
 

     

 

REGULAMENTO DE LICENZAS DA FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO 
2022 

 
1. DEFINICIÓN 
 
A licenza federativa tramitada e expedida pola FGC é o documento de carácter persoal e 
intransferible que outorga ao seu titular a condición de membro da Federación Galega de 
Ciclismo e o habilita para participar nas competicións e actividades deportivas oficiais sempre 
conforme ás regras que en cada caso rexan as mesmas.  
 
Enténdese por licenza o título oficial expedido pola FGC, que ten por finalidade identificar ás 
persoas e entidades que se integran na FGC, para intervir nas actividades e competicións 
deportivas ciclistas tuteladas por esta, solicitada voluntariamente, có compromiso de respectar 
os estatutos e regulamentos que rexen este deporte, dun xeito deportivo e leal e de respectar as 
obrigas descritas no Regulamento do Deporte Ciclista da Unión Ciclista Internacional, sempre 
que non estea en contraposición ás leis españolas. 
 
Para a vixente tempada a licenza federativa é única e supón a automática dobre adscrición do 
seu titular á FGC e á RFEC, de xeito que a integración das persoas físicas e xurídicas nas 
Federacións Galega e Española prodúcese mediante a expedición da licenza.  
 
Dende o momento no que se solicita unha licenza, o solicitante é responsable das infraccións 
aos Regulamentos que cometa e por tanto queda sometido á xurisdición dos órganos 
disciplinarios federativos.  
 
A licenza federativa é necesaria para participar en calquera actividade ou representar ao 
deporte ciclista en calquera das súas manifestacións no ámbito federado. 
 
En todo o non regulado neste Regulamento aplicarase o disposto nos Estatutos da FGC e, con 
carácter supletorio, a Normativa da RFEC e da UCI. 
 
 
2. TRAMITACIÓN E PERÍODO DE VALIDEZ 
 
2.1. A FGC será a entidade competente para tramitar  e expedir as licenzas e tal función pública 
comprende, entre outras, as seguintes facultades: 
  
a) Informar a quen desexe federarse sobre os requisitos e efectos das licenzas federativas.  
b) Recoller os documentos e datos necesarios para a afiliación federativa.  
c) Cobrar o importe total das licenzas e liquidar dito importe conforme ó previsto na normativa 
vixente.  
 
2.2. As licenzas serán expedidas en soporte electrónico/dixital compatible con teléfonos 
intelixentes, actualizable instantaneamente. 



 

     

 

 
2.3. A licenza reflectirá claramente o seu prezo. 
 
2.4. A instancia de solicitude realizarase por vía telemática mediante a plataforma da RFEC. 
Cada solicitante será responsable da veracidade dos datos consignados na solicitude e a 
Federación poderá requirir a exhibición dos documentos orixinais que acrediten 
indubidablemente os datos que se achegan.  
 
2.5. A petición de licenza de competición para corredores e técnicos, farase polos interesados, a 
través dun club obrigatoriamente, sendo este o encargado de tramitala a través da FGC. A 
elección do club é libre, salvo para os que pertenzan a un equipo, que pertencerán ao club deste.  
 
2.6. A petición de licenza de cicloturismo poderá efectuarse a través dun club ou directamente á 
Federación.  
 
2.7. A licenza de xuíz árbitro, en calquera das súas categorías, a solicitará o interesado 
directamente á Federación.  
 
2.8. A licenza de club solicitarase directamente polo mesmo á Federación.  
 
2.9. A petición das licenzas do ciclismo profesional tramitarase directamente dende os equipos 
UCI á RFEC quen as entregará ao Consello de Ciclismo Profesional.  
 
2.10. A licenza de corredor é compatible coa de calquera categoría técnica, nas condicións que 
indica o Regulamento UCI do Deporte Ciclista, salvo a de xuíz árbitro nacional que só é 
compatible coa de cicloturista. A licenza de árbitro nas categorías auxiliar e autonómica será 
compatible con resto de licenzas (corredor, técnico, etc.). Un corredor dun equipo rexistrado na 
UCI, non pode exercer outra función.  
 
2.11. Cando un federado exerce varias funcións, debe solicitar a licenza correspondente para 
cada unha das funcións descritas no artigo 1.1.010 do Regulamento UCI do Deporte Ciclista. 
 
2.12. A licenza é válida do 1 de xaneiro ao 31 de decembro. É única durante este período e, por 
tanto, non pode modificarse o seu contido agás nos casos expresamente previstos neste 
regulamento.  
 
2.13. A licenza producirá efectos nos ámbitos estatal e autonómico, dende o momento en que se 
inscriba no rexistro da FGC. A FGC comunicará á RFEC as inscricións que practique, así como as 
modificacións de ditas inscricións; a estes efectos bastará coa remisión do nome e apelidos do 
titular, sexo, data de nacemento, número de DNI e número de licenza, así como os demais datos 
persoais precisos para cubrir os campos esixidos no sistema informático da RFEC.  
 
A expedición das licenzas farase no prazo de quince días contados a partir do da solicitude, unha 
vez verificado o cumprimento dos requisitos para tal expedición previstos nos Estatutos e 
Regulamentos da FGC, a excepción de as licenzas correspondentes al ciclismo profesional, que 



 

     

 

serán expedidas directamente pola RFEC. Transcorrido o prazo sinalado sen que a FGC expida a 
licenza poderá entenderse outorgada por silencio positivo, sempre que o solicitante cumpra os 
requisitos esixidos. 
 
A denegación de licenza poderá ser recorrida perante o Comité Galego de Xustiza Deportiva. 
 
En todo caso, a FGC cargará os datos persoais do solicitante no módulo de licenzas do sistema 
informático da RFEC e, unha vez se teña producido a validación, expedirá a licenza 
comunicándoa ao solicitante.  
 
2.14. As licenzas non poderán ser modificadas agás autorización do titular nos casos 
expresamente previstos.  
 
2.15. A FGC poderá estender licenzas dun día. En todos os casos terá o respaldo dunha póliza de 
seguro de responsabilidade civil e de accidentes. Para a licenza dun día non será necesaria a 
pertenza do solicitante a un club.  
 
O período de validez da licenza de un día abarca dende as 00:00 horas ata as 24:00 h. do día 
para o cal se emite, consonte á petición formulada polo interesado. A cobertura dos seguros 
limítase á actividade para a que se solicita a licenza. 
 
A expedición da licenza temporal terá os seguintes efectos:  
 
a. O dereito a participar na actividade ou competición.  
 
b. Sometemento ao réxime disciplinario federativo polos feitos que se produzan na actividade ou 
competición para a que foi expedida.  
 
c. Cobertura do seguro obrigatorio de accidentes deportivos polos feitos que se produzan na 
actividade ou competición para a que foi expedida, consonte a cobertura especificada no RD 
849/1993, de 4 de xuño, polo que se determinan as prestacións mínimas do seguro obrigatorio 
deportivo.  
 
d. Autorización para que todas as comunicacións referidas á proba ou actividade que remita a 
Federación ou o club encargado da organización efectiva se realicen na dirección de correo 
electrónico consignada no modelo de solicitude, sendo responsabilidade da persoa interesada a 
comprobación da recepción de ditas comunicacións.  
 
e. Consentimento da persoa interesada para o tratamento dos seus datos de carácter persoal 
consignados na solicitude, nos termos previstos na normativa de Protección de Datos de 
Carácter Persoal.  
 
f. Non se terá opción a puntuar en rankings nin a participar en Campionatos de Galicia ou de 
España, agás acordo expreso da correspondente Comisión Delegada.  
 



 

     

 

g. As licenzas dun día non outorgarán dereito algún a participar como elector ou elixible nos 
procesos electorais federativos.  
 
Para fomentar a participación nas probas que organizan os clubs da Federación Galega de 
Ciclismo, poderán participar todos os corredores/as previa obtención, da licenza dun día.  
 
Autorizaranse soamente as licenzas dun día en todas as probas de Ciclismo para Todos, 
Escolas, BMX Freestyle e Resistencia. 
 
O organizador de probas nas que participen ciclistas con licenzas dun día está obrigado a 
enviar como máximo as 23:59 horas do mércores anterior a relación de participantes segundo 
documento que se atopa na páxina web da FGC ás direccións de correo electrónico da axencia 
mediadora da compañía de seguros e a federacion@fgalegaciclismo.es A excepción das 
marchas Ciclismo para Todos que deberán enviar a relación de participantes 48 horas antes. 
 
No prazo de dous días hábiles, o club organizador enviará o documento orixinal á federación co 
resgardo do ingreso bancario correspondente ao pagamento das altas no seguro dun día. 
 
O seguro só estará vixente mentres se disputa a proba para a que se fai a licenza dun día. 
 
No caso de que o ciclista sexa menor de idade, deberá incluír unha autorización dos pais ou 
titores legais. 
 
No caso de que o ciclista non posúa DNI, deberá figurar o dun dos seus pais ou titores legais e 
ademais incluír unha autorización destes. 
 
2.16. Previamente ao comezo da tempada de Ciclocross e exclusivamente para participar nesta 
modalidade ciclista, os corredores posuidores de licenza do ano en curso, e aqueles que a vaian 
a obter por primeira vez, poderán solicitar á FGC, sendo pola súa idade, infantil, cadete, junior, 
sub 23.  
 
Se aplicará o mesmo criterio aos corredores de 39 anos que alcancen o 1 de xaneiro do ano 
seguinte a categoría máster 40, ou/e aos que con 49 anos pasen a ser máster 50, ou/e aos que 
con 59 anos, pasen a ser máster 60.  
 
Durante o ano non pode cambiarse a categoría da licenza, agás no caso de cicloturista. Os 
máster poderán optar a un único cambio a unha licenza de competición superior (Elite), non 
podendo volver á categoría de orixe no que reste de temporada.  
 
Dada a problemática na que un certo tipo de corredores se ven inmersos ao ter elixido unha 
licenza de alta competición e da que non poden seguir o ritmo, para darlles facilidades de poder 
continuar competindo, se permite, sempre antes do 1 de maio para os corredores de 30 anos en 
adiante un único cambio de categoría a máster (segundo o caso), quen opte a este cambio no 
pode participar no Campionato de España do ano en curso, nin volver na mesma tempada á 
licenza anterior.  

mailto:federacion@fgalegaciclismo.es


 

     

 

 
Non obstante o indicado no parágrafo anterior, este cambio de categoría Elite a Máster e a súa 
limitación temporal, non sería de aplicación e serviría para participar en probas de Ciclocross 
(única e exclusivamente) dende o 1 de setembro ao 31 de outubro do ano en curso e, conforme 
ao disposto no art. V-A dos Regulamentos Técnicos de Ciclocross, nos Campionatos de España 
de dita especialidade do ano seguinte. 
 
Se por algunha causa houbese que tramitar unha nova licenza o interesado abonará a taxa por 
cada duplicado da mesma, segundo se indica nas Obrigas Financeiras da FGC.  
 
2.17. As sancións impostas sempre que aquelas houberan sido ditadas polo órgano disciplinario 
competente, en calquera orden federativo, sexa internacional, estatal ou autonómico, producirán 
efectos en todo o territorio español.  
 
A RFEC se absterá de expedir e inscribir licenzas a favor das persoas que se atopen 
sancionadas con suspensión de licenza deportiva, mentres estean cumprindo dita sanción.  
 
2.18. É causa de denegación da expedición da licenza federativa o feito de ter contraídas 
débedas coa FGC ou coa RFEC relativas ao abono de cantidades pola obtención de licenzas ou 
outras obrigas financeiras. En tales casos, para a obtención da licenza federativa é condición 
imprescindible o pagos das cantidades adebedadas.  
 
3. CATEGORÍAS 
 
As categorías que se indican a continuación serán as que figurarán na licenza. Nalgunhas 
disciplinas unhas categorías agruparanse e noutras poden cambiar de denominación, segundo 
os seus Regulamentos específicos, pero no se reflectirán nas licenzas. 
 
3.1 - Corredores 
 
CATEGORÍA H/M OBSERVACIÓNS  IDADE NAC. ENTRE 
  
Promesas  Ambos  0 a 8 2014 e 2022 
Principiante  Ambos  9 e 10 2012 e 2013 
Alevín  Ambos   11 e 12 2010 e 2011 
Infantil Ambos   13 e 14 2008 e 2009 
Cadete  Ambos   15 e 16  2006 e 2007 
Junior  Ambos   17 e 18  2004 e 2005 
Sub-23 Ambos Se recualificarán automaticamente como 
  Sub-23 aqueles corredores con licenza UCI, cuxo 
  contrato se extinga e lles corresponda este grupo 
  de idade. Salvo disposición contraria nos 
  regulamentos UCI, esta categoría designará ás 
  corredoras de 19 a 22 anos. 19 a 22  2000 e 2003 
Elite Ambos   23 a 75  1947 e 1999 



 

     

 

Elite UCI/OPEN Ambos Corredores pertencentes a 
equipos 
   rexistrados en la UCI, art. 1.1.041  
Máster 30  Ambos  - Poden optar a esta categoría.  30 a 39  1983 e 1992 
Máster 40  Ambos  - Poden optar a esta categoría.  40 a 49  1973 e 1982 
Máster 50  Ambos  - Poden optar a esta categoría.  50 a 59  1963 e 1972 
Máster 60  Ambos  - Poden optar a esta categoría, se a 
  póliza do seguro o permite  60 a 75  1947 e 1962 
Cicloturista  Ambos  Entregarase aos practicantes de ciclismo 
  que interveñan en probas de ciclismo para 
  todos, se a póliza de seguro o permite 15 e mais ata 2007 
 
 
3.2 - Técnicos  
 
- Director deportivo nivel III: Concederase aos directores deportivos que superen o curso de 
director deportivo de nivel III.  
 
- Director deportivo nivel II: Concederase aos directores deportivos que superen o curso de 
director deportivo de nivel II.  
 
- Director deportivo nivel I: Concederase ás persoas que superen o curso de director deportivo 
de nivel I  
 
- Licenza en prácticas para director deportivo: Concederase aos alumnos dos cursos de director 
deportivo de nivel I, II o III para o tempo en que están realizando as prácticas do curso 
respectivo.  
 
- Monitor: Entregarase ás persoas que, sen estar titulados, exerzan a función de axudante dos 
anteriores técnicos.  
 
- Coidador: (Paramédico) Concederase ás persoas que exerzan esta función, conforme ó que 
determina o capítulo III do título XIII do Regulamento do Deporte Ciclista.  
 
- Mecánico: Concederase ás persoas que acrediten estar en posesión dos suficientes 
coñecementos da mecánica da bicicleta.  
 
- Outras funcións: Médico, fisioterapeuta, adestrador, mánager de equipo, mánager de corredor, 
representante, operador de foto-finish, locutor, condutor, etc. Entregarase licenza de acordo con 
o título civil que acredite o interesado e demostre ter os coñecementos suficientes da 
organización e regulamento ciclista.  
 
- Asistente de Material (para Ciclocross / BTT / Trial): Entregaranse ás persoas maiores de 18 
años que sen estar titulados, exerzan durante unha proba, función de asistente de material de 



 

     

 

un o mais corredores dun mesmo equipo, nos lugares destinados ó efecto (Posto de Material, 
Zona de avituallamento/ asistencia técnica).  
 
3.3 - Clubs  
 
- Club: Concederase a aquelas asociacións que estean inscritas no Rexistro de Entidades 
deportivas de Galicia ou, no seu caso, no Rexistro de Asociacións Deportivas do CSD, conforme á 
lexislación vixente.  
 
- Organizador: Esta licenza concederase a:  

As persoas físicas o xurídicas que non sexan clubs e que teñan ao seu cargo, con carácter 
exclusivo, a explotación dun recinto onde se celebren competicións ciclistas ou a 
organización de probas ciclistas e que teñan depositado na federación copia compulsada 
da súa escritura de constitución como sociedade mercantil.  
 
Os clubs inscritos na Federación a través do Rexistro de Entidades deportivas de Galicia 
ou, no seu caso, no Rexistro de Asociacións Deportivas do CSD. O dereito de organización 
o obteñen os clubs coa súa licenza anual.  

 
- Director de Organización: Concederase a aquelas persoas que teñan como función a dirección 
organizativa e non técnica dunha carreira.  
 
- Dirixente: Entregarase a aquelas persoas que exerzan ou formen parte dos órganos de 
dirección de calquera das asociacións.  
 
3.4 - Árbitros. Será estendida ás persoas que superen o curso de capacitación correspondente 
ás seguintes categorías:  
 
- Árbitro Internacional*  
- Árbitro Nacional Elite*  
- Árbitro Nacional  
- Árbitro Autonómico  
- Auxiliar arbitral 
 
* Os árbitros que teñan obtido unicamente a categoría en calquera das seguintes especialidades 
Ruta (R); Pista (P); (Ciclocross (C); BTT (B); BMX (X) ou Trial (T), figurarán coas iniciais descritas 
na licenza.  

 
3.5.- Axente de corredores.  
 
Será estendida ás persoas que teñan superado con éxito un exame de aptitude UCI de 
conformidade có establecido no Regulamento de Axentes de Corredores da UCI.  
 
O solicitante da licenza deberá contratar un seguro de responsabilidade civil profesional cunha 
compañía de seguros que cubra as responsabilidades que puideran xurdir das actividades 



 

     

 

realizadas como AC na cantidade determinada regulamentariamente pola UCI (a suma cuberta 
polo seguro determinase en función do número total de contratos logrados polo AC que non 
debe ser menor a CHF 100,000 por caso).  
 
Ademais, a póliza de seguro de responsabilidade civil profesional firmada polo AC tamén debe 
cubrir calquera queixa presentada despois da expiración da póliza, pero relacionada con 
calquera evento ocorrido durante o período de cobertura do seguro.  
 
O AC é responsable de manter esta póliza de seguro continuamente actualizada con respecto a 
calquera cambio no total de contratos logrados, a implementación de garantías e obrigas que 
incumben ao AC e a renovación da póliza co vencemento.  
 
 
4. PREZOS 
 
O prezo das licenzas da Federación Galega de Ciclismo para a tempada 2022 será para cada 
categoría o que aparece reflectido no seguinte cadro: 

   PREZO  PREZO N OVAS 

   RENOVACIÓN  LICENZAS 2022 E 

   LICENZAS   RENOVACIÓNS A 

CATEGORÍAS IDADE NACEMENTO XAN-FEB 2022  PARTIR MARZO 2022 

 

PROMESA 0 a 8 2014  2022   

PRINCIPIANTE 9 e 10 2012  2013   

ALEVIN 11 e 12 2010  2011   

INFANTIL 13 e 14 2008  2009   

CADETE  15 e 16 2006  2007   

JUNIOR 17 e 18 2004  2005 76  80  

SUB 23  19 a 22 2000  2003  110  

ELITE  23 a 75 1947  1999  110  

MASTER 30 30 a 39 1983  1992  110  

MASTER 40 40 a 49 1973  1982  110  

MASTER 50 50 a 59 1963  1972 103  110  

MASTER 60  60 a 75 1947  1962  110  

CICLOTURISTA 15 e mais 2007 e ant.  95  

CICLOT. INDEP 15 e mais 2007 e ant.  114  120,00  

NOVO CARNET CICLISTA  des  

LICENZA 1 DÍA  15 e máis 2007 e ant.    

LICENZA 1 DÍA (iniciac.) 0 a 14  2008 - 2022     

CICLISMO ADAPTADO      

DIRIXENTE       

DIRECTOR DEPORTIVO NIVEL I      



 

     

 

DIRECTOR DEPORTIVO NIVEL II     

DIRECTOR DEPORTIVO NIVEL III     

DIRECTOR DEPORTIVO EN PRÁCTICAS    

MONITOR       

MECÁNICO, MASAXISTA, MÉDICO      

ASISTENTE DE MATERIAL (BTT/CX)   80,00  

CLUB (**)       

ORGANIZADOR       

ARBITRO INTERNACIONAL     

ARBITRO NACIONAL ÉLITE/ESPECIAL/UCI    

ARBITRO AUTONÓMICO     

AUXILIAR ARBITRAL      

CAMBIO DE CLUB      

CAMBIO DE CATEGORÍA (*)     

SEGUNDA LICENZA       

 

(

coa antiga. 

 

algunha proba durante o ano 2021. 
 
5. APROBACIÓN 
O presente regulamento entrará en vigor coa súa aprobación pola Asemblea Xeral e será 
remitido á Secretaría Xeral para o Deporte para o seu depósito no Rexistro de Entidades 
Deportivas de Galicia. En caso de que a SXD formule algún reparo ou ordene algunha corrección 
esta poderá ser aprobada pola Comisión Delegada. 
 


