
 
 
 
SOLICITUD TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (RECEPTORAS) 
CONVENIO ACRUGA – CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL (XUNTA DE GALICIA) 
 
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: 

 
 

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 

 



REQUISITOS RECEPTORAS 

Sanitarios: 

 NEGATIVA a IBRgE, BVD Ax, Neospora e Paratuberculose. 
 NEGATIVA a BVD Ac. Admitiránse positivos sempre e cando sea vacunal e se poida demostrar 

con informe da ADSG ou veterinario responsable da vacunación. 
 Libre de calquer signo clínico de enfermedad no momento da implantación. 
 Pertencer a unha explotación libre de restriccions ou cuarentenas sanitarias. 

 

Outros: 

 

 Femias con boa conformación para facilidade o parto (grupa ancha), dóciles e de fácil manexo, 
fértiles e con ciclos regulares, sen problemas reproductivos, capaces de soportar unha 
xestación e de alimentar adecuadamente a cría. Non se admiten animais que leven máis de 6 
meses sen parir. 

 Poden ser novillas ou multíparas, pero preferentemente animais con máis de un parto e bo 
historial reproductivo. 

 Poden ser vacas de raza Rubia Galega, de outras razas, ou mestizas. 
 Existe un número máximo de 6 embrións a implantar por gandeiría e ano (excepto que se 

fagan novas rondas), e limítase o número de embrións iguais a implantar para aumentar a 
variabilidade xenética entre explotación a 2. 

 Non se repetirán receptoras implantados e sin éxito, a non ser que se acredite que foi por 
causas axenas o animal. 

 
 

OBRIGAS DO GANDEIRO: 

➢ Poñer en conocemento de ACRUGA as xestacións de embrións, así como as posibles 
incidencias, e facerse cargo das mismas. 

➢ Comunicar os nacementos dos animais nun plazo máximo de 72 horas, identificación oficial 
da cría, facilitar toda a información requerida (peso con báscula o nacimiento e o destete, 
facilidade de parto, etc.), e proporcionar á cría todos os cuidados oportunos. 

➢ Recriar os machos nados de embrións hasta os 7 meses, e ceder a ACRUGA a primera opción 
de compra para ser incorporados o Centro de Testaxe de Adai. 

➢ Recriar as femias nadas de embrións ata os 9 meses, e ceder a ACRUGA a primeira opción de 
compra para o Centro de Recría Gaioso-Castro, ou a decisión de convertirlas en doadoras. 

 
 
OBRIGAS DE ACRUGA: 

➢ Proporcionar o gandeiro unha compensación económica de 80 € por embrión implantado e 
de 40 € por embrión nacido (despois de ter o peso o nacemento, o destete e só en caso de 
filiación compatible).  

➢ Os embrións non seleccionados, tanto machos como femias, son propiedade do gandeiro e 
podrá dispor deles. 

 



RECEPTORAS 
 

 
CROTAL 

 
RAZA 

DATA DE 
NACIMENTO 

DATA DO 
ÚLTIMO 
PARTO 

Nº DE 
PARTOS E 
CESÁREAS 

APTA 
SI/NO 

       

OBSERVACIONS 

       

OBSERVACIONS 

       

OBSERVACIONS 

       

OBSERVACIONS 

       

OBSERVACIONS 

       

OBSERVACIONS 

 
 

Documentación a adxuntar para receptoras: 

 Analíticas de IBR, BVD Ax e BVD Ac, Neospora e Paratuberculose. 
 Fotocopia da carta de saneamento en vigor. 

 
 
Pertence a unha ADSG o equivalente:       SI     NO  

 
 

SOLICITUD ACEPTADA:  SI    
NO   
OBSERVACIONES: 


