mort o bé el 
sacrifici necessari de la cria nounada nascuda viva de la reproductora 
inscrita en el Fons de compensació, quan es tracta d’un part a terme.   

En qualsevol cas, en parts simples o bé múltiples d’equí o boví, la 
compensació pel motiu anterior no pot excedir la d’una cria.  

De la mateixa manera, i per a qualsevol tipus d’animal, no es farà front a 
la compensació de cap cria que no es trobi totalment separada del 
claustre matern. 

c) avortament a terme 
 
d) mort perinatal 
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Per aquesta opció, específicament els incidents compensats son els 
següents: 
 

 Avortament a terme 
 Cria femella morta en part distòcic 
 Cria femella morta en part eutòcic 
 Cria mascle morta en part distòcic 
 Cria mascle morta en part eutòcic 
 Hemorràgia postpart 
 Mare en part distòcic 
 Mare postcesària 
 Mare postprolapse d’úter 
 Sacrifici a l’escorxador d’animals bovins reproductors de més de 21 

mesos, que hagin resultat positius en l’analítica per Neospora, 
verificada pels Serveis Veterinaris oficials, en un termini màxim de 3 
mesos des que se’n té coneixement, i descomptat el valor de 
recuperació obtingut. 

 
 Exclusions: 

 Qualsevol dels incidents coberts previstos en aquesta opció quan 
hagi realitzat intervencions quirúrgiques una persona que no sigui 
veterinària. 

 Les cobertures pròpies de la opció B, les seves conseqüències o 
complicacions quan: 

• No s’hagi comunicat al Departament en el termini màxim de 24 
hores que l’animal afectat hagi sofert un part eutòcic i el resultat 
d’aquest (situació de la reproductora, nombre de cries i el seu 
estat). 

• El primer part es produeix quan la mare té una edat inferior a 32 
mesos en bestiar equí i 26 mesos en bestiar boví. 
 

 
 

1.3. OPCIÓ C 
 

1. La mort o el sacrifici d’animals inscrits en el Fons de compensació després 
d’intervenció facultativa exclusivament a causa de malalties infeccioses que 
es detallen a continuació: 
 

 Mamitis gangrenosa 
 Mamitis estival 
 Diarrea 
 Pneumònia 
 Besnoitiasi 
 Metritis sèptica postpart 
 Artritis sèptica 
 Causa medicamentosa o quirúrgica 
 Infertilitat/ incapacitat per la munta. Dita causa haurà de ser 

diagnosticada per el Servei Veterinari Oficial i per mascles sementals 
vius i destinats a l’escorxador de l’espècie bovina. 
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Exclusions: 
 Qualsevol dels incidents coberts previstos en l’apartat 1 de l’opció C, 

quan no s’hagi requerit correctament la intervenció facultativa 
estipulada. Aquesta intervenció facultativa ha de ser tan àmplia i 
constant com sigui necessària i ha d’aplicar-se ja sigui dins del 
Principat d’Andorra ja sigui a l’exterior. 

 La metritis sèptica quan hagin transcorregut més de 30 dies del part o 
quan es tracti d’un animal en mal estat de carns o caquèctic. 

 L’artritis sèptica en animals que superin els 180 dies de vida. 
 La causa medicamentosa o quirúrgica, quan els tractaments mèdics o 

quirúrgics no els hagi administrat el Servei Veterinari Oficial. 
 

2. La mort o el sacrifici d’animals inscrits en el Fons de compensació 
exclusivament a causa de les malalties infeccioses que es detallen a 
continuació: 
 

 Carboncle simptomàtic 
 Carboncle bacteridià 
 Tètanus 
 Enterotoxèmies 
 

Exclusions 
 Qualsevol dels incidents coberts previstos en aquest apartat quan el 

bestiar no hagi estat vacunat mitjançant intervenció facultativa (amb 
l’excepció de la garantia davant del tètanus).  

 
3. La mort o el sacrifici d’animals inscrits dins el Fons de compensació després 

d’intervenció facultativa exclusivament a causa de malalties metabòliques 
que es detallen a continuació: 
 

 Acidosi-Alcalosi digestiva 
 Cetosi 
 Esteatosi hepàtica 
 Hipocalcèmia 
 Hipomagnesèmia 

 
Exclusions: 

 Qualsevol dels incidents coberts previstos en l’apartat 3 de l’opció C, 
quan no s’hagi requerit correctament la intervenció facultativa 
estipulada. Aquesta intervenció facultativa ha de ser tan àmplia i 
constant com sigui necessària i ha d’aplicar-se ja sigui dins del 
Principat d’Andorra ja sigui a l’exterior. 

 
4. La mort o el sacrifici d’animals inscrits dins del Fons de compensació 

després d’intervenció facultativa exclusivament a causa dels processos que 
es detallen a continuació: 
 

 Desplaçament o torsió del quall 
 Úlcera de quall 
 Torsió Intestinal 
 Meteorisme agut 
 Hèrnia 
 Intoxicació alimentària 
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 Sobrecàrrega alimentària 
 

Exclusions: 
 Qualsevol dels incidents coberts previstos en aquest apartat quan 

hagi realitzat intervencions quirúrgiques una persona que no sigui 
veterinària. 

 
 El meteorisme agut quan després que el tècnic designat per la 

Comissió Mixta realitzi l’estudi anatomopatològic macroscòpic de 
l’esòfag de l’animal, no s’apreciï clarament la línia de canvi de 
coloració entre la hiperèmia de la porció cervical i la isquèmia de la 
porció toràcica respectivament. 

 

5. Només per a l’espècie bovina. El sacrifici obligatori d’animals considerats 
positius de Tuberculosi, Brucel·losi, Leucosi i Peripneumònia Bovina per els 
Serveis Veterinaris Oficials. 

 
6. Només per a l’espècie bovina. El sacrifici obligatori d’animals considerats 

positius de Encefalopatia Espongiforme Bovina per els Serveis Veterinaris 
Oficials. 

 
7. Només a les espècies bovina i equina. Compensació per les despeses 

derivades de la recollida de cadàvers per part de les empreses autoritzades 
a Espanya i França, prèvia presentació de factura amb constància de 
pagament. 

 
 
 
1.4 OPCIÓ T (EQUINS) 
 

La mort o el sacrifici d’animals equins per qualsevol causa emparada per les 
opcions A, B o C quan estiguin en transhumància a Espanya i/o França. 
 
Exclusions: 

 No s’accepta en cap cas la subscripció d’aquesta cobertura quan 
els animals ja hagin sortit del territori d’Andorra. 

 Qualsevol animal equí que pateixi un incident a Espanya i/o França, 
i no tingui contractada l’opció T, no té dret a percebre el valor de la 
compensació per part del Fons de compensació, sigui quina sigui la 
causa de l’incident. 
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2. COBERTURES  BÀSIQUES PER A LES ESPÈCIES OVINA I CAPRINA 
 

2.1. OPCIÓ A 
 

La mort o el sacrifici per qualsevol accident traumàtic amb els següents 
incidents 

 Aixafament per objectes. 
 Traumatismes del sistema locomotor  
 Atac de gossos 
 Atropellament 
 Baralles entre animals domèstics 
 Electrocució 
 Espenyament 
 Incendi forestal 
 Incendi de les instal·lacions 
 Intoxicació medicamentosa . Només en el cas de tractaments aplicats 

per part dels Serveis Veterinaris Oficials.  
 Llamp 
 Ofegament per immersió 
 Picada d’escurçó 
 Accidents en el decurs de trasllats dels animals 
 Accident d’escorxador 
 Traumatismes per ingestió de cos estrany 

  

Exclusions: 
 Quedarà exclòs dels incidents coberts per aquesta opció qualsevol 

animal, quan en el moment que el tècnic designat per la Comissió Mixta  
realitzi la valoració, no s’apreciï un traumatisme que expliqui les 
conseqüències del fet. 

 La intoxicació medicamentosa quan els tractaments mèdics no hagin 
estat administrats pel Servei Veterinari Oficial. 

 Qualsevol de les cobertures dels accidents en el decurs del trasllat dels 
animals quan aquest es realitzi: 

• ja sigui a peu per carretera sense la deguda autorització del 
Departament d’Agricultura i del Servei de Circulació de la Policia 
o bé s’incompleixin els requisits dictats per aquests organismes;  

• ja sigui mitjançant transport amb qualsevol tipus de vehicle quan 
no queda garantida la seguretat dels animals. 

2.2. OPCIÓ C 
 

1. La mort o el sacrifici d’animals inscrits en el Fons de compensació després 
d’intervenció facultativa exclusivament a causa de malalties infeccioses que es 
detallen a continuació: 

 
 Mamitis gangrenosa 
 Mamitis estival 
 Diarrea 
 Pneumònia 
 Avortament a terme 
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Exclusions: 
 Qualsevol dels incidents coberts previstos en l’apartat 1 de l’opció C, 

quan no s’hagi requerit correctament la intervenció facultativa 
estipulada. Aquesta intervenció facultativa ha de ser tan àmplia i 
constant com sigui necessària i ha d’aplicar-se ja sigui dins del 
Principat d’Andorra ja sigui a l’exterior. 

 
2. La mort o el sacrifici d’animals inscrits dins el Fons de compensació  

exclusivament a causa de malalties infeccioses que es detallen a continuació: 
 

 Carboncle simptomàtic 
 Carboncle bacteridià 
 Tètanus 
 Enterotoxèmies 
 

Exclusions: 
 Qualsevol dels incidents coberts previstos en aquest apartat quan el 

bestiar no hagi estat vacunat mitjançant intervenció facultativa (amb 
l’excepció de la cobertura davant del tètanus). 

 
3. La mort o el sacrifici d’animals inscrits dins el Fons de compensació després 

d’intervenció facultativa exclusivament a causa dels processos que es detallen 
a continuació: 

 
 Meteorisme agut 
 Intoxicació alimentària 
 Sobrecàrrega alimentaria 
 Causa medicamentosa o quirúrgica 

 
Exclusions: 

 El meteorisme agut quan després que el tècnic designat per la 
Comissió Mixta realitzi l’estudi anatomopatològic macroscòpic de 
l’esòfag de l’animal, no s’apreciï clarament la línia de canvi de 
coloració entre la hiperèmia de la porció cervical i la isquèmia de la 
porció toràcica respectivament. 

 La causa medicamentosa o quirúrgica, quan els tractaments mèdics o 
quirúrgics no els hagi administrat el Servei Veterinari Oficial. 

 
4. Per a les reproductores inscrites dins el Fons de compensació : 

a) La mort o el sacrifici necessari en el termini de set dies comptats a partir 
del part a causa d’algun dels incidents següents: 

 
- part distòcic en el qual hi hagi intervenció facultativa 
- cesària 
- prolapse de matriu sempre que fracassi la intervenció facultativa 
- hemorràgia postpart. 

b) Compensació per la pèrdua de beneficis que suposa la mort de la cria,  
quan es tracta d’un part a terme.   

En qualsevol cas, la compensació pel motiu anterior no pot excedir la 
d’una cria.  
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De la mateixa manera, i per a qualsevol tipus d’animal, no es compensarà 
cap cria que no es trobi totalment separada del claustre matern. 

Únicament podran ser compensats per aquesta causa els animals que 
hagin estat traslladats al centre de tractament de residus per procedir a 
la valoració i la posterior destrucció de les restes. 

A més, els animals han d’estar correctament identificats amb el cròtal 
descrit a l’article 5 del reglament d’identificació ovina i caprina, que 
inclou el codi de l’explotació de naixement. 

 
Per aquesta opció, específicament els incidents compensables son els 
següents: 

 
 Cria femella morta en part distòcic 
 Cria femella morta en part eutòcic 
 Cria mascle morta en part distòcic 
 Cria mascle morta en part eutòcic 
 Hemorràgia postpart 
 Mare en part distòcic 
 Mare postcesària 
 Mare postprolapse d’úter 

  
Exclusions: 

 Qualsevol dels incidents coberts previstos en aquest apartat quan 
hagi realitzat intervencions quirúrgiques una persona que no sigui 
veterinària. 

 Els incidents coberts propis d’aquest apartat, les seves 
conseqüències o complicacions quan no s’hagi comunicat al 
Departament en el termini màxim de 24 hores que l’animal afectat 
hagi sofert un part eutòcic i el resultat d’aquest (situació de la 
reproductora, nombre de cries i el seu estat). 

 
5. El sacrifici obligatori d’animals considerats positius de Brucel·losi pels Serveis 

Veterinaris Oficials. 
 

6. El sacrifici obligatori d’animals considerats positius per encefalopaties 
espongiformes transmissibles pels Serveis Veterinaris Oficials així com els que 
tinguin presència a l’estudi genètic de l’al·lel VRQ en el gen PRP. 

 
 

2.3 . OPCIÓ D 

Aquesta opció empara les mateixes causes que l’opció C. 

Únicament podran ser compensats per aquesta causa els animals que 
hagin estat traslladats al centre de tractament de residus per procedir a 
la valoració i la posterior destrucció de les restes. 

En contractar aquesta opció no serà d’aplicació la condició catorzena 
en l’apartat referit al valor mínim del dany a indemnitzar. 
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QUARTA: EXCLUSIONS 

Queden exclosos de la cobertura del Fons de compensació els danys soferts per la 
part beneficiària: 

a) Quan siguin conseqüència dels fets següents: 
 

 1. El desgast, els vicis, les tares, les invalideses, les debilitats, la desnutrició 
acusada o la manca de desenvolupament del bestiar inscrit en el Fons de 
compensació, el seu robatori, l’extraviament, l’abandó, el furt, així com qualsevol 
conseqüència dels fets assenyalats. 
 2. Aquells que es produeixen quan el bestiar participa en activitats esportives de 
risc, demostracions o espectacles. 
 3. Els originats per destinar els animals inscrits en el Fons de compensació a 
funcions o serveis diferents dels consignats en el contracte. 
 4. Els incidents que per la seva extensió i importància es qualifiquin per part del 
Govern com una catàstrofe nacional. 
 5.Qualsevol dels esdeveniments succeïts a un animal que no estigui 
correctament identificat en el moment de l’incident, tal com es defineix en la 
condició dotzena d’aquestes condicions particulars. 
6. Els provocats per mala fe del beneficiari o per infracció dels preceptes dictats 
per les autoritats i els organismes competents. 

  7. Qualsevol tipus de responsabilitat civil. 

 

b) Quan no siguin ocasionats directament per algun dels incidents inclosos en la 
tercera d’aquestes condicions. 

c) Qualsevol dels incidents coberts previstos en la tercera d’aquestes condicions 
particulars, quan l’animal afectat hagi resultat positiu a alguna de les malalties 
sotmeses al Reglament de la campanya de sanejament o s’apreciïn lesions 
anatomopatològiques pròpies d’aquestes malalties. 

d) Quan la incidència succeeixi anteriorment al Fons de compensació dels animals 
afectats o durant el període de carència que figura en la condició setena (amb l’única 
excepció dels incidents coberts  b) i c) de l’apartat 1.2 de la tercera condició particular, i 
que es refereix a la reproductora afectada). 

e) Qualsevol dels incidents coberts previstos en la tercera condició quan en el 
moment que el tècnic designat per la Comissió Mixta faci la valoració, no s’apreciï de 
manera determinant la causa de la incidència, de manera que no s’expliqui la 
conseqüència del fet. Aquesta valoració només es pot fer en animals que siguin 
propietat de ramaders que hagin subscrit el Fons de compensació. 
 
f) Qualsevol dels incidents coberts previstos en la tercera condició quan no es 
compleixi el que es defineix en aquestes condicions. 

g) Queden excloses dels incidents coberts les despeses de visita del veterinari, així 
com del tractament que se’n derivi i de la seva medicació. 

h) Quan els animals es trobin en una zona de pastures comunals sense la preceptiva 
autorització del comú corresponent. 
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i) Quan el propietari de l’animal, o la persona responsable en el cas de les guardes 
comunals, no presti la deguda col·laboració per al bon desenvolupament de la 
valoració i aquest no es pugui desenvolupar en condicions d’eficàcia i seguretat. 

j) Quan l’estat de l’animal o les seves restes no permetin la peritació del sinistre i la 
determinació de la causa i les circumstàncies del mateix. 

k) La mort o el sacrifici d’animals bovins, equins, ovins o caprins per qualsevol causa 
emparada per les opcions A, B, C i D quan estiguin en transhumància a Espanya i/o 
França, a una distància superior a 100 km d’Andorra.  

 

CINQUENA: ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Es pot incloure dins la cobertura d’aquest Fons de compensació el bestiar boví, equí, 
oví i cabrum de les explotacions inscrites al Registre d’Explotacions Agràries del  
Departament  d’Agricultura. 

Es poden acollir en aquest Fons de compensació i ser-ne els beneficiaris les persones 
que exerceixen l’activitat ramadera en el territori del Principat d’Andorra sempre que 
estiguin registrades en el Padral. 
 

La subscripció del Fons de compensació, pel que fa als incidents coberts, es realitza de 
la forma següent:  

I. Cobertura bàsica per a les espècies bovina i equina:  

- Opció A o 

- Opció B (A+B) o 

- Opció C (A+B+C) * 

 

II. Cobertura bàsica per a les espècies ovina i caprina 

-   Opció A o 

- Opció C (A+C) 

 
Tenint en compte els apartats I i II, es pot contractar opcions del Fons de compensació 
diferents per a cada espècie. 

* Aquesta opció inclou la cobertura bàsica pels animals següents: 

- els vedells d’engreix sota qualsevol regim de qualitat controlada,  

  - els animals qualificats en el programa de selecció de la raça Bruna d’Andorra. 

 Respecte a la valoració, i únicament per a les especies bovina i ovina, es podrà 
escollir entre dos valoracions dels animals: bàsica i avançada. Addicionalment, els 
sementals de la raça Bruna d’Andorra adquirits en la subhasta anual, es podran acollir 
a una cobertura de major valor de compensació en cas de mort de l’animal. El càlcul 
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del valor de l’animal es calcula anualment en base el valor pro mig del total dels 
animals subhastats en la darrera subhasta de l’any anterior. Tanmateix, els sementals 
de les races que queden recollides dins el reglament IGP Carn d’Andorra que hagin 
estat adquirits pel ramader, es podran acollir a una valoració superior respecte els 
braus estàndards. El càlcul de valor de compensació dels sementals IGP s’obtindrà 
anualment en base el valor dels sementals Bruns d’Andorra de subhasta – un 10%. 
Ambdues cobertures addicionals son voluntàries per el ramader. El propietari, en el 
moment de formalitzar el contracte, haurà de triar amb quina d’ambdues valoracions 
vol inscriure els seus animals. 

 

III. Cobertures addicionals per a l’espècie equina (explotacions 
transhumants) 

- Opció T  

Aquesta opció, que cobreix la mort o el sacrifici d’animals equins per qualsevol causa 
emparada per les opcions A, B o C quan estiguin en transhumància a Espanya i/o 
França, es pot contractar en el moment de subscriure el Fons de compensació o bé 
com a més tard en el moment de sol·licitar el document de trasllat dels animals al 
país de destinació. 
En cas que es contracti aquesta opció, s’inclouen tots els animals equins del 
propietari i per tot el període de vigència del contracte. 
 
  

IV. Cobertures addicionals per a l’espècie ovina 

- Opció A, C i D 

Els participants que tenen assegurat els animals de l’espècie ovina per a l’opció A, C i 
D, independentment del numero d’animals adults coberts per el FCB se’ls aplicarà de 
forma addicional els ratis següents: 

• 1,2 corders/ ovella 

• Un mínim d’un 2% de marrans 

• Un mínim d’un 15% de femelles de recria 

 

V. Cobertures addicionals per a l’espècie ovina 

- Opció D (A+C+D) 

Únicament per animals ovins que hagin estat traslladats al centre de tractament de 
residus per procedir al peritatge, valoració i la posterior destrucció de les restes. 

Els ramaders que tenien animals inscrits al Padral en l’any anterior i no estaven 
assegurats, si volen contractar aquest any el Fons de compensació del bestiar, ho 
hauran de fer contractant l’opció N per a cada espècie que tinguin. 
 
El cost d’aquesta opció N s’obtindrà de multiplicar la prima corresponent a l’opció 
escollida per a cada espècie pel coeficient 1,1. 
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SISENA: PERÍODE DE COBERTURA   

La cobertura del Fons de compensació s’inicia l’1 de gener del 2023 un cop acabat el 
període de carència assenyalat en la condició setena i finalitza el dia 31 de desembre 
del 2023. 

Amb la venda dels animals inscrits dins el Fons de compensació entre ramaders, 
segons el que s’exposa en la condició cinquena, es realitzarà el canvi pertinent de 
beneficiari. 

Els animals traslladats fora del Principat d’Andorra: 
 

- amb certificació d’exportació temporal en règim de pastures i en possessió del 
corresponent Certificat lliurat pel Departament d’Agricultura estan coberts durant 
tot el període que restin fora del país. 
- amb certificació d’exportació definitiva i en possessió del corresponent Certificat 
lliurat per el Departament d’Agricultura estan coberts fins al moment que travessin 
el control andorrà. Després no queden coberts. 

 

SETENA: TERMINI DE SUBSCRIPCIÓ I ENTRADA EN VIGOR DEL FONS DE 
COMPENSACIÓ . PERÍODE DE CARÈNCIA 

La persona interessada en inscriure els animals dins el Fons de compensació que no 
hagi estat inscrit dins el mateix en el Pla 2022, ha de subscriure la declaració del Fons 
de compensació abans del dia 15 de febrer del 2023 al Departament d’Agricultura 
especificant l’opció escollida per a cada espècie animal.  

En el cas de les espècies bovina i ovina, en el moment de formalitzar el contracte, el 
beneficiari haurà d’escollir entre una de les dues possibles valoracions dels animals 
d’aquestes espècies: la valoració “bàsica” o l’”avançada”. 

En el moment de la subscripció se li lliura una còpia d’aquestes condicions. S’haurà de 
lliurar una còpia de la declaració del Fons de compensació a la persona beneficiària 
després de ser signada pel Departament d’Agricultura i per ella mateixa.  

Renovació del Fons de compensació: 

En expirar el període de cobertura, el 31 de desembre de 2022, es considera prorrogat 
el Fons de Compensació del Bestiar per un termini d’un any, i així successivament 
quan expiri cada anualitat, a excepció dels participants del FCB que tinguin deutes 
pendents. En aquest cas el FCB utilitzarà tots els mitjans legals per recuperar els 
deutes 

El beneficiari pot oposar-se a la pròrroga del Fons de compensació mitjançant 
notificació al Departament d’Agricultura en un termini que finalitza el dia 15 de febrer de 
2023. En aquest cas, els incidents ocorreguts en aquest període comprès entre l’1 de 
gener del 2023 i el 15 de febrer del 2023 es consideraran NO compensables.   

En cas que un beneficiari decideixi modificar les opcions del Fons de compensació  
l’any anterior per unes altres, pot fer-ho també com a màxim en el període establert al 
paràgraf anterior. En aquest cas, el contracte del Fons de compensació es modifica 
segons els canvis realitzats. 
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Un cop transcorregut el termini que finalitza el 15 de febrer de 2023, s’efectuarà el 
pagament del contracte, actualitzat d’acord amb l’establert a la condició vuitena. En cas 
que el tenidor de la pòlissa no faci front al pagament d’un rebut, es suspendrà 
l’abonament de les indemnitzacions que li poguessin correspondre. D’altra banda, les 
despeses bancàries i de gestió causades pel retorn del rebut aniran a càrrec del tenidor 
de la pòlissa.  

L’arrossegament injustificat d’un rebut durant el decurs d’una campanya, malgrat sigui 
saldat al final de la mateixa, suposarà un increment de la prima pel següent període en 
un 10%. 

Període de carència: 

Per a les explotacions que no hagin estat inscrites en el Pla 2022 i per als animals 
incorporats a l’explotació mitjançant importació definitiva, el Departament d’Agricultura 
estableix un període de carència de 10 dies complerts comptats a partir de les 24 hores 
de la signatura del contracte. 

Per a les explotacions i animals inscrits en el Fons de compensació en el Pla 2022 no 
serà d’aplicació aquest període de carència i gaudiran d’una extensió de la cobertura 
des de l’1 de gener del 2023. 

 

VUITENA: COST DEL FONS DE COMPENSACIÓ I PAGAMENT DE LA QUOTA 

Per calcular el cost total del Fons de compensació s’ha de procedir de la manera 
següent: 

El cost individual de la quota per animal s’obté de la multiplicació del valor de 
compensació de l’animal per la prima de l’opció del Fons de compensació escollida i 
d’acord amb els trams d’edat que s’estableixen als annexos I i III. 

El cost brut total del Fons de compensació es correspon a la suma dels diversos valors 
obtinguts per a cada animal. El resultat obtingut és el cost brut del Fons de 
compensació que ha de pagar el ramader. 

El cost net total de l’aportació del ramader al Fons de compensació es correspon a la 
suma dels diversos valors obtinguts per a cada animal i sobre aquesta quantitat s’hi 
aplica el percentatge de bonificació, si escau, d’acord amb l’annex V. El resultat 
obtingut és el cost net de l’aportació, que haurà d’abonar el ramader, al Fons de 
compensació. 

En cas d’haver contractat l’opció T, al cost net de l’espècie equina obtingut d’acord amb 
el paràgraf anterior, se li apliquen els percentatges corresponents a l’opció bàsica 
contractada d’acord amb l’annex IV. 

El pagament que correspongui a la persona beneficiària es realitza mitjançant  
transferència bancària al número de compte que domiciliï. 
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NOVENA: OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI  

La persona beneficiària està obligada a: 
a) Inscriure en el Fons de compensació tots els animals de les espècies equina, 
bovina, ovina i caprina que tingui en el seu conjunt d’explotacions i en l’àmbit 
d’aplicació del Fons de compensació estipulat en la condició cinquena.  
b) Declarar que tots els animals són de la seva propietat i, en cas contrari, la 
qualitat en la qual contracta, i també que es troben sense dany prèviament a la 
contractació de la quota. Ha d’incloure en la declaració els animals en tractament o 
susceptibles de patir un sinistre, als efectes establerts en la condició segona. 
c) Reflectir si està afiliada a l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra. 
d) Comunicar al Departament, en un termini de 24 hores, tots els parts dels seus 
animals de l’espècie bovina i equina, així com el resultat. 
e) Comunicar al Departament totes les circumstàncies que puguin agreujar 
l’accidentalitat de la cobertura contractada. 
f) Identificar el bestiar segons el que s’estipula en la condició dotzena. 
g) Complir el que estipula el Departament d’Agricultura quant a normes 
zootècniques i sanitàries, en particular els calendaris de sanejament i programes 
de vacunació.  
h) Permetre en tot moment la inspecció dels béns inscrits en el Fons de 
compensació als experts acreditats pel Departament d’Agricultura, presentar-los 
els animals accidentats, acreditar que es tracta d’animals inscrits i aportar, si cal, el 
contracte del Fons de compensació. 

i) Tenir l’autorització del comú de la parròquia on es portin els animals durant el 
període estival i, si escau, del Departament d’Agricultura, i respectar les condicions  
que s’hi estableixen. 

j) En el cas de sinistres causats per tercers ( inclosos animals ), l’assegurat haurà 
de presentar denuncia dels fets a la Policia, circumstància que haurà d’acreditar en 
el peritatge del sinistre. En tot moment, i quan en sigui requerit, haurà d’informar al 
Fons de compensació del bestiar de l'estat de la denuncia i, eventualment, de les 
diligències o resolucions posteriors que s’hagin realitzat. 

Quan hi hagi una resolució del cas favorable a l’assegurat que comporti una 
compensació econòmica, l’assegurat estarà obligat a rescabalar al Fons de 
compensació per l’import rebut de la part causant del sinistre, i per un import que 
com a màxim serà igual a la compensació rebuda del Fons de Compensació. 

L’incompliment de les obligacions a), h), i) i g) dona lloc a la pèrdua del dret a la 
compensació, amb excepció de casos degudament justificats.  

 

DESENA: VALOR DELS ANIMALS 

El valor dels animals en funció de la seva condició per espècie, característiques, raça, 
sexe, edat, etc. s’estableix d’acord amb el que s’estipula als annexos I i II  que 
acompanyen aquestes condicions. 

El valor dels animals d’engreix sota règims de qualitat controlada, s’estableix d’acord 
amb el que s’estipula en l’annex III, en funció del sexe i l’edat distribuïda en períodes 
amb intervals d’un mes, a excepció de tots aquells animals que superin l’any de vida   
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(> 365 dies) i continuïn inscrits sota el règim de qualitat controlada als quals se’ls 
aplicarà únicament un cost suplementari diari, en base l’establert a l’annex III, que 
finalitzarà a la data del seu sacrifici a l’escorxador o donat el cas, si causen èxitus a la 
data que s’hagin mort . 
  

El valor dels animals qualificats en el programa de selecció de la raça Bruna d’Andorra 
s’estableix d’acord amb el que s’estipula en l’annex I i amb l’establert a la condició 
dissetena. 

En incidents per causa medicamentosa o quirúrgica, el valor dels animals s’establirà en 
funció de la seva condició per espècie, aptitud, raça, sexe, i edat, i en tractar-se 
d’animals no inscrits es consideraran de característica càrnia bàsica. 

 

ONZENA: CAPITAL COMPENSABLE  

El capital compensable es fixa en el 100% del valor dels animals inscrits establert en la 
declaració del Fons de compensació. 

 

DOTZENA: IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS 

Perquè un animal estigui emparat per la cobertura d’aquest Fons de compensació, ha 
d’estar obligatòriament identificat a títol individual, d’acord amb la legislació vigent, i 
mitjançant el mètode descrit a continuació: 
 

- El bestiar equí mitjançant el document d’identificació permanent únic.  
- El bestiar boví mitjançant el doble cròtal auricular oficial i la fitxa individual 
d’inscripció al Padral. 
- El bestiar oví mitjançant el cròtal auricular oficial. Els animals ovins d’edat 
superior a 1 any hauran de constar en les llistes de sanejament del darrer any 
d’alguna explotació d’Andorra o, en el seu defecte, figurar en una guia 
d’importació del darrer any. 
- El bestiar cabrum mitjançant el cròtal auricular oficial. . Els animals cabrums 
d’edat superior a 1 any hauran de constar en les llistes de sanejament del 
darrer any d’alguna explotació d’Andorra, o en el seu defecte, figurar en una 
guia d’importació del darrer any. 
 

Transcorregut set dies de vida de l’animal, si no està identificat segons el que s’ha 
descrit anteriorment en funció de l’espècie, qualsevol dany serà no compensable. 

Els animals bovins nascuts en règim extensiu, excepcionalment, poden no presentar 
la identificació pertinent, però en tot cas el propietari els ha d’haver declarat al Padral i 
estar en possessió de la fitxa individual en espera de poder identificar-los 
correctament. 
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TRETZENA: COMUNICACIÓ DE DANYS 

Quan un animal inscrit en el Fons de compensació estigui afectat per alguna de les 
malalties o incidents coberts per la quota, la persona beneficiària ha de requerir els 
serveis d’un veterinari i seguir les pautes que estableixi. 

En el cas que un animal sigui víctima d’un accident, hagi de ser operat o estigui en 
tractament i no millori en el termini de tres dies, la persona beneficiària ha de 
comunicar-ho al Departament d’Agricultura en el termini de 24 hores via telefònica, 
indicant com a mínim les dades següents: 
 

- nom i cognoms de la persona beneficiària  
- parròquia o raó social i adreça 
- telèfon de contacte 
- núm. de pòlissa del Fons de compensació 
- causa de la incidència 
- animals afectats, identificació i estat 
- data de la incidència 
- lloc de la incidència i localització dels animals afectats 
- incidència dels danys previstos . 

La persona beneficiària ha de prendre les mesures necessàries per a la conservació de 
l’animal o de les seves restes, de manera que estigui a disposició del tècnic designat 
per la Comissió Mixta durant un temps mínim de 72 hores a partir de la notificació, per 
a una eventual autòpsia. 

 
CATORZENA: INCIDENT COMPENSABLE 

 
Perquè una incidència per causa coberta sigui considerada compensable, els danys 
causats per l’incident, dia i propietari han de ser superiors a 150,25 €. 

En les espècies ovina i caprina: 

 Quan l’incident afecti a diferents tipus d’individus, amb valors unitaris diferents, 
s’aixecarà un acta de valoració per cada tipus diferent. A efecte de l’aplicació del 
dany mínim per incident, tindrà la consideració d’un sol incident. 

 Els incidents coberts a l’apartat 4 del punt 2.2 OPCIÓ C: “per a les 
reproductores inscrites al Fons de compensació ”, queden exempts de 
l’aplicació del dany mínim. 

 

QUINZENA: FRANQUÍCIA 

En cas d’incident compensable, queda sempre a càrrec de la persona beneficiària un 
percentatge del dany en funció de la naturalesa del incident, de la manera següent: 
 

a) Per als incidents de la Opció A s’estableix una franquícia del 10% del dany 
 
b) Per als incidents de la Opció B s’estableix una franquícia del 10% del dany  

 
Excepcions: 

- avortament per al qual s’estableix del 30%  
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- mort perinatal per a la qual s’estableix del 20%. 
 

c) Per als incidents de la Opció C s’estableix una franquícia del 30% del dany. 
 
d) En accident d’escorxador s’estableix una franquícia variable per cadascuna: 

- Opció A: 10% 

- Opció B: 20% 

- Opció C: 30% 

S’estableix una franquícia creixent per excés de sinistralitat calculada en funció de la 
ràtio entre les compensacions percebudes al decurs del pla actual i la prima bruta total 
del pla anterior. Aquesta franquícia creixent es calculà de la manera següent:  

 
a) Quocient d’accidentalitat entre el 120% i el 140%: la franquícia que s’aplica 

en funció de l’incident corresponent s’incrementa un 10%. 
b) Quocient d’accidentalitat entre el 141% i el 150%: la franquícia que s’aplica 

en funció de l’incident corresponent s’incrementa un 20%. 
c) Quocient d’accidentalitat entre el 151% i el 160%: la franquícia que s’aplica 

en funció de l’incident corresponent s’incrementa un 30%. 
d) Quocient d’accidentalitat superior al 160%: la franquícia que s’aplica en 

funció de l’incident corresponent s’incrementa un 50%. 
 
 

SETZENA: INSPECCIÓ DE DANYS 

Per a la determinació del dany, s’entén el valor del bé inscrit en el Fons de 
compensació  en el moment immediatament anterior al succés de l’incident i és 
aplicable allò exposat en els annexos I, II i III. Quan el valor real de l’animal en aquell 
moment sigui inferior al valor de compensació, és el valor real el que serveix de base 
per al càlcul de la compensació. 

En cas d’incident, el capital subjecte de ser compensat per cada animal representa el 
límit màxim de la compensació que correspongui. 

Rebuda la notificació de l’incident, el tècnic designat per la Comissió Mixta procedeix a 
la valoració dels danys en el termini de 72 hores comptades a partir de la comunicació 
urgent de la incidència per part de la persona beneficiària, després d’acordar 
prèviament el lloc, el dia i l’hora de la valoració. 

La persona beneficiària ha de provar l’existència dels animals inscrits en el Fons de 
compensació i/o les seves restes, mostrant el lloc on es trobin. 

Si la persona beneficiària no compareix a la valoració o bé no s’avé a reunir-se amb el 
tècnic designat per la Comissió Mixta, i si no és possible realitzar la valoració en el 
termini de 12 hores, es requerirà mitjançant carta amb avís de recepció la seva 
presència en el lloc acordat o, si no pot ser, en el lloc de l’explotació, de manera que si 
tornés a incomparèixer en un termini improrrogable de 24 hores sense justificació per 
una  causa major que li impossibiliti la presència, s’entén que renuncia a la 
compensació  que li correspongui pel incident mencionat. 

Si el tècnic designat per la Comissió Mixta no es presenta per realitzar la valoració en 
el termini màxim fixat, la persona beneficiària pot disposar lliurement de l’animal als 
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efectes que consideri oportuns, després de la consulta i l’informe escrit del veterinari 
que hagi tractat l’animal. 

La persona beneficiària ha de firmar el full de camp quan s’hagi realitzat la valoració, 
precisant la conformitat o no conformitat. 

En cas que el beneficiari no pugui mostrar l’animal accidentat al tècnic designat per la 
Comissió Mixta, pot delegar-ho a una altra persona sempre que aquesta dugui una 
acreditació. El representant presenta al tècnic designat pel Fons de compensació en el 
moment de la valoració l’acreditació realitzada per la persona beneficiària. 

En cas contrari, i si no consta l’autenticitat i la qualitat de representació, s’entén que la 
persona beneficiària no compareix. 

 

DISSETENA: CÀLCUL DE LA COMPENSACIÓ  

En cas d’incident compensable es determinarà l’import de la compensació aplicant el 
valor compensable obtingut a partir dels annexos I, II i III o el valor real de l’animal en el 
moment de l’incident. Es considerarà com a base de càlcul el menor dels dos. D’aquest 
resultat se’n dedueix, si escau, el valor de recuperació, i a la diferència així obtinguda 
s’hi aplica la franquícia corresponent. El resultat final obtingut és la compensació que 
ha de rebre per l’incident compensable. 

Excepcions: 

En el cas d’incidents, per qualsevol causa coberta, d’un animal equí declarat com 
d’engreix sota el segell oficial de control i garantia “Carn de Qualitat Controlada 
d’Andorra”, al valor real de l’animal se li sumarà un valor, resultat de multiplicar 2,44 
euros pel número de dies transcorreguts des de l’entrada de l’animal a l’engreix fins la 
data de l’incident, fins un màxim de 220 euros per animal. En aquest cas la base de 
càlcul serà el valor real. 

En el cas d’incident per qualsevol causa coberta d’un animal qualificat en el 
programa de selecció, al valor real de l’animal se li aplicarà un coeficient corrector de 
1,051 segons la fórmula: Valor = Valor Real de l’Animal x 1,051. Aquest coeficient no 
s’aplicarà en el cas de cries mortes en el part o avortaments quan el ramader no 
tingui inscrit en el Fons de compensació un semental qualificat en el programa de 
selecció o bé pugui demostrar de forma fefaent que la vaca havia estat coberta per 
un semental d’aquestes característiques. En aquest cas la base de càlcul serà el valor 
real. 

Apartat 5 de la Opció C animals bovins referent a tuberculosi, brucel·losi, leucosi i 
peripneumònia: La compensació a percebre serà una quantitat lineal neta sense 
franquícia amb el criteri següent: 

Valoració bàsica: 

 Animals de 0 a 365 dies          30 € per animal 

 Animals de 366 a 730 dies      60 € per animal 

           Animals de més de 730 dies  120 € per animal 
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Valoració avançada: 

 Animals de 0 a 365 dies          36 € per animal 

 Animals de 366 a 730 dies      72 € per animal 

           Animals de més de 730 dies  144 € per animal 

Apartat 6 de la Opció C animals bovins referent a l’encefalopatia espongiforme bovina: 
La compensació a percebre serà una quantitat lineal neta sense franquícia amb el 
criteri següent: 

Valoració bàsica: 

 Animals de 0 a 365 dies          30 € per animal 

 Animals de 366 a 730 dies      60 € per animal 

           Animals de més de 730 dies  120 € per animal 

Valoració avançada: 

 Animals de 0 a 365 dies          36 € per animal 

 Animals de 366 a 730 dies      72 € per animal 

           Animals de més de 730 dies  144 € per animal 

Apartat 7 de l’Opció C en animals bovins fins a 165 € per animal recollit i en animals 
equins fins a 200 € per animal recollit contra presentació de la factura corresponent 
emesa per l’empresa autoritzada de recollida de cadàvers. 

Apartat 4 de l’Opció C animals ovins i caprins referent a brucel·losi: la compensació a 
percebre serà una quantitat lineal neta sense franquícia amb el criteri següent: 

 Animals de 0 a 365 dies ambdós sexes         4,5 € per animal 

 Animals de més de 365 dies (femelles)         7,2 € per animal 

           Animals de més de 365 dies (mascles)       13,2 € per animal 

Apartat 5 de l’Opció C animals ovins i caprins referent a encefalopaties: la 
compensació a percebre serà una quantitat lineal neta sense franquícia amb el criteri 
següent: 

 Animals de 0 a 365 dies ambdós sexes         4,5 € per animal 

 Animals de més de 365 dies (femelles)         7,2 € per animal 

           Animals de més de 365 dies (mascles)       13,2 € per animal 

Aquestes compensacions estaran subjectes, en cas que correspongui, a l’aplicació de 
la franquícia creixent per accidentalitat. 
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DIVUITENA: VALOR DE RECUPERACIÓ 

El valor de recuperació és el que s’obtingui del valor carni del animal en el moment del 
seu sacrifici en un escorxador autoritzat. 

 

DINOVENA: DESIGNACIÓ DE PERITS I PROCEDIMENT CONTRADICTORI 

A) Designació de perits: 

1. L’expert designat per fer la valoració ha d’estar acreditat per realitzar la seva 
feina per la Comissió Mixta. 

2. En el cas que la persona beneficiària estigui afiliada a l’Associació de 
Pagesos i Ramaders d’Andorra, podrà estar present en la valoració un 
representant d’aquesta degudament acreditat per l’Associació. Així mateix, el 
ramader ha d’estar present en la valoració i és l’encarregat de signar el 
contingut del full de camp, sempre que no ho delegui al representant de 
l’Associació de manera legal. 

3. En el cas que la persona beneficiària no estigui afiliada a l’Associació de 
Pagesos i Ramaders d’Andorra, ha d’estar present en la valoració o bé 
nomenar un representant degudament acreditat i amb poder de signatura. 

 

B) Procediment contradictori: 

En qualsevol dels supòsits indicats anteriorment, si es produeix un desacord 
entre les parts, el Departament d’Agricultura designa un tècnic del mateix 
Departament que actua de mediador i inspecciona els animals afectats, les 
seves restes i/o la documentació que s’aporti en companyia de totes les parts, i 
es resol la controvèrsia per majoria de vots. 

 

VINTENA: PAGAMENT DE LES COMPENSACIONS  

Com a norma general, la compensació ha de ser satisfeta pel fons gestionat per 
l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra un cop finalitzades les investigacions i 
les valoracions necessàries per establir l’existència de l’incident i, si escau, l’import dels 
danys compensables que en resultin. 

Aixecat el full de camp definitiu i conformat per la persona beneficiària, l’Associació de 
Pagesos i Ramaders d’Andorra, a partir de la data en què el full de camp es presenti al 
Departament d’Agricultura i a través del FCB, farà efectiu l’import dels possibles 
sinistres en dos períodes de l’any, essent aquests juny i desembre. 

Si es produeix valoració disconforme, l’import ha de fer-se efectiu en el mateix termini, 
a comptar del moment que els experts concurrents dictaminin el full de camp 
contradictori.  
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VINT-I-UNENA: CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES D’EXPLOTACIÓ I MANEIG 

El ramader ha de tenir cura dels animals segons els usos i costums del bon ramader 
del país, i seguir amb atenció les observacions dels tècnics del Govern. 

El ramader es compromet a realitzar els tractaments zoosanitaris necessaris, seguint 
puntualment els requeriments derivats de les intervencions facultatives que es duguin a 
terme. 

En cas de deficiència en el compliment de les condicions tècniques mínimes 
d’explotació i maneig, el Departament d’Agricultura pot reduir la compensació en 
proporció a la importància dels danys derivats de l’incompliment i el grau de culpa de la 
persona beneficiària . 

 

VINT-I-DOSENA: BONIFICACIONS AL PAGAMENT DE LA PRIMA 

Els beneficiaris es poden beneficiar d’una bonificació de la quantia de la quota a pagar 
en la present campanya, segons el que es determina en l’annex V d’aquestes 
condicions, en funció de la ràtio d’accidentalitat de la seva explotació ramadera. 

Per a poder beneficiar-se d’aquesta bonificació, l’explotació ramadera del beneficiat ha 
de tenir més d’un animal. 

La bonificació s’aplicarà automàticament en el moment de la subscripció del Fons de 
compensació, i es calcula sobre l’import de la quota pagada en l’última campanya 
subjecte de ser compensada. 

La ràtio d’accidentalitat s’obté com a resultat del quocient entre les compensacions  
totals cobrades i les primes totals pagades a càrrec de l’agricultor. 
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ANNEX I 

Taula de valoracions 

 

Bestiar boví 
"bàsica" 

Sexe Característiques 
Valor de 

compensació 
% prima 

C 
% prima 

B 
% prima 

A 

Vedell Vedell al naixement F/M AC bàsica 264,45 0 0 0 

  Fins a 30 dies F/M AC bàsica 288,49 3,5 2,46 1,23 
  De 31 a 90 dies F/M AC bàsica 342,58 3,5 2,46 1,23 
  De 91 a 180 dies F/M AC bàsica 411,69 3,5 2,46 1,23 
  De 181 a 365 dies F/M AC bàsica 585,99 2,8 1,96 0,98 

Vaca De 1 a 2 anys F AC bàsica 871,47 4,5 3,16 1,58 
  De 2 a 6 anys F AC bàsica 1.081,82 4,9 3,44 1,72 
  De 6 a 9 anys F AC bàsica 901,52 4,9 3,44 1,72 
  De 9 a 12 anys F AC bàsica 601,01 4,9 3,44 1,72 
  De 12 a 15 anys F AC bàsica 360,61 4,9 3,44 1,72 
  Més de 15 anys F AC bàsica 210,35 4,9 3,44 1,72 

Brau De 1 a 2 anys M AC bàsica 1.003,69 4,5 3,16 1,58 
  De 2 a 7 anys M AC bàsica 1.250,11 3 2,1 1,05 
  Més de 7 anys M AC bàsica 721,21 3,1 2,18 1,09 

 

 

Bestiar boví 
"avançada" 

Sexe Característiques 
Valor de 

compensació 
% prima 

C 
% prima 

B 
% prima 

A 

Vedell Vedell al 
naixement F/M Aptitud Càrnia 

avançada 333,21 0 0 0 

  Fins a 30 
dies F/M AC avançada 363,5 3,45 2,44 1,23 

  De 31 a 90 
dies F/M AC avançada 431,66 3,45 2,44 1,23 

  De 91 a 
180 dies F/M AC avançada 518,73 3,45 2,44 1,23 

  De 181 a 
365 dies F/M AC avançada 738,35 2,75 1,94 0,98 

Vaca De 1 a 2 
anys F AC avançada 1098,05 4,45 3,14 1,58 

  De 2 a 6 
anys F AC avançada 1.363,09 4,85 3,42 1,72 

  De 6 a 9 
anys F AC avançada 1.135,91 4,85 3,42 1,72 

  De 9 a 12 
anys F AC avançada 757,27 4,85 3,42 1,72 

  De 12 a 15 
anys F AC avançada 454,37 4,85 3,42 1,72 

  Més de 15 
anys F AC avançada 265,04 4,85 3,42 1,72 

Brau De 1 a 2 
anys M AC avançada 1.264,65 4,35 3,14 1,58 

  De 2 a 7 
anys M AC avançada 1.575,14 2,95 2,08 1,05 

  Més de 7 
anys M AC avançada 908,73 3,05 2,16 1,09 
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Bestiar boví 
selecte 

"avançada" 
Sexe Característiques Valor de 

compensació  

% 
prima 

C 

% 
prima 

B 

% 
prima 

A 

Vedell Vedell al naixement F/M Aptitud Càrnia 
"avançada" 366,52 0 0 0 

  Fins a 30 dies F/M AC avançada 399,85 3,45 2,44 1,23 

  De 31 a 90 dies F/M AC avançada 474,82 3,45 2,44 1,23 

  De 91 a 180 dies F/M AC avançada 570,6 3,45 2,44 1,23 

  De 181 a 365 dies F/M AC avançada 812,19 2,75 1,94 0,98 

Vaca De 1 a 2 anys F AC avançada 1.207,86 4,45 3,14 1,58 

  De 2 a 6 anys F AC avançada 1.499,40 4,85 3,42 1,72 

  De 6 a 9 anys F AC avançada 1.249,50 4,85 3,42 1,72 

  De 9 a 12 anys F AC avançada 833 4,85 3,42 1,72 

  De 12 a 15 anys F AC avançada 499,8 4,85 3,42 1,72 

  Més de 15 anys F AC avançada 291,54 4,85 3,42 1,72 

Brau De 1 a 2 anys M AC avançada 1.391,11 4,45 3,14 1,58 

  De 2 a 7 anys M AC avançada 1.732,65 2,95 2,08 1,05 

  Més de 7 anys M AC avançada 999,6 3,05 2,16 1,09 

 

Bestiar boví 
selecte "bàsica" 

Sexe Característiques 
Valor de 

compensació 

% 
prima 

C 

% 
prima 

B 

% 
prima 

A 

Vedell Vedell al naixement F/M Aptitud Càrnia 
"bàsica" 305,45 0 0 0 

  Fins a 30 dies F/M AC bàsica 333,21 3,5 2,46 1,23 

  De 31 a 90 dies F/M AC bàsica 395,68 3,5 2,46 1,23 

  De 91 a 180 dies F/M AC bàsica 475,5 3,5 2,46 1,23 

  De 181 a 365 dies F/M AC bàsica 676,82 2,8 1,96 0,98 

Vaca De 1 a 2 anys F AC bàsica 1006,55 4,5 3,16 1,58 

  De 2 a 6 anys F AC bàsica 1.249,50 4,9 3,44 1,72 

  De 6 a 9 anys F AC bàsica 1041,25 4,9 3,44 1,72 

  De 9 a 12 anys F AC bàsica 694,17 4,9 3,44 1,72 

  De 12 a 15 anys F AC bàsica 416,50 4,9 3,44 1,72 

  Més de 15 anys F AC bàsica 242,96 4,9 3,44 1,72 

Brau De 1 a 2 anys M AC bàsica 1.053,87 4,5 3,16 1,58 

  De 2 a 7 anys M AC bàsica 1.443,88 3 2,1 1,05 

  Més de 7 anys M AC bàsica 833 3,1 2,18 1,09 
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Bestiar boví 
"selecte 

subhasta" 
Sexe Característiques 

Valor de 
compensació  

% 
prima 

C 

% 
prima 

B 

% 
prima 

A 

Brau De 1 a 2 
anys M selecte subhasta 2.167,77 4,45 3,14 1,58 

  De 2 a 7 
anys M selecte subhasta 2.700,00 2,95 2,08 1,05 

  Més de 7 
anys M selecte subhasta 1557,68 3,05 2,16 1,09 

Bestiar boví 
"sementals IGP" 

Sexe Característiques 
Valor de 

compensació  

% 
prima 

C 

% 
prima 

B 

% 
prima 

A 

Brau De 1 a 2 
anys M Semental IGP 1.950,99 4,45 3,14 1,58 

  De 2 a 7 
anys M Semental IGP 2.430,0 2,95 2,08 1,05 

  Més de 7 
anys M Semental IGP 1.401,91 3,05 2,16 1,09 
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Bestiar oví 
"avançada" 

Sexe Característiques Valor de 
compensació 

% 
prima 

C 

% 
prima 

A 

% 
prima 

D 

Corder Al naixement F/M AC avançada 15,03 0 0 0 

  De cria F/M AC avançada 22,54 2,97 1,34 3,63 

  De recria > 6 
mesos F/M AC avançada 56,35 2,97 1,34 3,63 

Marrà Jove 1 a 4 anys M AC avançada 165,28 2,42 1,09 3,03 

  Vell > 4 anys M AC avançada 90,15 2,42 1,09 3,03 

Ovella Jove 1 a 6 anys F AC avançada 90,15 2,42 1,09 3,03 

  Vella > 6 anys F AC avançada 67,61 2,42 1,09 3,03 

 

Bestiar Cabrum Sexe Característiques 
Valor de 

compensació 
% prima 

C 
% prima 

A 

Cabrit Al naixement F/M Aptitud Càrnia 12,02 0 0 

  De cria F/M Aptitud Càrnia 18,03 2,7 1,22 

  De recria > 6 
mesos F/M Aptitud Càrnia 45,08 2,7 1,22 

Boc Jove 1- 4 anys M Aptitud Càrnia 132,22 2,2 0,99 

  Vell > 4 anys M Aptitud Càrnia 72,12 2,2 0,99 

Cabra Jove 1- 6 anys F Aptitud Càrnia 72,12 2,2 0,99 

  Vella > 6 anys F Aptitud Càrnia 54,09 2,2 0,99 

 

 

 

 

Bestiar oví 
"bàsica" 

Sexe Característiques 
Valor de 

compensació 
% 

prima C 
% 

prima A 
% 

prima D 

Corder Al naixement F/M AC bàsica 12,02 0 0 0 

  De cria F/M AC bàsica 18,03 2,97 1,34 3,63 

  De recria > 6 
mesos F/M AC bàsica 45,08 2,97 1,34 3,63 

Marrà Jove 1 a 4 anys M AC bàsica 132,22 2,42 1,09 3,03 

  Vell > 4 anys M AC bàsica 72,12 2,42 1,09 3,03 

Ovella Jove 1 a 6 anys F AC bàsica 72,12 2,42 1,09 3,03 

  Vella > 6 anys F AC bàsica 54,09 2,42 1,09 3,03 
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Bestiar 
equí 

  Sexe Característiques Valor de 
compensació 

% prima 
C 

% prima 
B 

% prima 
A 

Pollí Al naixement F/M A. Càrnia 264,45 0 0 0 

  Fins a 30 dies F/M A. Càrnia 288,49 3,56 3,03 2,13 

  De 31 a 90 
dies F/M A. Càrnia 308,49 3,56 3,03 2,13 

  De 91 a 180 
dies F/M A. Càrnia 332,53 3,56 3,03 2,13 

  De 181 a 210 
dies F/M A. Càrnia 402,53 3,56 3,03 2,13 

  De 211 a 240 
dies F/M A. Càrnia 472,53 3,56 3,03 2,13 

  De 241 a 270 
dies F/M A. Càrnia 542,53 3,56 3,03 2,13 

  De 271 a 300 
dies F/M A. Càrnia 612,53 3,56 3,03 2,13 

  De 301 a 330 
dies F/M A. Càrnia 682,53 3,56 3,03 2,13 

  De 331 a 365 
dies F/M A. Càrnia 757,28 3,56 3,03 2,13 

Semental  De 1 a 3 anys M A. Càrnia 757,28 4,78 4,07 2,86 

  De 3 a 5 anys M A. Càrnia 1137,11 4,78 4,07 2,86 

  De 5 a 8 anys M A. Càrnia 1.033,74 4,78 4,07 2,86 

  Més de 8 anys M A. Càrnia 601,01 4,78 4,07 2,86 

Euga De 1 a 3 anys F A. Càrnia 661,11 4,78 4,07 2,86 

  De 3 a 5 anys F A. Càrnia 1090,84 4,66 3,97 2,80 

  De 5 a 7 anys F A. Càrnia 946,6 4,66 3,97 2,80 

  De 7 a 10 
anys F A. Càrnia 811,37 4,66 3,97 2,80 

  De 10 a 13 
anys F A. Càrnia 721,21 4,66 3,97 2,80 

  De 13 a 16 
anys F A. Càrnia 492,83 4,66 3,97 2,80 

  Més de 16 
anys F A. Càrnia 240,4 4,66 3,97 2,80 

Mula i matxo* De 3 a 5 anys F/M Treball 901,52 3,33 2,83 2 

  De 5 a 15 
anys F/M Treball 480,81 3,33 2,83 2 

  Més de 15 
anys F/M Treball 180,3 3,33 2,83 2 

Pollí Polli al 
naixement F/M Sella 264,45 0 0 0 

  Fins a 30 dies F/M Sella 249,42 3,56 3,03 2,13 

  De 31 a 90 
dies F/M Sella 271,96 3,56 3,03 2,13 

  De 91 a 180 
dies F/M Sella 312,53 3,56 3,03 2,13 

  De 181 a 365 
dies F/M Sella 384,65 3,56 3,03 2,13 

Semental  De 1 a 3 anys M Sella 757,28 4,78 4,07 2,86 

  De 3 a 5 anys M Sella 1.137,11 4,78 4,07 2,86 

  De 5 a 8 anys M Sella 1.033,74 4,78 4,07 2,86 
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  Més de 8 anys M Sella 601,01 4,78 4,07 2,86 

Euga De 1 a 3 anys F Sella 661,11 4,78 4,07 2,86 

  De 3 a 5 anys F Sella 1090,84 4,66 3,97 2,80 

  De 5 a 7 anys F Sella 946,6 4,66 3,97 2,80 

  De 7 a 10 
anys F Sella 811,37 4,66 3,97 2,80 

  De 10 a 13 
anys F Sella 721,21 4,66 3,97 2,80 

  De 13 a 16 
anys F Sella 492,83 4,66 3,97 2,80 

  Més de 16 
anys F Sella 240,4 4,66 3,97 2,80 

Pollí Pollí al 
naixement F/M Ases i Ponis 150,25 0 0 0 

  Fins a 30 dies F/M Ases i Ponis 153,26 3,32 2,83 1,99 

  De 31 a 90 
dies F/M Ases i Ponis 162,27 3,32 2,83 1,99 

  De 91 a 180 
dies F/M Ases i Ponis 177,3 3,32 2,83 1,99 

  De 181 a 365 
dies F/M Ases i Ponis 192,32 3,32 2,83 1,99 

Poni mascle De 1 a 3 anys M Ases i Ponis 378,64 4,47 3,8 2,67 

  De 3 a 8 anys M Ases i Ponis 516,87 4,47 3,8 2,67 

  Més de 8 anys M Ases i Ponis 300,51 4,47 3,8 2,67 

Poni femella De 1 a 3 anys F Ases i Ponis 330,56 4,47 3,8 2,67 

  De 3 a 5 anys F Ases i Ponis 495,84 4,35 3,7 2,61 

  De 5 a 7 anys F Ases i Ponis 473,3 4,35 3,7 2,61 

  De 7 a 10 
anys F Ases i Ponis 405,68 4,35 3,7 2,61 

  De 10 a 13 
anys F Ases i Ponis 360,61 4,35 3,7 2,61 

  De 13 a 16 
anys F Ases i Ponis 246,41 4,35 3,7 2,61 

  Més de 16 
anys F Ases i Ponis 150,25 4,35 3,7 2,61 

 

 

 

 

• El període de 0 a 3 anys es equivalent als animals d'aptitud càrnia 
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ANNEX II 

Bestiar equí Situació dentària mínima Situació dentària màxima Altres 

Equí            al naixement Erupció d’incisives internes de llet  Sense llet digerida en tub 

digestiu 

fins a 30 dies  Erupció d’incisives internes de llet Erupció d’incisives mitjanes de llet  

de 31 a 90 dies Erupció d’incisives mitjanes de llet Aparellament incisives mitjanes de llet  

de 91 a 180 dies Aparellament incisives mitjanes de llet Erupció incisives externes de llet  

de 181 a 365 dies Erupció incisives externes de llet Aparellament de les  incisives mitjanes de 

llet 

 

d’1 a 3 anys  Aparellament de les incisives mitjanes de 

llet 

Trobada sense desgast d’incisives 

internes permanents 

 

Semental  de 3 a  8 anys Anivellació incisives internes de llet Estrella dentària en les  incisives 

externes permanents 

 

de més de 8 anys Estrella dentària en les incisives externes 

permanents 

  

Euga         de 3 a 10 anys Anivellació incisives internes de llet Mínim esmalt incisives centrals, quasi 

circular 

 

de 10 a 13 anys Superfície mastegadora quadrada, retrocés 

de genives 

Estria Galvayne de les externes 

superiors arriba quasi al centre 

 

de 13 a  16 anys Estria Galvayne de les externes superiors 

arriba quasi al centre 

Triangularització incisives mitjanes 

permanents 

 

de més de 16 anys Triangularització incisives mitjanes 

permanents 

  

Animal de treball 
de 3 a 5 anys 

Anivellació d’incisives internes de llet Boca completa  

de 5 a 15 anys Boca completa Incisives internes permanents sense 

esmalt dentari intern 

 

de més de 15 anys Incisives internes permanents sense esmalt 

dentari intern 

  

Ase  del naixement a 1 

any  

Similar a equins Similar a equins  

         d’1 a 3 anys Aparellament incisives externes de llet Erupció de la cinquena molar permanent  

Mascle       de 3 a 8 anys Erupció de la cinquena molar permanent Incisives internes molt més amples que 

la resta d’incisives 

 

Mascle de més de 8 anys Incisives internes molt més amples que la 

resta d’incisives 

  

Femella de 3 a  10 anys Erupció de la cinquena molar permanent Incisives internes i laterals de contorns 

circulars 

 

Femella de 10 a 13 anys Mínim esmalt a incisives centrals. Quasi 

circulars 

Incisives internes permanents sense 

esmalt extern i circulars 

 

Femella de 13 a 16 anys Incisives internes permanents sense esmalt 

extern i circulars 

Incisives internes permanents sense 

esmalt intern 

 

Femella de més de 16 

anys 

Incisives internes permanents sense esmalt 

intern 

  

Equins ponis  Similars a equins Similars a equins Similars a equins 
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Bestiar oví i 
cabrum 

 Situació dentària mínima Situació dentària màxima Altres 

Animal         al naixement    Sense llet digerida en tub 

digestiu 

Cria()    Menys de 15 kg de pes viu 

Recria > 6 mesos   Enrasament d’incisives centrals/externes 

temporals  

Més de 15 kg de pes viu 

Reproductora        jove 1-6 

anys 

 Enrasament d´incisives internes 

temporals 

Aparició de l’estrella dentària  

Vella > 6 anys   Aparició de l’estrella dentària   

Semental                 jove 1-4 

anys 

 Enrasament d’incisives externes 

temporals 

Enrasament d’incisives internes 

permanents 

 

Vell > 4 anys  Enrasament d’incisives internes 

permanents 

  

 

 

 

 

 

Bestiar boví Situació dentària mínima Situació dentària màxima Altres 

Boví            al naixement  Erupció incisives internes de llet  Sense llet digerida en tub 

digestiu 

fins a 30 dies  Erupció incisives internes de llet Erupció incisives externes de llet  

de 31 a 90 dies Erupció incisives externes de llet Tercera molar de llet en desgast. 

Incisives bastant junts 

 

de 91 a 180 dies Tercera molar de llet en desgast. Incisives 

bastant juntes 

Incisives no superposades. Erupció 

quarta molar de llet 

 

de 181 a 365 dies Incisives no superposades. Erupció quarta 

molar de llet 

Erupció cinquena molar de llet  

d’1 a 2 anys Erupció cinquena molar de llet Incisives permanents en ús. Erupció de 

1ª i 2a molars permanents 

 

Brau semental  
de 2 a 7 anys 

Incisives permanents en ús. Erupció de 1a 

i 2a molars permanents 

Igualació incisives internes permanents  

de més de 7 anys Igualació incisives internes permanents   

Vaca de 2 a 6 anys Incisives permanents en ús. Erupció de 1a 

i 2a molar permanents 

Boca completa  

de 6 a 9 anys Boca completa Només les incisives externes conserven 

una mica de corona 

 

de 9 a 12 anys Només les incisives externes conserven 

una mica de corona 

Queden arrels de les incisives,  molt 

separades  

 

de 12 a 15 anys Queden arrels de les incisives, molt 

separades  

Queden arrels de les incisives juntes  

de més de 15 anys Queden arrels de les incisives juntes   
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ANNEX III 
Taula de valoracions 

per als vedells sotmesos els regim de qualitat controlada 

Engreix règims 
qualitat "bàsica" 

Sexe Característiques Valor de 
compensa

ció 

% quota 
C 

% quota 
B 

% quota 
A 

Vedells  De 151 a 180 dies F Engreix de qualitat 565,99 3,50 2,5 1,25 
  M Engreix de qualitat 585,99 3,50 2,5 1,25 
 De 181 a 210 dies F Engreix de qualitat 633,58 0,64 0,4 0,2 
  M Engreix de qualitat 655,49 0,64 0,4 0,2 
 De 211 a 240 dies F Engreix de qualitat 681,17 0,64 0,4 0,2 
  M Engreix de qualitat 724,99 0,64 0,4 0,2 
 De 241 a 270 dies F Engreix de qualitat 728,76 0,64 0,4 0,2 
  M Engreix de qualitat 794,49 0,64 0,4 0,2 
 De 271 a 300 dies F Engreix de qualitat 776,35 0,64 0,4 0,2 
  M Engreix de qualitat 863,99 0,64 0,4 0,2 
 De 301 a 330 dies F Engreix de qualitat 823,94 0,64 0,4 0,2 
  M Engreix de qualitat 933,49 0,64 0,4 0,2 
 De 331 a 365 dies F Engreix de qualitat 871,47 0,64 0,4 0,2 
  M Engreix de qualitat 1.003,69 0,64 0,4 0,2 
 > 365 dies (*) F Engreix de qualitat 871,47 0,0213 0,0133 0,0066 
   M Engreix de qualitat 1.003,69 0,0213 0,0133 0,0066 

 

(*) Quota diària 
 

Engreix règims 
qualitat “avançada” 

Sexe Característiques Valor de 
compensa

ció 

% quota 
C 

% quota 
B 

% quota 
A 

Vedells  De 151 a 180 dies F Engreix de qualitat 713,15 3,45 2,5 1,25 
  M Engreix de qualitat 738,35 3,45 2,5 1,25 
 De 181 a 210 dies F Engreix de qualitat 798,32 0,59 0,39 0,2 
  M Engreix de qualitat 825,92 0,59 0,39 0,2 
 De 211 a 240 dies F Engreix de qualitat 858,27 0,59 0,39 0,2 
  M Engreix de qualitat 913,49 0,59 0,39 0,2 
 De 241 a 270 dies F Engreix de qualitat 918,24 0,59 0,39 0,2 
  M Engreix de qualitat 1.001,06 0,59 0,39 0,2 
 De 271 a 300 dies F Engreix de qualitat 978,2 0,59 0,39 0,2 
  M Engreix de qualitat 1.088,63 0,59 0,39 0,2 
 De 301 a 330 dies F Engreix de qualitat 1.038,17 0,59 0,39 0,2 
  M Engreix de qualitat 1.176,2 0,59 0,39 0,2 
 De 331 a 365 dies F Engreix de qualitat 1.098,05 0,59 0,39 0,2 
  M Engreix de qualitat 1.264,65 0,59 0,39 0,2 
 > 365 dies (*) F Engreix de qualitat 1.098,05 0,0213 0,0133 0,0066 
   M Engreix de qualitat 1.264,65 0,0213 0,0133 0,0066 

 

(*) Quota diària 
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ANNEX IV 

Prima de cost de l’opció T 

Opcions Fons 
de 

compensació  

% quota 

A 16,74 
B 11,72 
C 10,00 

 

 

ANNEX V 
Bonificacions al pagament de la quota 

Ràtio d’accidentalitat en % % Bonificació 

0 -25,00  
 0,01 – 10,00 -20,00 
10,01 – 20,00 -20,00 
20,01 – 30,00 -15,00  
30,01 – 40,00 -15,00 
40,01 – 50,00 -13,00  
50,01 – 60,00 -10,00  
60,01 – 70,00 -10,00 
70,01 – 80,00 -5,00  
80,01 – 90,00 -5,00 
90,01-100,00 -5,00 

> 100 0,00 
 


