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Article dos-cents dinou.
Tot militar de carrera té dret a sol·licitar llicència per
assumptes propis i a gaudir de llicència per malaltia quan
ho necessiti.
De les retribucions i incompatibilitats.
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de vida de les unitats militars i l’exercici dels deures i drets
individuals.
El Govern ha de dictar les normes de desplegament
relatives a l’exercici de deures i drets individuals en el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.
Madrid, vint-i-vuit de desembre de mil nou-cents
setanta-vuit.

Article dos-cents vint.
El militar de carrera té dret a una retribució justa, equitativa i d’acord amb la preparació, la responsabilitat i
l’entrega absoluta que el seu quefer professional exigeix.
La retribució s’ha de fixar en analogia amb els criteris que
regeixen a l’Administració civil de l’Estat i tenint en
compte les peculiaritats de la carrera militar.
Els havers són personals i només poden ser retinguts
o embargats en virtut de procediment judicial.
Article dos-cents vint-i-u.
El militar de carrera en situació d’activitat ha d’estar
permanentment disponible per al servei. L’exercici de
qualsevol altre càrrec o professió està limitat pel règim
d’incompatibilitats fixat a les disposicions vigents.

JUAN CARLOS
El president de les Corts,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL
(Aquesta Llei s´inclou tenint en compte la correció d’errors publicada
al «BOE» núm. 34, de 8-2-1979.)
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LLEI 87/1978, de 28 de desembre, d’assegurances
agràries combinades. («BOE» 11, de 12-1-1979.)

De conformitat amb la Llei aprovada per les Corts,
sanciono:
TÍTOL PRIMER

De la tinença d’armes.
Article dos-cents vint-i-dos.
El militar té dret a l’adquisició i tinença d’armes en les
condicions i amb les limitacions que estableixin les lleis.
De les situacions passives.
Article dos-cents vint-i-tres.
A la situació de retirat es pot passar a petició pròpia,
en assolir determinada edat o d’ofici com a conseqüència
d’una resolució legalment adoptada. S’hi perceben uns
havers passius en funció de l’ocupació assolida i els anys
de servei prestats, que són transmissibles a la família en
cas de mort del causant. La seva quantia i actualització
s’estableixen en perfecta analogia amb les meritacions
del personal en actiu i per cap causa no en pot ser privat.
Article dos-cents vint-i-quatre.
Els militars retirats mantenen, d’acord amb el que
determini la llei, els drets del personal en actiu i recuperen aquells als quals van renunciar voluntàriament en
incorporar-se a la vida militar.
Els serveis d’acció social de les Forces Armades han
de prestar l’atenció adequada a aquests militars i a les
famílies dels que hagin mort, especialment en els problemes d’habitatge, educació i altres necessitats de vida.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.
Queden derogades totes les disposicions vigents que
s’oposin als preceptes que estableix aquesta Llei o que no
hi concordin.
Segona.
S’autoritza el Govern a dictar, en el desplegament
d’aquestes ordenances, les disposicions necessàries per
adequar als principis generals d’aquesta Llei les normes

Principis generals
Article primer.
S’estableix l’assegurança agrària combinada de riscos
múltiples, en la forma i amb subjecció a les disposicions
d’aquesta Llei.
Article segon.
L’assegurança a què es refereix aquesta Llei és
d’aplicació a les produccions agrícoles, pecuàries i forestals, i s’ha d’ajustar als principis següents:
Primer.—L’àmbit d’aplicació comprèn tot el territori de
l’Estat espanyol, i la gestió i l’administració s’han de realitzar amb criteris de descentralització de l’Administració de
l’agricultura, sens perjudici del que sobre aquestes disposin els Estatuts de les comunitats autònomes.
Segon.—La seva subscripció és voluntària per part
dels agricultors, excepte en els supòsits que preveu la
mateixa Llei.
Tercer.—Les pòlisses acollides al règim d’aquesta Llei
poden ser individuals i col·lectives, de la forma que
s’indica més endavant.
Quart.—L’Estat ha de vetllar pel control, l’extensió i
l’aplicació de l’assegurança, i per a aquesta finalitat ha de
disposar dels mitjans i instruments a què es refereix
aquesta Llei.
Cinquè.—S’ha de buscar la màxima participació dels
agricultors a través de les seves pròpies associacions i
organitzacions professionals, sindicals o de qualsevol
altra forma d’agrupació legalment reconeguda.
Sisè.—L’Estat ha de fomentar prioritàriament la constitució d’entitats mutuals dels agricultors per a aquest
tipus d’assegurança i ha de procurar la col·laboració de
les altres entitats asseguradores i de les cooperatives del
camp.
Setè.—L’Estat ha de potenciar la investigació estadística i actuarial i la prevenció de riscos i ha de prestar
assessorament en aquests temes als assegurats en
col·laboració amb els organismes competents.
Vuitè.—L’Estat ha d’orientar l’aplicació dels plans
d’assegurances agràries com a instrument d’una política
d’ordenació agrària.
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TÍTOL SEGON
Riscos, zones i produccions assegurables
Article tercer.
U. Els riscos la cobertura dels quals atenen aquestes
assegurances són els danys ocasionats a les produccions
agràries a causa de variacions anormals d’agents naturals,
sempre que els afectats no hagin pogut utilitzar els mitjans
tècnics de lluita preventiva normals per causes no imputables a ells o perquè hagin resultat ineficaços, i són: pedregada, incendi, sequera, gelades, inundacions i vent huracanat o càlid. També s’amplien en les mateixes condicions a
les nevades, gebrades, excés d’humitat, plagues i malalties.
Dos. Els riscos abans enumerats s’han d’assegurar
de forma combinada o excepcionalment aïllada.
Article quart.
L’assegurança combinada dels riscos, a què es refereix aquesta Llei, s’ha de posar en pràctica de manera
progressiva segons produccions, zones i riscos, fins a la
seva implantació total.
Article cinquè.
El Govern, a proposta de l’Entitat Estatal
d’Assegurances Agràries, ha d’establir anualment el Pla
d’assegurances combinades que es regula en aquesta
Llei, concretant-ne l’aplicació progressiva quant a classes
de riscos, zones de producció i branques de l’assegurança,
així com les aportacions de l’Estat d’acord amb les disponibilitats pressupostàries; si s’escau, pot ampliar la relació dels riscos previstos en l’article tercer.
En l’elaboració del pla anual hi han de participar les
cambres agràries i les organitzacions i associacions dels
agricultors, tant professionals com sindicals.
Article sisè.
El Ministeri d’Agricultura, d’acord amb el pla establert
pel Govern, a proposta de l’Entitat Estatal d’Assegurances
Agràries, i amb els mateixos criteris de participació
expressats en l’article anterior, ha de determinar reglamentàriament les dates de subscripció de l’assegurança
per a les diferents produccions, així com les condicions
tècniques mínimes de cultiu o explotació exigibles a cada
zona o comarca, perquè aquests puguin ser emparats per
l’assegurança.
TÍTOL TERCER
Característiques de l’assegurança
Article setè.
Els contractes d’assegurança poden ser de subscripció individual o col·lectiva. Poden contractar la segona
modalitat, de la forma que reglamentàriament es determini, les agrupacions establertes o que s’estableixin per a
aquesta finalitat, així com les organitzacions i associacions dels agricultors i ramaders i, si s’escau, les cambres
agràries.
Article vuitè.
U. No obstant el caràcter voluntari de l’assegurança,
el Govern en pot acordar l’obligatorietat quan per a una
zona o producció més del cinquanta per cent dels que
portin o dirigeixin directament les explotacions agràries
donin la seva conformitat a subscriure-la, expressada a
través de les organitzacions i associacions d’agricultors o
les cambres agràries, sens perjudici que el Govern la
pugui acordar ell mateix en casos greus.
En el pla periòdic s’han d’establir els mínims de superfície contínua que hagi de comprendre cada zona perquè
sigui considerada a aquests efectes.
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Dos. L’acord ha de fixar les branques i els riscos
mínims de subscripció obligatòria i els que es puguin
assegurar de manera voluntària, independentment.
TÍTOL QUART
Pòlisses de l’assegurança
Article novè.
U. Les pòlisses de l’assegurança han de contenir
com a declaració les collites estimades a obtenir per cada
agricultor en totes i cadascuna de les seves explotacions
assegurades, valorades als preus unitaris que determini
el Ministeri d’Agricultura, escoltades les organitzacions i
associacions d’agricultors, per a cada campanya.
Dos. Quan hi hagi campanyes de regulació per a
determinats productes o collites, s’han de calcular sobre
els preus definits en aquestes.
Tres. El Ministeri d’Hisenda ha d’aprovar les pòlisses
i tarifes que inclouen franquícies, amb l’informe preceptiu
del Ministeri d’Agricultura, que ha de tenir en compte el
Pla anual d’assegurances regulat en l’article cinquè
d’aquesta Llei, i han d’admetre gradació de tipus, en funció de:
a) les branques de l’assegurança que es contractin;
b) les zones de cultiu o explotació;
c) l’estructura i amplitud dels cultius o bé de les
explotacions del prenedor de l’assegurança;
d) el caràcter individual o col·lectiu del contracte.
Article deu.
Els rendiments estimats que han de figurar en la
pòlissa en les assegurances obligatòries o als efectes de
l’aportació de l’Estat no poden ser superiors en cada
moment als definits segons el procediment a què es refereix l’article anterior.
Article onze.
U. Les aportacions de l’Estat a l’import global de les
primes que han de satisfer els agricultors s’han de fixar
ateses les circumstàncies de cada zona i cultiu; en tot cas
s’han de protegir els agricultors d’economia més modesta
i s’ha de donar prioritat a les pòlisses col·lectives, fixar el
percentatge de les aportacions per graus, segons el valor
de la producció i excloent-ne aquelles que no ho requereixin per la seva suficiència econòmica. En tot cas,
l’import de l’aportació de l’Estat no pot ser superior al
cinquanta per cent, ni inferior al vint per cent, del total
anual de les primes.
Dos. Els ministeris d’Hisenda i d’Agricultura, conjuntament, han d’establir en cada cas, i per a cada zona, amb
la participació de les organitzacions i associacions dels
agricultors, la part de prima que han de pagar els agricultors i l’auxili que correspongui aportar a l’Administració
en compliment d’aquesta Llei i de les determinacions del
Pla anual d’assegurances agrícoles, a més de les possibilitats pressupostàries.
TÍTOL CINQUÈ
Indemnitzacions per sinistres
Article dotze.
U. El Govern, a proposta dels ministeris d’Agricultura
i d’Hisenda, ha d’establir les normes que han de regir els
sistemes de peritatge, així com les condicions que han de
reunir els pèrits taxadors.
Dos. L’establiment dels sistemes de peritatge s’ha de
realitzar amb la participació dels representants de les
organitzacions i associacions d’agricultors i de les entitats
asseguradores.
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Article tretze.
U. Les indemnitzacions s’han d’avaluar a partir d’un
un percentatge sobre el valor total de la collita. Aquest
percentatge pot arribar al total de la collita estimada,
segons el que s’especifiqui en cada pòlissa d’acord amb
el que reglamentàriament es disposi.
Dos. Les indemnitzacions pels sinistres ocorreguts
s’han d’abonar als agricultors en finalitzar la recol·lecció
de les seves collites, al cap de tres mesos en els sinistres
ocorreguts a la ramaderia i al cap de sis mesos en el cas
de produccions forestals; cada assegurat només pot percebre una sola indemnització per tots els sinistres ocorreguts en el seu cultiu o explotació, com a suma dels corresponents danys soferts.
TÍTOL SISÈ
Crèdits i ajudes vinculats a l’assegurança
Article catorze.
El Ministeri d’Hisenda, juntament amb el d’Agricultura,
ha d’establir les línies de finançament lligades a
l’assegurança.
Article quinze.
En cas que un agricultor percebi crèdits oficials garantits per l’assegurança, l’import de les indemnitzacions en
cas de sinistres s’ha d’aplicar directament, en primer lloc,
al reintegrament de les anualitats corresponents del
crèdit.
Article setze.
Tots els crèdits oficials que puguin ser atorgats directament al finançament de l’obtenció de collites determinables, o produccions forestals o ramaderes també determinables, exigeixen, per a la seva concessió, la
contractació prèvia de l’assegurança.
TÍTOL SETÈ
Entitat Estatal d’Assegurances Agràries
Article disset.
U. El Govern ha de crear una entitat estatal
d’assegurances agràries, adscrita al Ministeri d’Agricultura,
amb personalitat jurídica pròpia i amb participació, juntament amb l’Estat, de les organitzacions i associacions de
agricultors i ramaders.
Dos. Els recursos necessaris per al funcionament de
l’entitat s’han d’aportar en la quantia i forma que es determini reglamentàriament. Com a representants de l’Estat
han d’actuar els ministeris d’Agricultura i d’Hisenda en la
forma que s’estableixi.
Article divuit.
U. La missió de l’Entitat Estatal d’Assegurances
Agràries és actuar com a òrgan de coordinació i enllaç per
part de l’Administració per a les activitats vinculades a les
assegurances agràries i realitzar els estudis necessaris
per anar ampliant, si s’escau, les cobertures de riscos, així
com els riscos a assegurar en cada pla i les funcions que
li encomani l’Administració en compliment dels preceptes
d’aquesta Llei.
Dos. El Govern ha d’establir reglamentàriament les
normes perquè les entitats asseguradores realitzin les
funcions de subscripció i cobertura dels riscos previstos
en aquesta Llei.
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Tres. En cas d’insuficiència greu i general de les entitats asseguradores en realitzar les funcions de subscripció i cobertura que aquesta Llei estableix, el Govern pot
acordar subsidiàriament, de la forma que reglamentàriament es determini, la creació dels instruments adequats
per reparar-la.
DISPOSICIÓ FINAL
Als efectes que preveu aquesta Llei, en els Pressupostos Generals de l’Estat s’han de consignar els crèdits
necessaris.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.—U. El Govern, en el termini d’un any, ha de
dictar les mesures oportunes per a la posada en vigor
efectiva del fons de compensació d’incendis forestals,
establint el règim de subvencions pertinent, compensador de la funció social que presta la forest, a fi de dotar la
riquesa forestal de la mateixa protecció que aquesta Llei
estableix per als béns de caràcter agrícola.
Dos. Així mateix s’ha d’establir l’aplicació d’aquesta
Llei a l’activitat pecuària, de manera progressiva a partir
d’un any de la posada en vigor de la Llei.
Tres. A aquest efecte s’han de realitzar tots els estudis necessaris i s’ha de preparar un pla d’acció i control
sanitari de la ramaderia perquè sigui possible començar a
estendre l’actuació del que preveu aquesta Llei a la ramaderia, en el termini més breu possible.
Quatre. Per facilitar l’experiència a què es refereix
aquesta disposició addicional, s’ha d’iniciar l’assegurança
pecuària almenys en alguna espècie o tipus d’epizoòtia
determinada.
Cinc. El Govern queda facultat per dictar, en el termini de sis mesos, el Reglament que desplegui aquesta
Llei, i per reestructurar el Consorci de Compensació
d’Assegurances per al millor compliment d’aquella. El dit
Consorci ha d’assumir la cobertura d’aquells riscos o realitzar la compensació d’excés de sinistralitat de la forma
que, per a cada cas, es determini reglamentàriament.
Segona.—U. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei s’han de realitzar els estudis necessaris per establir el
primer Pla d’assegurances anual, de manera que ja en
l’exercici mil nou-cents setanta-nou es puguin arbitrar els
recursos que l’Estat aporti per a la posada en marxa del
Pla esmentat.
Dos. La creació de l’Entitat Estatal d’Assegurances
Agràries a què es refereix l’article disset s’ha de fer de
forma tal que per a mil nou-cents vuitanta es compleixi el
que preveu l’article cinquè.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
L’actual assegurança nacional de cereals es continua
regint per la seva legislació específica, fins que no sigui
absorbida pel que disposen aquesta Llei i les disposicions
que la despleguin i complementin.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada la Llei de tres de desembre de mil
nou-cents cinquanta-tres, en tot el que es refereix als riscos objecte d’aquesta, i les disposicions que s’oposin al
que disposa aquesta Llei.
Madrid, vint-i-vuit de desembre de mil nou-cents
setanta-vuit.
JUAN CARLOS
El president de les Corts,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL

