BAREMS D’INDEMNITZACIÓ

Els barems d’indemnització pel sacrifici obligatori del bestiar porcí es calculen d’acord
amb les categories i els valors següents:
a) Sementals: 420,71 euros/unitat.
b) Reproductores: 300,51 euros/unitat.
Si és necessari fer un buidatge sanitari, les indemnitzacions de la resta de categories
presents en l’explotació es calculen d’acord amb les indicacions següents:
c) Porcells de menys de 10 quilograms de pes viu: 30,06 euros/unitat.
d) Porcells de 10 a 20 quilograms de pes viu: a l’import del porcell de menys de 10
quilos, s’hi afegeix la quantitat que resulti de multiplicar el nombre de quilos que
excedeixin de 10 pel preu del quilo (mitjana aritmètica de les classes selecta i normal)
del porcell de 20 quilos constatat en la Llotja de Lleida la setmana precedent al
sacrifici.
e) Animals de més de 20 i de menys de 90 quilograms de pes viu: a l’import del porcell
de 20 quilos calculat com s’indica en el paràgraf anterior, s’hi incrementa l’import dels
quilos que excedeixin de 20. Aquest import es calcula tenint en compte la fórmula
següent:
I = [(F - D)/70] ´ K
On:
I = import per incrementar.
F = valor d’un porc de 90 quilos de pes viu segons el paràgraf f) d’aquest apartat.
D = valor d’un porcell de 20 quilos, segons el càlcul que s’expressa en el
paràgraf d) d’aquest apartat.
K = nombre de quilos que excedeixi de 20.
f) Animals de 90 quilograms de pes viu o més: es calcula d’acord amb el preu de
mercat de la canal de porc de la classe E al mercat representatiu triat durant la
setmana precedent al sacrifici, al qual s’aplica un coeficient de 0,81.
A partir del pes de 110 quilos de pes viu i per cada 5 quilos o fracció que excedeixi
d’aquest pes, s’aplica una reducció sobre l’import total que ha de percebre el ramader,
de la manera següent:
Pes en viu (quilograms)
110,1 - 115
115,1 - 120
120,1 - 125
125,1 - 130
Més de 130

Percentatge de reducció
1,1
2,2
3,3
4,4
5,5

