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ARTIGO 1- LICENZAS FEDERATIVAS 
1- Para a participación de deportistas, oficiais de proba e das Escudarías, Seccións 

Deportivas, Asociacións deportivas, dedicadas á práctica do deporte do Automobilismo 

deportivo, en actividades ou competicións deportivas oficiais nas súas diversas 

modalidades será preciso estar en posesión da correspondente licenza autonómica 

exclusiva de Galicia en vigor, segundo as condicións mínimas establecidas na Ley 

3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia, do deporte, e as súas disposicións de 

desenrolo no presente Regulamento. 

2- A condición de membro da Federación Galega de Automobilismo obtense coa licenza 

federativa. A obtención e tenencia da licenza federativa suporá para o titular a 

aceptación de dereitos e deberes que comporta dito título. 

3- A licenza federativa é o vínculo a través do cal se materializa a integración nas 

federacións deportivas a través dos distintos estamentos. 

4- Asemade tamén terán a condición de membros da F.G.de A. as Escudarías que estean 

inscritas no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia que organicen ou participen 

(organizativas e participativas) nos diferentes Campionatos Autonómicos de Galicia de 

Automobilismo. 

ARTIGO 2- TIPOS DE LICENZAS 
1- Expediranse licenzas federativas os membros dos correspondentes estamentos: 

a) Deportistas: Persoa que cumpre os requisitos previstos no presente regulamento.  

b) Oficiais : Persoa que cumpre os requisitos previstos no presente regulamento. 

c) Asistencia: Persoa que cumpre os requisitos previstos no presente regulamento. 

d) Concursante ou Competidor: Persoa ou entidade deportiva que cumpre os 

previstos no presente regulamento (organizativos ou participativos). 

2- Unha mesma persoa pode tramitar varias licenzas por distintos estamentos. 

3- Poderanse instaurar, sempre respectando o previsto nos Estatutos da Federación 

Galega de Automobilismo, licenzas para outros colectivos ou estamentos que 

participen en actividades de automobilismo en calquera das súas especialidades. 

4- A posesión da Licenza Autonómica Exclusiva de Galicia da Tempada da Federación 

Galega de Automobilismo dará dereito a: 

a) Participar en actividades ou competicións de ámbito autonómico  dos 

Campionatos de Galicia de Automobilismo. 

b) Figurar nos censos electorais, no estamento correspondente , como electores ou 

elexibles,  de acordo coa normativa regulamentaria. 

c) Formar parte, no seu caso, da Asemblea Xeral, e dos órganos directivos e 

consultivos, de acordo coa normativa regulamentaria. 

d) Recibir tutela da Federación Galega de Automobilismo con relación os seus 

intereses deportivos lexítimos. 

5- Cada tempada a Federación Galega de Automobilismo publicará a táboa da categoría 

de licenzas e os importes a aboar por cada licenza que sexan aprobados pola Asemblea 

Xeral  cada ano. 
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ARTIGO 3- O SEGURO DEPORTIVO 
1- Todo/a federado/a deberá estar obrigatoriamente asegurado, sendo necesario en 

todo caso para a habilitación da licenza federativa pola Federación Galega de 

Automobilismo en cumprimento co Real Decreto 849/1993, de 4 de xuño, ou as 

disposicións que derroguen ou substitúan dita norma. 

A Federación Galega de Automobilismo deberá cumprir e esixir o cumprimento 

das disposicións normativas vixentes que resulten de aplicación en cada caso en 

materia de aseguramentos e publicada na web www.fga.es. 

2- A póliza de Seguro de Accidente Deportivo do que resulten beneficiarios os/as 

federados/as será en todo caso concertado pola Federación Galega de 

Automobilismo. 

3- A póliza de Responsabilidade Civil da que resulten beneficiarios os/as 

federados/as, ou clubes, será en todo caso concertado pola Federación Galega de 

Automobilismo. 

 

ARTIGO 4- TRAMITACIÓN DE LICENZAS 
As licenzas federativas serán emitidas e expedidas pola Federación Galega de Automobilismo, 

á que lle corresponde determinar todos os aspectos relacionados coa tramitación e expedición 

das súas licenzas, así como da súa regulación para a solicitude que estará publicada na web 

http://www.fga.es/formularios  en www.fga.es 

ARTIGO 5- DURACIÓN E VIXENCIA 
Todas as licenzas federativas terán vixencia durante a tempada deportiva na que son 

expedidas, entrando en vigor o día da súa a alta conforme se consigne no propio documento e 

perdendo a vixencia o día 31 de decembro do mesmo ano. 

ARTIGO 6- CARACTERÍSTICAS 
1- As licenzas emitidas pola Federación Galega de Automobilismo terán o seguinte 

contido mínimo: 

a) Logo da Federación Galega de Automobilismo. 

b) Deberán consignar a tempada da súa vixencia. 

c) Deberán conter os seguintes datos. 

1.-no caso de deportistas e oficiais: nome e apelidos do titular, DNI ou 

NIE, categoría, data de expedición da mesma, e número. 

2.- no caso de escudaría, nome da escudería, nome e apelidos do 

deportista titular, categoría, data de expedición da mesma, número 

correspondente o clube, e número de copia que corresponde o deportista 

dentro da escudería. 

d) Compañía de seguro e número de póliza que cubre o aseguramento da mesma. 

e) Data de caducidade do mesmo; que coincida coa anualidade/tempada (31 de 

decembro) de cada ano. 

 

http://www.fga.es/
http://www.fga.es/formularios
http://www.fga.es/
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2- Estarán inhabilitados para obter licenza deportiva aqueles que fosen sancionados por 

dopaxe, mentres se encontren cumprindo a sanción respectiva a mesma. 

3- Estarán inhabilitados para obter licenza deportiva aqueles que fosen sancionados por 

os órganos disciplinarios da  F.G. de A. e/ou polo Comité Galego de Xustiza Deportiva 

con privación de licenza. 

 

ARTIGO 7- ADSCRICIÓN DE ESCUDERÍAS. 
1- As copias de concursantes que acreditan a adscrición como integrante dunha 

escudería, só se expedirá a solicitude da escudería. 

2- Para a solicitude de copias de concursantes, a Escudería deberá solicitar e obter 

previamente licenza de concursante. 

3- Un deportista poderá estar adsrito a distintas escuderías na mesma tempada.. 

 

ARTIGO 8- CATEGORIA. 
1- As licenzas federativas poderán corresponder cosa seguintes categorías e 

modalidades: 

1.- LICENZA DE CONCURSANTE: Licenzas expedidas as: 

a) Entidades deportivas organizativas/participativas de Rallyes 

b) Entidades deportivas organizativas/participativas de Rallymix 

c) Entidades deportivas organizativas/participativas de Montaña 

d) Entidades deportivas organizativas/participativas de Autocross 

e) Entidades deportivas organizativas/participativas de Karting 

f) Entidades deportivas organizativas/participativas de Slalom 

 

2.- LICENZA DE PILOTO: Licenzas expedidas os: 

a) Deportistas pilotos Rallyes-Montaña e Rallymix 

b) Deportistas pilotos Autocross/Rallycross 

c) Deportistas pilotos de Karting 

d) Deportistas pilotos de Slalom 

 

3.- LICENZA DE COPILOTO: licenzas expedidas a deportistas copilotos de Rallyes-

Montaña e Rallymix. 

 4.- LICENZA DE OFICIAIS: Licenzas expedidas os; 

a) Técnicos de cronometradores 

b) Técnicos de Comisarios Técnicos 

c) Xuices e Árbitros de Comisarios de Ruta, Xefes de Treito, e Sinaladores. 

d) Xuices e Árbitros de Comisarios Deportivos , Secretarios e Directores de Carreira. 

5.-LICENZAS DE ASISTENCIA: Licenzas expedidas as persoas que fan funcións de 

asistencia. 
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6.- LICENZAS DE KARTING: Licenzas expedidas os deportistas pilotos de Karting. 

7.- LICENZAS DE FEDERATIVOS: Licenzas expedidas os membros de Xunta Directiva, e 

Asemblea Xeral da F.G. de A. 

8.- LICENZAS DE OBSERVADORES DE F.G. DE A.: Licenzas expedidas os observadores da 

F.G. de A. para toas as modalidades de automobilismo. 

ARTIGO 9- TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS. 
1- Os datos recibidos trataranse dacordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de 

decembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), 

relativo as persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre 

circulación destos datos (RGPD), así como na normativa vixente nesta materia. 

2- Os datos serán comunicados nos termos previstos no artigo 58.5 da Lei 3/2012 do 

Deporte de Galicia en relación, exclusivamente, á elaboración do censo dos 

correspondentes procesos electorais. 

3- A finalidade da recollida e tratamento de datos persoais aportados polos federados e a 

de tramitar e xestionar as licenzas deportivas e a participación de tales persoas en 

actividades deportivas de automobilismo deportivo. 

4- Os/as interesados/as poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación 

ou oposición dirixindo unha solicitude ó  Responsable do Tratamento no enderezo: 

Estrada de Vigo 43, Baixo, 32001, Ourense, ou dirixíndo email a: fga@fga.es, que será 

dirixida a persoa desginada como Delegado/a de Protección de Datos. 

5- En todo o relacionado coa comunicación e publicación de sancións, incluidas as 

correspondentes a infracción das normas de dopaxe, a Federación Galega de 

Automobilismo actuará de conformidade co previsto tanto na lexislación vixente en 

cada momento como nos seus propios Estatutos. 

ARTIGO 10- CONDICIÓNS XERAIS. 
1- Para participar en competicións federadas de carácter oficial de Galicia as escuderías 

deberán estar inscritas previamente no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia e 

na Federación Galega de Automobilismo e poseer a licenza  autonómica exclusiva de 

Galicia expedida pola Federación Galega de Automobilismo para a tempada que 

corresponda.  

2-  En canto as persoas físicas, para participar en competicións deportivas oficiais de 

Galicia, deberse estar en posesión da licenza autonómica exclusiva de Galicia expedida 

pola Federación Galega de Automobilismo para a tempada que corresponda. 

3- A integración na Federación Galega de Automobilismo, implicará o acatamento do 

establecido nos Estatutos e regulamentos da Federación Galega de Automobilismo e o 

sometemento a autoridade dos seus órganos de goberno e administración. 

4- A participación o organización dun titular de licenza autonómica exclusiva de Galicia de 

algunha competición ilegal, prohibida ou que non conte cos correspondentes permisos 

de organización, implicará a falta de validez do seguro da licenza e poderá dar lugar, 

mailto:fga@fga.es
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no seu caso, a tramitación de expediente disciplinario ante os órganos disciplinarios da 

F.G. de A. 

ARTIGO 11- REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA A TRAMITACIÓN 

DA LICENZA. 
1- Os solicitantes das licenzas deberán realizar e cubrir a súa solicitude a través da páxina 

web da Federación Galega de Automobilismo (www.fga.es), no enlace habilitado ó 

efecto. 

2- Para a tramitación de calquera licenza é necesario aportar unha fotocopia de ambas 

caras do documento nacional de identidade ou pasaporte debendo constar no 

documento a sinatura orixinal do solicitante o que implica a autorización para o 

aseguramento. 

3- Para a tramitación de calquera licenza é necesario aportar o consentimento expreso 

para o tratamento de datos de carácter persoal coa sinatura orixinal do solicitante o 

que implica a autorización para a cesión de datos. 

4- Para a tramitación da solicitude é imprescindible o pago do custe establecido para 

cada tipo de licenzas que se realizara mediante transferencia bancaria á conta da F. G. 

de A. detalladas na solicitude ou pago con tarxeta de débito/crédito, o que deberá 

acreditarse con remisión do xustificante de abono correspondente. 

5- Os menores de idade, deberán aportar a autorización de pai, nai ou titor, con sinatura 

orixinal cotexada, que se atopa no documento de tramitación de licenza na páxina web  

federativa, así como fotocopia de ambas caras,do documento nacional de identidade 

ou pasaporte do menor e do adulto que asina autorización con sinatura orixinal. 

6- Dende a solicitude de licenza a Federación Galega de Automobilismo expedirá a 

licenza no prazo de dez días hábiles.  

7- En todo caso, deberá ser solicitada dez días antes antes do peche de inscrición da 

proba na que se desexe participar coa licenza. 

8- As solicitudes de licenzas con datos incompletos ou incorrectos, faltando 

documentos,o pago ou calquera outro dos requisitos necesarios para a súa expedición 

non se tramitarán ata que se rectifiquen ou aporten os mesmos. 

ARTIGO 12- DESGLOSE DE LICENZAS 
 

 LICENZAS DE COMPETIDOR 
 COMPETIDOR INDIVIDUAL (CI) 

Será válida para toda persoa física que queira inscribir un só vehículo na 

competición. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

O solicitante deberá ser maior de idade. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

http://www.fga.es/
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Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade con 

sinatura orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal con sinatura orixinal. 

 ESCUDERÍA (EC) 

Será válida para toda persoa xurídica que queira inscribir un ou varios 

vehículos nas competicións. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Expedirase a escuderías  inscritas na Federación Galega de Automobilismo e 

no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia. 

A Escudería poderá solicitar tódalas copias que desexe tramitar. O titular da 

copia será a persoa física que figure na licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Copia do documento de rexistro da Escudería no Rexistro de Entidades 

Deportivas da Xunta de Galicia. 

Copia dos estatutos. 

Copia do C.I.F. 

 COMPETIDOR COMERCIAL (CC) 

Será válida para toda persoa xurídica que queira inscribir un  varios vehículos 

nas competicións. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Certificación do titular do CIF autorizando a solicitude da licenza. 

A persoa xurídica debe ter domicilio fiscal en España. 

A persoa xurídica poderá solicitar tódalas copias que desexe tramitar. O 

titular da copia será a persoa física que figure na licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Copia do C.I.F. 

Certificación do titular do CIF autorizando a solicitude da licenza; cunha 

fotocopia do seu D.N.I. asinada. 

  COPIA DE  CONCURSANTE (ESCUDERIA OU COMERCIAL) (CP) 

Será válida para toda persoa física que queira inscribir un vehículo nas 

competicións. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Debe ser solicitada sempre pola persoa xurídica, sexa escudería ou  

entidade comercial. 

Deberá contar coa autorización expresa da persoa física para a que se 

solicita a copia. 

  O titular da copia será a persoa física que figure na licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 
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 LICENZAS DE DEPORTISTAS 
 PILOTO (E) 

Será válida para toda persoa física que queira participar como piloto ou 

copiloto. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade coa 

sinatura orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal coa sinatura orixinal. 

 PILOTO  JUNIOR AUTOCROSS (EJA) 

Será válida para toda persoa física que queira participar como piloto en probas 

exclusivamente de Autocross dentro de calquera modalidade de Autocross. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 13 anos  e máxima de 17 no momento da 

solicitude  da licenza restrinxida para a especialidade de autocross. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal, do pai, nai ou titor, e do menor. 

Cumprimentar a solicitude conforme o Artigo 13 do presente regulamento, 

no caso de menores de idade. 

 COPILOTO (CO) 

Será válida para toda persoa física que queira participar como copiloto. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 16 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal, do pai, nai ou titor, e do menor. 

Cumprimentar a solicitude conforme o Artigo 13 do presente regulamento, 

no caso de menores de idade. 

 LICENZAS DE OFICIAIS E TÉCNICOS 
 DIRECTOR DE CARREIRA  (DC) 

Será válida para toda persoa física que queira actuar como Director de Carreira 

nas probas deportivas. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 
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 COMISARIO DEPORTIVO (CD) 

Será válida para toda persoa física que queira actuar como Comisario 

Deportivo nas probas deportivas. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 SECRETARIO DE PROBA (SC) 

Será válida para toda persoa física que queira actuar como Secretario nas 

probas deportivas. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 XEFE DE TREITO (JDA) 

Será válida para toda persoa física que queira actuar como Xefe de Treito nas 

probas deportivas. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 XEFE TÉCNICO (JOC) 

Será válida para toda persoa física que queira actuar como Presidente do 

Colexio de Técnicos, ou Técnico nas probas deportivas. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 TÉCNICO (OC) 

Será válida para toda persoa física que queira actuar como Técnico nas probas 

deportivas. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
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Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 XEFE DE CRONOMETRAXE(JOB) 

Será válida para toda persoa física que queira actuar como Xefe de 

Cronometradores ou de Cronometrador nas probas deportivas. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 CRONOMETRADOR (OB) 

Será válida para toda persoa física que queira actuar como Cronometrador nas 

probas deportivas. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 COMISARIO DE RUTA(OD) 

Será válida para toda persoa física que queira actuar como Comisario de Ruta 

nas probas deportivas. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 

 LICENZAS DE ASISTENCIA (MECÁNICO) 
 

 ASISTENCIA (AS) 

Será válida para toda persoa física que queira actuar como Asistencia nas 

probas deportivas. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade mínima de 18 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 
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 LICENZAS DE FEDERADATIVOS 
 FEDERATIVO  (FED) 

Será acreditativa para os membros da Xunta Directiva- Comisión Delegada- 

Asemblea da Federación Galega de Automobilismo 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ser membro da Xunta Directiva- Comisión Delegada- Asemblea da 

Federación Galega de Automobilismo 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 OBSERVADOR (OBS) 

Será acreditativa para os OBSERVADORES da Federación Galega de 

Automobilismo. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Serán outorgadas pola Federación Galega de Automobilismo 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 

 CUALIFICACIÓN PRIMEIRA (1ª) 

Acreditación de licenzas co grado de 1ª, no casos de licenzas de tipo DC,CD, JOC., débese 

solicitar a Federación Galega de Automobilismo, por escrito o recoñecemento do grado , 

podendo ser outorgado ou denegado pola Comisión Executiva segundo o seu criterio. 

As licenzas de oficiais poden ser usadas  para as funcións que se detallan a continuación: 

 DC: para actuar como DIRECTOR DE CARREIRA, e as funcións que permitan as licencias 

CD, SC, JDA, JOB,OB, OD. 

 CD:  para actuar como COMISARIO DEPORTIVO das probas, como oficial dos vehículos 

da caravana, RELACIÓNS COS PARTICIPANTES,  e as funcións que permita a licenza JDA, 

JOB, OB, OD. 

 SC: para actuar como SECRETARIO DA PROBA. 

 JDA: para actuar como XEFE DE PARQUE DE CUSTODIA, XEFE DE PARQUE DE 

TRABALLO, XEFE DE TREITO, XEFE DE REAGRUPAMENTO,  XEFE DE BANDEIRAS e XEFE 

DE COMISARIOS DE RUTA. 

 JOC: para actuar como XEFE DE TÉCNICOS, e as funcións que permita a licenza OC. 

 OC:  para actuar como TÉCNICO. 

 JOB: para actuar como XEFE DE CRONOMETRAXE, RESPONSABLE DOS EQUIPOS DE 

CRONOMETRAXE , e as funcións que permita a licenza OB e OD 

 OB:  para actuar como CRONOMETADOR, e as funcións da licenza OD. 

 OD : única e exclusivamente para actuar como COMISARIO DE RUTA, COMISARIOS DE 

VERIFICACIÓNS ADMINISTRATIVAS ou OFICIAIS DE PARQUES. 
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 LICENZAS DE KARTING 
 COMPETIDOR INDIVIDUAL DE KARTING (CKI) 

Será válida para toda persoa física que queira inscribir un só vehículo na 

competición categoría de KARTING. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

O solicitante deberá ser ter unha licenza de deportista de Karting, ou ser o 

pai, nai ou titor dun menor que posúa licenza de deportista de Karting. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

Se e menor con consentimento expreso, mediante documento ao efecto, 

por un  dos titores. 

 ESCUDERÍA KARTING (ECK) 

Será válida para toda persoa xurídica que queira inscribir un ou varios karts na 

competición exclusivamente de KARTING. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Expedirase as escuderías inscritos na Federación Galega de Automobilismo 

e no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia. 

A escudería poderá solicitar tódalas copias que desexe tramitar. O titular da 

copia será a persoa física que figure na licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Copia do documento de rexistro da Escudería no Rexistro de Entidades 

Deportivas da Xunta de Galicia. 

Copia dos estatutos. 

Copia do C.I.F. 

 COMPETIDOR COMERCIAL (CCK) 

Será válida para toda persoa xurídica que queira inscribir un ou varios  karts  na 

competición exclusivamente de KARTING. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Certificación do titular do CIF autorizando a expedición da licenza. 

A persoa xurídica debe ter domicilio fiscal en España. 

A persoa xurídica poderá solicitar tódalas copias que desexe tramitar. O 

titular da copia será a persoa física que figure na licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Copia do C.I.F. 

Certificación do titular do CIF autorizando a expedición da licenza. 

 COPIA DE  CONCURSANTE COLECTIVO DE KARTING (ESCUDERIA OU 

COMERCIAL) (CPK) 

Será válida para toda persoa física que queira inscribir un kart na competición 

exclusivamente de KARTING. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 
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Debe ser solicitada sempre pola persoa xurídica, sexa escudería ou 

entidade comercial. 

Deberá contar coa autorización expresa da persoa física para a que se 

solicita a copia. 

  O titular da copia será a persoa física que figure na licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

 PILOTO  ALEVIN  (AL) 

Será válida para toda persoa física que queira participar como piloto en probas 

exclusivamente de  KARTING. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade máxima de 9 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

Cumprimentar a solicitude conforme o Artigo 13 do presente regulamento, 

no caso de menores de idade. 

 PILOTO  CADETE  (CD) 

Será válida para toda persoa física que queira participar como piloto en probas 

exclusivamente de  KARTING. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade  comprendida entre os 10 e os 12 anos no momento da 

solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

Cumprimentar a solicitude conforme o Artigo 13 do presente regulamento, 

no caso de menores de idade. 

 PILOTO  JUNIOR  (JR) 

Será válida para toda persoa física que queira participar como piloto en probas 

exclusivamente de  KARTING. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade  comprendida entre os 12 e os 13 anos no momento da 

solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

Cumprimentar a solicitude conforme o Artigo 13 do presente regulamento, 

no caso de menores de idade. 
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 PILOTO  SENIOR  (SR) 

Será válida para toda persoa física que queira participar como piloto en probas 

exclusivamente de  KARTING. 

- REQUISITOS E CONDICIÓNS: 

Ter unha idade  mínima de 14 anos no momento da solicitude da licenza. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Fotocopia de ambas caras do documento nacional de identidade asinada 

orixinal e o consentimento expreso para o tratamento de datos de 

carácter persoal asinado orixinal. 

Cumprimentar a solicitude conforme o Artigo 13 do presente regulamento, 

no caso de menores de idade. 

 DUPLICADOS 
O Duplicado dunha licenza deberá ser solicitado por escrito no enderezo electrónico da 

Federación Galega de Automobilismo, ou por escrito presencialmente, sempre polo titular da 

licenza , aportando para acreditalo o D.N.I. , cumprindo as seguintes condicións: 

-O Duplicado dunha licenza será expedido a persoa, que extraviara, a mesma. O duplicado 

expedido terá a mesma validez da licenza expedida no seu día. 

O custo do duplicado será de 70€.  

-No caso de que a licenza fora sustraída o custo será o do envío da mesma (por mensaxería), 

tendo que aportar para a súa expedición copia da denuncia efectuada. 

 

DOCUMENTOS ADXUNTOS 

 DOC 1 - Pólizas dos seguros contratados pola Federación Galega 

de Automobilismo (Responsabilidade Civil e de Accidentes):  

http://www.fga.es/seguros-2 

 

DOC 2-  Modelos do documento físico das licenzas autonómicas 

exclusiva de Galicia 

 

http://www.fga.es/seguros-2
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DOC 3-  Táboa de prezos das licenzas. 

   PREZO  REFERENCIA 

DEPORTISTAS 

PILOTO                       288 €  E 

COPILOT O                       171 €  CO 

PILOTO JUNIOR AUTOCROSS                       115 €  EJA 

ASISTENCIA 

ASISTENCIA                       103 €  AS 

KARTING 

ALEVIN                       123 €  AL 

CADETE                       123 €  CD 

JUNIOR                       153 €  JR 

SENIOR                       171 €  SR 

OFICIAIS 

DIRECTOR DE CARREIRA                       118 €  DC 

COMISARIO DEPORTIVO                       118 €  CD 

SECRETARIO DE PROBA                       118 €  SC 

XEFE DE TREITO                       107 €  JDA 

XEFE TECNICO                       107 €  JOC 

COMISARIO TECNICO                       107 €  OC 

XEFE DE CRONOMETRAXE                       107 €  JOB 

CRONOMETRADOR                       107 €  OB 

COMISARIO DE RUTA                          77 €  OD 

COMPETIDOR 

COMPETIDOR INDIVUDUAL                       123 €  CI 

ESCUDERIA                       453 €  EC 

COMPETIDOR COMERCIAL                    1.402 €  CC 

COPIA DE COMPETIDOR                          63 €  CP 

COMPETIDOR KARTING 

COMPETIDOR INDIVUDUAL                          59 €  CKI 

ESCUDERIA KARTING                       224 €  ECK 

COMPETIDOR COMERCIAL                       596 €  CCK 

COPIA DE COMPETIDOR                          44 €  CPK 
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DOC 4 - CONSENTIMENTO EXPRESO PARA O 

TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 

 MODELO DE CONSENTIMENTO EXPRESO 
 

http://www.fga.es/wp-content/uploads/2021/01/ConsentimientoExpreso2021.pdf 

 

http://www.fga.es/wp-content/uploads/2021/01/ConsentimientoExpreso2021.pdf
http://www.fga.es/wp-content/uploads/2021/01/ConsentimientoExpreso2021.pdf

