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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
16818 Reial decret 1386/2011, de 14 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de 

l’assegurança de riscos extraordinaris, aprovat pel Reial decret 300/2004, de 
20 de febrer.

La cobertura dels riscos extraordinaris sobre les persones i els béns té la seva regulació 
legal actual en el text refós de l’Estatut legal del consorci de compensació d’assegurances, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, i modificat tant per la Llei 
12/2006, de 16 de maig, per la qual es modifica el text refós de l’Estatut legal del Consorci 
de Compensació d’Assegurances, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 
d’octubre, i la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, com per la Llei 6/2009, de 3 
de juliol, per la qual es modifica l’Estatut legal del Consorci de Compensació d’Assegurances, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, per suprimir les funcions del 
Consorci de Compensació d’Assegurances en relació amb les assegurances obligatòries 
de viatgers i del caçador i reduir el recàrrec destinat a finançar les funcions de liquidació 
d’entitats asseguradores, i el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.

El desplegament reglamentari de l’Estatut legal pel que fa al sistema de cobertura de 
riscos extraordinaris pel Consorci de Compensació d’Assegurances està contingut en el 
Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris, aprovat pel Reial decret 300/2004, 
de 20 de febrer. Aquesta norma, a més d’altres consideracions, va introduir modificacions 
respecte de l’anterior Reglament de 1986 per adaptar-se a l’evolució del mercat en 
general i de les clàusules de cobertura asseguradora en particular. En aquest aspecte, va 
ser especialment destacable, entre altres qüestions, l’ampliació del concepte de 
«tempesta ciclònica atípica» per incloure els danys ocasionats exclusivament per vents 
extraordinaris o per tornados, i superar l’exigència que els vents concorreguessin 
necessàriament amb determinats nivells de precipitació pluviomètrica o de temperatura.

Des de l’entrada en vigor del Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris de 
2004, el Consorci ha tingut ocasió d’adquirir experiència en la tramitació de fenòmens 
catalogats de «tempesta ciclònica atípica», que s’han concretat en tots els casos en la 
presentació de tornados i, molt especialment, en el registre de vents extraordinaris. Tenint 
en compte que entre els fenòmens naturals que estan compresos entre els riscos 
extraordinaris és precisament el de «tempesta ciclònica atípica» l’únic que requereix, per 
ser considerat com a tal, la superació de determinats llindars, la tramitació dels casos 
presentats ha hagut d’anar precedida de les oportunes anàlisis dels mesuraments i indicis 
que s’han pogut obtenir, sempre amb la col·laboració de l’Agència Estatal de Meteorologia 
i d’altres serveis de meteorologia d’àmbit autonòmic. Això ha creat dificultats en no pocs 
casos, la majoria dels quals s’han superat, tenint en compte el caràcter local amb què 
s’havia presentat el fenomen, amb l’estudi de les seves característiques i efectes sobre el 
terreny, no sense generar certs retards en la resolució de les sinistralitats superiors al que 
és habitual per a igual nombre de reclamacions per un altre tipus de fenòmens.

Amb l’experiència acumulada en la tramitació dels diversos esdeveniments de 
«tempesta ciclònica atípica» que s’han presentat des de l’aprovació del Reglament de 
l’assegurança de riscos extraordinaris de 2004, i molt especialment amb l’aportada per la 
tempesta «Klaus», s’ha evidenciat la conveniència de fer un pas més en la definició del 
fenomen des del punt de vista del seu tractament assegurador, recollint de forma 
específica els criteris de delimitació geogràfica que permetin objectivar al màxim possible 
el procés i, per tant, agilitar-ne la tramitació i evitar possibles discrepàncies, al mateix 
temps que amb això s’afegeix encara un grau més alt de seguretat jurídica en la 
determinació dels fenòmens la cobertura dels quals correspon al Consorci de 
Compensació d’Assegurances. 
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En un altre ordre de coses, la Llei 3/2010, de 10 de març, per la qual s’aproven 
mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes 
naturals ocorreguts en diverses comunitats autònomes, va modificar, en la disposició final 
tercera, l’apartat 1 de l’article 3r de la Llei 87/1978, de 28 de desembre, d’assegurances 
agràries combinades, per incorporar un nou paràgraf que conté la previsió que dins de 
l’assegurança agrària combinada es poden atendre, a més de les produccions 
agropecuàries, també els danys ocasionats pels fenòmens previstos a la Llei sobre 
instal·lacions i elements productius establerts a la parcel·la afectada pel sinistre i que 
siguin necessaris per al desenvolupament de la producció assegurada.

Tant la Llei esmentada com el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial 
decret 2329/1979, de 14 de setembre, regulen un sistema d’assegurament, el de les 
assegurances agràries combinades, que inclou entre les seves cobertures riscos de 
naturalesa potencialment catastròfica que coincideixen en gran mesura (en especial els 
dos principals, inundació i fenòmens de vent) amb els que són objecte de cobertura dins 
de l’assegurança de riscos extraordinaris gestionada pel Consorci de Compensació 
d’Assegurances. Per això, i al marge de la ja existent exclusió de l’àmbit d’aplicació del 
reglament d’aquests riscos de les produccions susceptibles d’assegurament en aquell 
sistema, és necessari ara, tenint en compte la modificació que va realitzar en la normativa 
de les assegurances agràries combinades la Llei 3/2010, de 10 de març, procedir a 
l’adaptació corresponent de la normativa de l’assegurança de riscos extraordinaris, de 
forma que d’aquesta quedin excloses, en tot cas, les pòlisses d’assegurances agràries 
combinades, fins i tot quan l’objecte de l’assegurança siguin, juntament amb les 
produccions, les instal·lacions o elements productius.

En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta del Govern d’Afers Econòmics i 
ministra d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 14 d’octubre de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris, 
aprovat pel Reial decret 300/2004, de 20 de febrer.

U. Es modifica l’apartat 4t de l’article 2.1.e) del Reglament de l’assegurança de 
riscos extraordinaris, aprovat pel Reial decret 300/2004, de 20 de febrer, que queda 
redactat de la manera següent:

«4t Vents extraordinaris, definits com aquells que presentin ratxes que superin 
els 120 km per hora. S’entén per ratxa el valor més alt de la velocitat del vent, 
sostinguda durant un interval de tres segons.

Amb vista a la delimitació geogràfica de l’àrea d’afectació del fenomen 
meteorològic descrit, el Consorci de Compensació d’Assegurances ha de facilitar a 
l’Agència Estatal de Meteorologia tants mesuraments aliens a aquesta com rebi o 
pugui obtenir, als efectes que l’Agència els contrasti, i n’ha de sol·licitar la 
col·laboració en la delimitació geogràfica mitjançant l’extrapolació, amb els criteris 
científics més avançats, dels mesuraments existents, de forma que es procuri 
l’homogeneïtat més àmplia possible en la definició de l’àrea i s’eviti l’exclusió de 
punts aïllats respecte dels quals existeixi dubte raonable, fins i tot encara que 
puguin no tenir mesuraments específics, tenint en consideració els registrats als 
municipis limítrofs i, si s’escau, els adjacents.»

Dos. Es modifica l’apartat 1.a) de l’article 4 del Reglament de l’assegurança de 
riscos extraordinaris, aprovat pel Reial decret 300/2004, de 20 de febrer, que queda 
redactat de la manera següent:

«a) En les assegurances contra danys: pòlisses de vehicles terrestres, 
vehicles ferroviaris, incendis i esdeveniments de la naturalesa, altres danys en els 
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béns (robatori, trencament de vidres, danys a maquinària, equips electrònics i 
ordinadors) i pèrdues pecuniàries diverses, sempre que, en aquest últim cas, 
prevegin cobertures de les esmentades a l’article 3.2, així com modalitats 
combinades d’aquests o quan es contractin de forma complementària. No obstant 
això, en queden excloses, en tot cas, les pòlisses de les assegurances agràries 
combinades, sigui quin sigui el bé objecte de l’assegurança, així com qualssevol 
altres que cobreixin produccions agropecuàries susceptibles d’assegurament a 
través del sistema de les assegurances agràries combinades perquè estan 
recollides en els plans que anualment aprova el Govern, sigui quina sigui la 
delimitació de les cobertures que prevegi el sistema esmentat, així com les pòlisses 
que cobreixin els riscos derivats del transport de mercaderies, i de la construcció i 
muntatge, incloses la pòlisses subscrites en compliment de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació.

Les pòlisses que, cobrint produccions agropecuàries no incloses en un pla 
anual d’assegurances agràries combinades, estiguin en vigor en el moment de la 
inclusió de les esmentades produccions en un nou pla, s’entenen excloses de 
l’obligació de pagar el recàrrec a favor del Consorci de Compensació 
d’Assegurances i, en conseqüència, de la cobertura atorgada per aquest, per 
aplicació del paràgraf anterior, a partir del seu venciment o renovació, i com a molt 
tard en el termini d’un any des de l’aprovació pel Govern del pla anual en el qual 
passin a estar incloses les produccions.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al 
que estableix aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 14 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern d’Afers Econòmics 
i ministra d’Economia i Hisenda,

ELENA SALGADO MÉNDEZ
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