ANEXO I.b:DATOS DO ANIMAL
Espazo reservado para a pegatina co
código de barras do transpondedor

ÉQUIDO nº:__________
1

Especie: _____________________

Cor :_____________

2

Raza :
Conxunto mestizo
_______________________
Sexo:
♀
♂
Castrado:
Non
SI
Data de nacemento (día/mes/ano):_ _/_ _/_ _
Data identificación (día/mes/ano): _ _/_ _/_ _
3
País de nacemento :
España
NPU da nai: ______________________________
4

5

Nome de nacemento do animal :_________________
REGA DE NACEMENTO : ES______________________
Nome comercial do animal:(campo non obrigatorio)
Orientación: Crianza e rendemento
Tipo de identificación : Inxectable electrónico
6
Código do transpondedor (23 díxitos) :
7

Sistema de lectura :

ISO

Non ISO
8

Código de identificación alternativo : (no seu caso)
9

Aptitude para consumo humano :

Si

Non

NPU antigo

10

: (no seu caso)

DATOS DO TITULAR DO ÉQUIDO
Nome e apelidos

NIF/NIE

RESEÑA
Cabeza

Cuerpo

Delantero Derecho

Delantero Izquierdo

Trasero Derecho

Trasero Izquierdo

Sinatura
do titular do animal:

Marcas

Sinatura
do veterinario identificador:

1

Alazán, Albina, Baio, Branco, Castano, Isabela, Negro, Overo, Palomino, Pío, Ruano, Tordo, Zaíno, Appaloosa, Raiada, Negra cinzo , Crema cinzo, Cremello, Perla, Cervuna, Ratonero, Lobera.
Por defecto anotarase “conxunto mestizo”. Se o titular acredita a pertenza a unha raza concreta indicarase esta, aínda que o animal quedará de por vida como de crianza e rendemento e perderá
a súa condición de “équido rexistrado”. Pódese consultar a relación de razas equinas en www:siregal.org
3
No caso de que o animal non nacera en España, indicarase o país de nacemento
4
Admítense nomes en letra ou ben números (nº 1, nº 2, nº 9, etc)
5
Obrigatorio para équidos nados despois do 24/10/2009. Para équidos nados con anterioridade a esa data, se non se sabe o código REGA de nacemento, anotarase como “Descoñecida” e realizare aviso
aos
SVO da OAC correspondente.
6
Non necesario cubrir se os 23 díxitos constan na pegatina do microchip insertada nesta folla
7
Só no caso de équidos de crianza e rendemento que teñan implantado un microchip con anterioridade. Se é dos sistemas HDX ou FDX-B anotarase ISO. No caso contrario
(FDX-A
ou outros formatos) anotarase Non ISO
8
Cubrir só no caso de que exista unha identificación previa (microchip inxectable, tatuaxe, marca de lume, nitróxeno líquido...). Esta circunstancia deberá comunicarse ao correo siregal@siregal.org
9
Por
defecto
anotarase sempre SI agás cando o titular ou propietario manifeste o seu desexo de que non se destine a consumo humano, para o cal este asinará a sección II, parte II do DIE
10
Só para équidos que xa posuíran anteriormente LISE ( e tamén LIC) cun nº. de rexistro individual coa codificación 724 CRU......
11
Indicar enderezo completo co formato: rúa + localidade ou ben lugar + parroquia, segundo os casos
2

Folla para enviar ao Consello Galego de Colexios Veterinarios unha vez cumprimentada e asinada na súa totalidade

