
  

CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL. 

 

Prat de la Riba, 18 

43713 Sant Jaume dels Domenys 

Tel. 977 67 71 35 

Plaça del Sindicat, s/n 

43411 Blancafort 

Tel. 977 89 20 02 

 

 

Quina subvenció té aquesta 

assegurança? 

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i 

Alimentació a través d'ENESA 

concedeix fins: 

Mòduls 

Mòdul 1: 75%  

De la 

prima 

comercial 

base neta 

Mòdul 2A: 55% 

Mòdul 2B: 46% 

Mòdul 3: 38 % 

Mòdul P: 28 % 

 

Consulti a la seva gestora de la 

cooperativa, la subvenció que li 

correspon en funció de la mòdul que 

esculli i de les característiques de la 

seva explotació. 

 

2021 

2021 

ASSEGURANÇA DE  

Raïm de vi 
A LA PENÍNSULA I BALEARS. 



 

Quins riscos i danys em cobreix? 

AMB PRODUCCIÓ: 

Cobreix els danys, en quantitat ocasionats per 

els riscos de gelada, marciment fisiològica de la 

varietat boval, pedra, riscos excepcionals (*) 

i resta d'adversitats climàtiques. 

A més, en denominació d'origen, vins de 

finca i vinya de característiques específiques es 

cobreixen els danys en qualitat ocasionats pels 

riscos de gelada i pedregada. 

AMB PLANTACIÓ: 

Cobreix, pels riscos coberts en producció: 

- La mort del cep. 

- La pèrdua de la collita de l'any 

següent, excepte per la pedra, que es 

compensarà la despesa de la poda. 

 A LES INSTAL·LACIONS: 

Cobreix els danys ocasionats pels riscos 

coberts en producció en capçal i xarxa de 

reg i sistema de conducció. 

 

(*) Fauna silvestre, incendi, inundació-pluja 

torrencial,pluja persistent i vent huracanat. 

 

 

 

  

  

 

Com puc assegurar? 

L'assegurança compta amb diferents 

cobertures per parcel·la o per 

explotació. Consulteu els mòduls a 

la seva oficina de confiança de 

Cellers Domenys. 

. 

Quina bonificació puc tenir?  

FINS UN 35% de 

bonificació sobre la prima comercial 

de l'assegurança. 

  

           

Quan puc contractar aquesta 

assegurança? 

ASSEGURANÇA DE TARDOR: 

Des de l'1 d'octubre fins al 20 de desembre 

de 2021.  

ASSEGURANÇA DE PRIMAVERA: 

 Inici 

Contractació 

Fi 

Contractació 

 

 

 

Amb 

gelada 

 

 

 

 

15/01/2022 

Almeria, 

Cadiz, 

Córdoba, 

Huelva, 

Màlaga i 

Sevilla: 

01/03/2022 

Resta 

d’àmbit: 

25/03/2022 

 

Sense  

Gelada 

Almeria, Cadiz, Córdoba, 

Huelva, Màlaga i Sevilla 

01/03/2022 15/04/2022 

Resta d’àmbit: 

23/03/2022 30/04/2022 

 

Consulti amb la seva oficina de confiança les especificacions de cobertura, garanties i franquícies i triï l'alternativa que més s'ajusti a les necessitats de la seva explotació. 

¡Gràcies!  PERQUÈ, DURANT LA CRISI DE LA COVID-19, continueu A PEU DE CAMP GARANTINT UNS BONS VINS. 


