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SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (DOADORAS) 

 
CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
CRIADORES DE RAZA RUBIA GALEGA (ACRUGA) PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA 
DE CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN XENÉTICA DA RAZA RUBIA GALEGA, 
COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 
(FEADER), NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020. 
 
Nº 2020-  _ _ _ _ 

FECHA DE ENTRADA: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 
 

NOME E APELIDOS DO SOLICITANTE / TITULAR: 
 

N.I.F.: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

C.E.A.: 

DIRECCIÓN: 

CONCELLO: C.P.: 

PROVINCIA: 

IBAN da conta bancaria a nome do solicitante/ titular para transferir a compensación 
económica: 

 

 

O SOLICITANTE/ TITULAR ACEPTA OS REQUISITOS E OBRIGAS ESTIPULADOS POR 
ACRUGA, e manifesta estar o corriente de pago das cotas de ACRUGA e permite que se 
lle carguen na conta facilitada para poñerse o corrente, 
 
FIRMA: 
 

FDO. D./D.ª: 

DATA: 
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REQUISITOS DOADORAS DE EMBRIÓNS: 

Sanitarios: 

 Analítica negativa a BVD Ax, IBRgE e Paratuberculose. 
 Libre de calquera signo clínico de enfermidade no momento da extracción. 
 Pertencer a unha gandeiría libre de restriccións ou cuarentenas sanitarias. 

 

Outros: 

 Inscrita en RD ou RM, así como todos os seus ascendentes que figuren na carta 
xenealóxica (pai, nai, avós e bisavós) 

 Probas de filiación compatibles. 
 Índice/s xenético/s superior/es á media da poboación (animal mellorante) ou con 

outros méritos valorables técnicamente. 
 Calificación lineal moi boa ou excelente (adxuntar foto). 
 Máis de 2 partos con peso ao nacemento recollido. 
 Bó historial reproductivo, porcentaxe de partos normais > 65% (pariu soa e lixeira 

axuda), preferiblemente sen cesáreas. Intervalo entre partos < 500 días.  
 Tamén se terá en conta a precodidade ao 1º parto, capacidade de cría e ganancia 

media diaria aos 210 días. 
 
 

OBRIGAS DO GANDEIRO: 

 

➢ Os gandeiros cederán a ACRUGA 8 embrións de grado 1 de cada donante. 
➢ No caso de obterse máis embrions, o gandeiro poderá quedar con eles para a súa 

implantación en femias da sua propia gandeiría, non estando permitido cedelos e/ou 
vendelos a terceiros sen autorización expresa de ACRUGA, que terá a primeira opción 
de compra. Os gastos de implantación de embrións fóra do Programa serán por conta 
do gandeiro. 

 
 
 

 
OBRIGAS DE ACRUGA: 

 

➢ Proporcionar ao gandeiro unha compensación económica de 300 € por doadora. 
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DOADORAS: 
 
 

CROTAL 
APTA 
SI/NO 

OBSERVACIÓNS 

   

   

   

   

 
 

 

Documentación a adxuntar para doadoras: 

 Analítica de BVD Ax, IBRgE e Paratuberculose. 
 Fotocopia da carta de saneamento en vigor. 

 
 

 
Pertence a unha ADSG o equivalente:       SI     NO  

 
 
 

SOLICITUD ACEPTADA:  SI    
NO   
OBSERVACIONS: 
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