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 DISPOSICIÓNS PRELIMINARES 

Primeira. Cláusula de xénero 

A Federación Galega de Atletismo (FGA) garante a igualdade efectiva de homes e mulleres 

como un dos seus principios básicos de actuación. 

A tal fin, as mencións xenéricas en masculino que aparecen no articulado do presente 

Regulamento entenderanse referidas tamén ao seu correspondente feminino, agás aqueles 

supostos en que especificamente se faga constar que non o é así. 

Segunda. Cómputo de prazos 

Para unha maior claridade, como norma xeral y exceptuando exclusivamente aqueles 

supostos en que se indique expresamente o contrario, todos os prazos que fagan referencia 

a materias relacionadas coa tramitación de licenzas computaranse nos termos previstos no 

artigo 30 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas.  

No caso dos prazos expresados en días, aclárase que: 

• Son sobre días hábiles, excluíndose por tanto do cómputo os sábados, domingos e 

os días declarados oficialmente festivos na cidade sede da FGA (A Coruña). 

 

• Exclúese da consideración anterior o suposto de que o prazo indique expresamente 

que é en “días naturais”, en cuxo caso computaranse todos sen excepción; no 

entanto, se o último día dese prazo fose sábado, domingo ou festivo na cidade sede 

da FGA (A Coruña), adiarase ao seguinte día hábil na dita cidade, que pasará a ser 

o último do prazo. 

 

• Cando se estableza un prazo xenérico (por exemplo, “ata o 31 de outubro”), se a 

dita data fose sábado, domingo ou festivo na cidade sede da FGA (A Coruña), tamén 

se adiará ao seguinte día hábil na dita cidade, que pasará a ser o último do prazo. 

 

Terceira. Transición ás tramitacións electrónicas 

1.- As referencias que contén o presente Regulamento á personación dos interesados, a 

presentación física ou entrega ou recepción de documentación, o uso do soporte papel, a 

emisión de copias seladas, a remisión de notificacións, a sinatura de documentos, etc. irán 

sendo flexibilizados pola FGA, combinándoos ou substituíndoos por procedementos 

telemáticos ou electrónicos para facilitar os ditos trámites. 

 



 

            1ª Parte REGULAMENTO DE LICENZAS DA FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO  TEMPADA 2021                Páxina 3 
 

2.- As adaptacións que se vaian realizando poderán habilitarse mediante circular, previo 

acordo dos Órganos de Goberno da FGA, sen prexuízo da súa posible aplicación no 

Regulamento en actualizacións posteriores. 

3.- Neste sentido, e sen ánimo exhaustivo, como directrices xerais para a dita transición  

establécense as seguintes: 

a) A tramitación presencial de documentación irase substituíndo pola tramitación 

telemática, agás aqueles supostos excepcionais en que se decida manter, por razóns 

xustificadas. 

b) Paulatinamente irase suprimindo o soporte papel, a excepción daqueles documentos 

que deban manterse neste formato ou se considere conveniente que o sigan 

estando, primando a dixitalización. 

c) O sistema informático común habilitado para o efecto irá incorporando no posible 

todos os trámites oportunos, accesibles mediante identificación de usuario e 

contrasinal o acceso mediante certificado dixital ou outros medios similares que 

permitan verificar a identidade do usuario. 

d) A sinatura física poderá substituírse pola sinatura dixital que reúna os requisitos 

necesarios para a súa correcta identificación e verificación. 

e) A emisión de notificacións efectuarase ao e-mail designado para o efecto polo 

interesado, e só en casos excepcionais se utilizará a vía postal ou edictal. 
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TÍTULO PRIMEIRO: CONSIDERACIÓNS XERAIS 

Art. 1. Obxecto 

O presente Regulamento de licenzas da FGA correspondentes á tempada 2021 ten por 

obxecto regular a tramitación e réxime xurídico das licenzas expedidas por esta Federación 

correspondente á tempada 2021.   

Art. 2. Lexislación e normativa aplicable 

1. O Regulamento de licenzas da FGA é unha disposición regulamentaria elaborada de 

conformidade coas facultades de organización interna que lle asisten, contidas nos seus 

estatutos e amparadas pola Lei 3/2012 do 2 de abril do Deporte de Galicia, respectando 

o contido necesario sobre licenzas autonómicas e disposicións da Real Federación 

Española de Atletismo e todas aquelas que puidesen resultar de aplicación. 

2.  Respecto das licenzas dos adestradores, monitores e oficiais titulados, a súa expedición 

deberá axustarse ás esixencias que poida establecer, en materia de ordenación das 

profesións do deporte e doutras profesións reguladas como as sanitarias, a lexislación 

autonómica e/ou estatal aplicable.  

 

Art. 3. Circular anual sobre tramitación de licenzas  

Co tempo suficiente para o seu coñecemento e para a realización das licenzas , a FGA 

elaborará e difundirá antes do inicio de cada tempada unha circular na que se concretarán 

aqueles aspectos do presente Regulamento aplicables á mesma para a seguinte tempada 

deportiva, evitándose deste modo que as devanditas actuacións, ata a data incorporadas 

ao Regulamento de licenzas, deban ser obxecto de aprobación por parte dos Órganos de 

Goberno da FGA. 

En particular, a mencionada circular conterá, procurando presentar a información de 

maneira facilmente comprensible e con incorporación de táboas-resumo: 

a) Os importes a aboar pola expedición da licenza, por tipos e categorías.  

b) O cadro de categorías por idades e ano de nacemento. 

c) Os prazos para proceder á tramitación das solicitudes, renovacións e demais 

actuacións que sexan necesarias ou deriven do presente Regulamento. 

d) Os códigos que deban usarse para a identificación ou numeración das licenzas. 

e) O texto actualizado da cláusula de autorizacións e cesións de dereitos en materia 

de protección de datos. 

f) O texto actualizado da cláusula de autorizacións e cesións en materia de dereitos 

de nome, imaxe, voz e outros que poidan engadirse. 

g) Os beneficios adicionais que poidan ser aprobados para os titulares da licenza. 

 

A circular poderá incorporar tamén outros documentos que poidan resultar de utilidade, 

como formularios ou modelos normalizados que faciliten a xestión dos trámites. 
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TÍTULO SEGUNDO: DAS LICENZAS 

CAPÍTULO PRIMEIRO: CONSIDERACIÓNS XERAIS  

Art. 4. Concepto  

A efectos do presente Regulamento enténdese por licenza o documento que, expedido pola 

FGA, a solicitude dun interesado debidamente lexitimado para iso e cumprindo os requisitos 

establecidos, permite a aquel integrarse na organización federada autonómica (ou estatal, 

no suposto de que formule tamén a licenza pola RFEA) e, entre outros dereitos e 

dependendo do tipo de licenza, posibilita a súa participación nas competicións oficiais 

autonómicas ou estatais de atletismo para as que reúna os condicionantes esixidos, ou o 

desenvolvemento dunha actividade directa ou indirectamente relacionada coas devanditas 

competicións.  

Art. 5. Expedición por estimación presunta  

1. Cando se trate de licenzas directamente expedidas pola FGA, a correcta tramitación da 

solicitude polo interesado, sen resposta ningunha por parte da Federación, xerará para 

todos os efectos e transcorrido o prazo de quince días hábiles, a estimación presunta da 

súa concesión.  

Unha licenza expedida pola FGA só producirá efectos no ámbito estatal cando se produza 

algún dos seguintes supostos: 

a) A materialización da dita circunstancia no sistema informático común habilitado ao 

efecto, de modo que permita á RFEA verificar o pago da cota e o cumprimento dos 

demais requisitos establecidos. 

b) Unha solicitude do interesado, efectuada directamente á RFEA, acreditando o 

transcurso do prazo fixado pola lexislación autonómica para a estimación presunta 

e o cumprimento dos requisitos necesarios para que despregue efectos no ámbito 

estatal.  

 

En ambos os casos, será a partir de dito momento cando comece o cómputo do prazo de 

validación previsto nos artigos 30.2 e 34.2. 

Art. 6. Responsable da expedición 

1. Como norma xeral, as licenzas serán expedidas polas federacións autonómicas de 

atletismo integradas na RFEA a través do sistema informático común habilitado a tal fin. 

Unha vez que se verifique o pago da cota estatal consideraranse validadas pola FGA, nos 

termos previstos para a expedición e renovación de licenza no presente Regulamento e sen 

prexuízo das posibles accións revisoras previstas no mesmo.  
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Os mencionados efectos no ámbito estatal non se producirán, quedando en suspenso ata 

a súa subsanación, polos seguintes motivos: 

a) Cando a solicitude ou inscrición non conteña todos os datos esixidos polo presente 

Regulamento, ou non se cumprimente algún dos requisitos ou obrigas establecidos. 

En especial,  

i. No caso dos atletas estranxeiros, ata que non acheguen a documentación 

acreditativa da súa residencia legal en España conforme ao disposto nos 

artigos 41 e seguintes 

 

b) En consonancia co Real Decreto 1835/1991, de 20 de decembro, sobre Federacións 

deportivas españolas, cando a Federación autonómica non se axuste a os requisitos 

comúns establecidos e necesarios para homoxeneizar as condicións de expedición 

de licenzas con efectos nas competicións oficiais estatais. 

 

c) Cando a Federación autonómica  sexa obxecto de desinscrición da RFEA ou quede 

en suspenso a súa condición de federación integrada, polas causas legal, estatutaria 

ou regulamentariamente previstas. 

 

d) Cando se incumpran as obrigas económicas debidas á RFEA, aprobadas pola súa 

Asemblea Xeral ou polo órgano independente a que se refire o artigo 32.4 da Lei 

10/1990. 

 

e) Cando o solicitante manteña débedas de calquera tipo coa FGA ou RFEA (impago 

de compensacións por cambio de club, de sancións económicas, de taxas por 

expedición de licenzas, de premios económicos a atletas... etc.), ata  o seu completo 

pagamento. 

 
2. A FGA, como federación autonómica integrada na RFEA, utilizará un sistema informático 

común que garanta o acceso da primeira, polo menos, aos seguintes datos dos titulares de 

licenzas autonómicas, en tempo real: razón social ou nome e apelidos, CIF ou DNI/NIE, 

data de nacemento ou de constitución e número de licenza asignado (que deberá permitir 

a rápida identificación da Federación que a expide, a natureza de persoa física ou xurídica 

do titular e a categoría e o sexo se se tratase dunha persoa física, podendo facerse todo 

iso mediante unha clave alfanumérica previamente acordada). 

Sen prexuízo do anterior, a RFEA terá acceso a todos os datos das licenzas que xeren 

efectos no ámbito estatal. A tal fin, a Federación autonómica preverá a dita circunstancia 

mediante a inclusión da oportuna cláusula na documentación necesaria para solicitalas por 

parte dos interesados. 
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En caso de fallo do sistema, e sen prexuízo do deber de proceder cando se emende, as 

federacións autonómicas deberán comunicar á RFEA, por outros medios, todas as 

inscricións que practiquen, así como as súas modificacións e as cancelacións que se 

produzan. 

 

A tal fin, o sistema informático común deberá impedir a validación automática (directa ou 

por transcorrer o prazo de silencio administrativo establecido para cada Comunidade 

Autónoma) no suposto de non se cumprimentar algún dos campos obrigatorios, non 

acompañarse a documentación requirida ou non aboar a cota estatal que proceda; 

contrariamente, deberá permitir a validación expresa pola Federación autonómica antes do 

transcurso do mencionado prazo de estimación presunta, a fin de que a RFEA coñeza se a 

tramitación foi obxecto de validación manual ou automática.  

3. Corresponderá á RFEA  a expedición directa das licenzas nos seguintes supostos: 

 

a) Inexistencia de Federación autonómica integrada. 

b) Imposibilidade material de facelo pola Federación autonómica, en tanto se solventa, 

e previa autorización desta.  

c) Cando así o estableza a propia Federación autonómica, previa conformidade da FGA 

e nos termos que se acorden. 

d) Cando sexa necesario contar cun visado ou autorización previo da EA, IAAF ou COI, 

ou cando así conste nos estatutos das devanditas organizacións deportivas 

internacionais. 

e) No caso das licenzas temporais “de día” que se incorporarán ao sistema informático 

común referidas á Federación autonómica en que se desenvolva a competición ou 

proba; caso de transcorrer por varias, naquela que o solicite ou, no seu defecto, na 

do lugar en que teña lugar a primeira saída. 

f) No resto de supostos previstos no presente Regulamento ou outras disposicións 

aplicables, e nos que poida acordar a Asemblea Xeral da FGA. 

 

Art. 7. Censo  

A través do sistema informático común a que fai referencia o artigo anterior a RFEA 

elaborará e manterá actualizado un censo nacional de licenzas de atletismo, respectando a 

lexislación vixente en materia de protección de datos.  

Art. 8. Autorizacións  

1. Ao solicitar a licenza, o interesado (e no caso dos menores de 14 anos, tamén os seus 

representantes legais) deberá/n manifestar de xeito inequívoco a súa conformidade e 

autorización para a cesión e tratamento dos datos achegados, a fin de posibilitar o correcto 

cumprimento do seu obxecto social á organización federada autonómica, española ou 

internacional de atletismo, e a outros organismos que interveñen na organización ou tutela 

das actividades e competicións.  



 

            1ª Parte REGULAMENTO DE LICENZAS DA FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO  TEMPADA 2021                Páxina 8 
 

A dita autorización materializarase na solicitude de licenza nos termos que estableza a FGA 

ou RFEA, que serán actualizados con ocasión das modificacións legais ou outros motivos de 

oportunidade que poidan producirse e que se difundirán oportunamente mediante circular, 

procedéndose a adaptar no seu caso o sistema informático común a tales efectos.  

2. Ao solicitar a licenza, o interesado (e no caso dos menores de idade, tamén os seus 

representantes legais) deberá/n manifestar de xeito inequívoco a súa conformidade coa 

cesión daqueloutros dereitos que tamén poidan ser necesarios para o adecuado e mellor 

cumprimento do obxecto social e funcións da organización federada autonómica, española 

ou internacional de atletismo, como os dereitos de nome, imaxe e voz durante as 

actividades ou competicións organizadas ou tuteladas por estas.  

A dita autorización materializarase na solicitude de licenza nos termos que estableza a FGA 

ou RFEA, que serán actualizados con ocasión das modificacións legais ou outros motivos de 

oportunidade que poidan producirse e que se difundirán oportunamente mediante circular, 

procedéndose a adaptar no seu caso o sistema informático común a tales efectos.  

3. A circular anual sobre tramitación de licenzas para a seguinte tempada conterá o texto 

actualizado das mencionadas cláusulas.  

CAPÍTULO SEGUNDO: CLASES DE LICENZA 

Art. 9. Clases de licenza 

Poderase obter licenza FGA ou RFEA como entidade deportiva ou como persoa física. 

Art. 10. Licenzas de entidade deportiva  

1. Estas licenzas poderán expedirse a favor das entidades deportivas que desenvolvan 

actividades relacionadas co atletismo, cando se atopen debidamente constituídas, de 

conformidade coa lexislación estatal e autonómica aplicable, e inscritas no Rexistro de 

Entidades Deportivas da Xunta de Galicia ou órgano equivalente da Comunidade Autónoma 

onde radique o seu domicilio social e desenvolvan a súa actividade principal e, no seu caso, 

no Rexistro de Entidades deportivas do Consello Superior de Deportes.  

2. As licenzas de entidade deportiva poderán ser: 

a) De club de atletismo, cando no obxecto social da entidade conste o fomento e 

promoción do atletismo e desenvolvan especialidades que non sexan as que constan 

no apartado b). Estas entidades poderán ter vinculados deportistas con licenza de 

atleta e de atleta de ruta/trail running, se ben non poderán ter exclusiva ou 

maioritariamente licenzas destas dúas últimas especialidades.  

 

b) De club de atletismo de ruta/trail running, cando limiten a súa actividade a 

organizar e/ou participar en probas de ruta e trail running. Estes clubs só poderán 

ter vinculados atletas con licenza de ruta/trail running. 
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c) De organizador, que se expedirá aos organizadores de competicións incluidas no 

Calendario oficial estatal que non dispoñan dalgunha das licenzas anteriores. 

 

           Art. 11. Licenzas de persoa física 

As licenzas para persoa física serán expedidas ás persoas de nacionalidade española ou 

estranxeira que, reunindo os requisitos establecidos, o soliciten, directamente ou a través 

da entidade deportiva á que se desexen vincular ou xa estean vinculadas. 

As licenzas expedidas a persoas físicas polas FGA, cando deban  fornecer efectos no ámbito 

estatal, deberán coincidir con algunhas das previstas a continuación:  

1. Licenzas anuais ou ordinarias. 

a) De atleta: De vixencia anual, permite a participación en calquera das probas de 

atletismo recoñecidas pola RFEA e FGA nos seus diferentes ámbitos de competición: 

Pista ao Aire Libre, Pista Cuberta, Ruta, Campo a Través, Marcha e Trail Running e 

atletismo praia. 

 

b) De atleta de Ruta/Trail Running. De vixencia anual, permite exclusivamente 

participar en probas de Ruta e Trail Running. 

 

c) De adestrador. Expedirase ás persoas que conten cun título expedido polo Centro 

Nacional de Formacións Atléticas da RFEA ou outros centros que poidan estar 

acreditados para iso, debidamente recoñecidos por mandato legal ou por decisión 

da RFEA. Estas licenzas poderán ser: 

 

i. De adestrador nacional (a quen estea en posesión do Nivel III de 

adestrador da RFEA ou do título de técnico deportivo superior en atletismo). 

ii. De adestrador de club de atletismo (a quen estea en posesión do Nivel 

II de adestrador da RFEA ou do título de técnico deportivo en atletismo). 

 

d) De monitor. Poderá expedirse ás persoas que estean en posesión do Nivel I de 

adestrador da RFEA ou do ciclo inicial do título de técnico deportivo en atletismo 

cando, dispoñendo dunha licenza similar expedida por unha Federación autonómica, 

desexen beneficiarse de vantaxes e axudas ofertadas pola RFEA/FGA. Os  seus 

titulares quedarán suxeitos ao réxime xeral de dereitos e obrigas inherentes á 

mesma, a excepción dos seguintes: 

i. Non poderán aparecer nas fichas dos atletas con licenza estatal. 

ii. Non formarán parte do censo electoral. 
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e) De oficial. Só no caso de licenzas RFEA. Permite ás persoas que se indican a 

continuación, por estar tituladas e prestar servizos a atletas ou entidades deportivas, 

ou por desenvolver para uns u outros servizos complementarios, acreditar a súa 

condición e vinculación e desenvolver a súa función durante as probas e 

competicións nos lugares e forma que estableza o Regulamento de competicións da 

FGA. Estas licenzas poderán selo para as especialidades de “médico”, “enfermeiro” 

ou “fisioterapeuta” (sendo esixible titulación e colexiación) e para as de “delegado”, 

“auxiliar” ou “encargado de material”. Esta licenza tampouco xerará dereito a formar 

parte do censo electoral. 

 

f) De xuíz: Expedirase ás persoas que teñan acreditada a condición de xuíz de 

atletismo pola FGA, cando a súa categoría sexa como mínimo do Nivel I. 

 

g) De representante de atletas: Só no caso de licenzas RFEA. Expedirase ás persoas 

físicas que cumpran os requisitos establecidos no Regulamento de Representantes 

de Atletas da FGA, podendo habilitar as federacións autonómicas integradas licenzas 

con efectos referidos ao dito ámbito territorial. 

 

2. Licenzas temporais, de duración inferior á tempada natural, que non habilitan para 

participar en campionatos de Galicia nin de España. 

A) Licenzas “de día”, válidas para a participación nunha determinada proba ou 

competición: 

 

a) De atleta: Permite participar nunha proba concreta do Calendario Galego 

ou Nacional, segundo o caso, de Marcha Atlética, Pista e/ou Campo a Través. 

b) De atleta de Ruta/Trail Running: Permite participar nunha proba 

concreta do Calendario Galego ou Nacional, segundo o caso, de Ruta e/ou 

Trail Running.  

 

B) Licenzas cuadrimestrais, exclusivamente para as categorías Sub-8 a Sub-16 

(ambas incluídas), referidas ao último terzo da tempada (outubro, novembro e 

decembro). 

 

3. Os atletas poderán dispor de licenza como independentes ou vinculados a unha entidade 

deportiva. 

4. Unha mesma persoa ou entidade pode ser titular simultaneamente de varias licenzas, 

sempre que o sexa por distintos estamentos, sendo aplicables a tal efecto as 

incompatibilidades que poidan estar establecidas nos estatutos ou os diferentes 

regulamentos da FGA. 
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5. A obtención dunha licenza iniciada xa a tempada non transforma esta en temporal, se 

non se correspondese con algunha das anteriores. 

 

CAPÍTULO TERCEIRO: CONTIDO 

Art. 12. Datos da licenza 

1. Para poder fornecer efectos no ámbito estatal, as licenzas autonómicas axustaranse ao 

modelo aprobado pola FGA e conterán como mínimo a seguinte información: 

a) Número de licenza (no suposto de que coexistisen unha numeración RFEA e outra 

autonómica diferentes, ambas). 

b) Tipo de licenza e, no seu caso, categoría. 

c) Federación autonómica que a expide. 

d) Data de expedición e de caducidade, ou tempada/s para a/s que é válida. 

e) Identificación do titular (nome e apelidos, ou razón social, e número de CIF ou 

DNI/NIE).  

f) Unha fotografía actualizada, tipo carné, no caso das persoas físicas, e o logo ou 

escudo ou emblema oficial no caso das xurídicas. 

g) A súa condición de licenza masculina ou feminina, seguindo os criterios establecidos 

para o efecto pola IAAF. 

h) Data de nacemento (persoas físicas) ou de constitución/rexistro(persoas xurídicas). 

i) No caso dos atletas, e no doutras persoas físicas en que puidese concorrer a dita 

circunstancia, posible vinculación a algún club, identificándoo ou a expresión 

“independente”. 

j) No seu caso, resultado favorable do recoñecemento médico que poida esixirse e 

data de caducidade deste, se a tivese. 

k) Entidade que prestará a asistencia sanitaria en caso de accidente e teléfono de 

contacto inmediato con esta. 

l) No caso das licenzas de atletas, identificación do adestrador vinculado ao mesmo, 

sempre que o dito adestrador teña licenza en vigor. 

m) Sinatura do titular, física ou dixital. 

 

2. Todos os datos que figuren nas licenzas que sexan considerados protexidos conforme á 

lexislación vixente sobre protección de datos, serán custodiados e tratados pola FGA/RFEA 

na forma legalmente establecida, sen prexuízo das autorizacións que o interesado debe 

efectuar no caso de que desexe formar parte da organización federada de atletismo estatal 

e/ou autonómica.  

Art. 13. Numeración 

As licenzas numeraranse de xeito correlativo, sen prexuízo do cumprimento da 

incorporación dos códigos establecidos na circular anual sobre tramitación de licenzas. A 
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dita numeración manterase ao termo de cada tempada respecto das licenzas que se expidan 

para a seguinte. 

As federacións autonómicas poderán levar un rexistro numérico particular, adicional ao da 

RFEA, que poderá constar (debidamente identificado) na licenza. 

A expedición dunha nova licenza dará lugar a un novo número de rexistro, salvo aqueles 

casos en que se estableza a continuidade do anterior. A renovación de licenza manterá o 

que conste na renovada.  

Art. 14. Fotografía 

As fotografías das licenzas das persoas físicas non poderán ter unha antigüidade superior 
a cinco anos. 

Os anos terminados en “0” e “5”, a RFEA e as federacións autonómicas verificarán a data 
da última actualización das licenzas expedidas e, caso de ser necesario, solicitarán dos 
interesados ou das entidades deportivas ás que están vinculados unha fotografía 
actualizada. 

No entanto, cando a RFEA ou a Federación autonómica, de oficio ou a instancia do 
interesado ou da entidade deportiva/club ao que está vinculado, ou do informe do xuíz 
dunha proba ou competición, considere que a fotografía non representa fielmente o aspecto 
actual do titular da licenza, poderá anticiparse a dita actualización.  

Art. 15. Categorías por idades 

1. No caso dos atletas, as categorías RFEA ás que se adscribirán cada tempada serán, 
atendendo á idade que cumpran durante a tempada / ano para os que teña validez a 
licenza, as seguintes: 

a) Máster:  Desde o momento en que se cumpriron 35 anos. 

b) Sénior:  Os que cumpran 23 en adiante. 

c) Sub 23:  Os que cumpran 20, 21 o 22 anos. 

d) Sub 20:  Os que cumpran 18 ou 19 anos. 

e) Sub 18:  Os que cumpran 16 ou 17 anos. 

f) Sub 16:  Os que cumpran 14 ou 15 anos. 

g) Sub 14:  Os que cumpran 12 ou 13 anos. 

h) Sub 12:  Os que cumpran 10 ou 11 anos. 

i) Sub 10:  Os que cumpran 8 ou 9 anos. 

j) Sub 8: Os que cumpran 6 ou 7 anos. 

 

A circular anual sobre tramitación de licenzas conterá un cadro actualizado de idades e 

categorías, por datas de nacemento, que será accesible na páxina web da RFEA e das 

federacións autonómicas, que deberán axustar as súas categorías ás indicadas se desexan 

que os seus titulares participen coa devandita licenza en competicións nacionais. 
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2. No caso das entidades deportivas ou clubs, as categorías ás que se adscribirán ao 

inicio de cada tempada serán as seguintes:  

a) Categoría Nacional, terán dereito a participar en probas e competicións de 

categoría nacional en calquera especialidade e categoría. Para a participación en  

campionatos de España poderán facelo previa autorización da RFEA aboando a cota 

adicional que se estableza neles. 

 

b) De Ruta/Trail Running, que só terán dereito a participar en probas da 

modalidade de Ruta e Trail Running. Para a participación  en campionatos de 

España, poderán facelo previa autorización da RFEA aboando a cota adicional que 

se estableza.  

 

Se un club posúe equipos en dúas ou máis categorías diferentes, terase en conta para a 

tramitación de licenza a categoría superior. 

3. No caso dos organizadores, poderán ter as categorías autonómica, nacional ou 

internacional 

4. Os xuíces e adestradores terán as categorías a que faga referencia a súa regulación 

específica, atendendo á súa titulación ou adscrición a determinados ámbitos ou niveis 

competicionais ou territoriais. 

CAPÍTULO CUARTO: CUSTO 

Art. 16. Custo da licenza 

1. A licenza levará asociados exclusivamente os seguintes custos económicos: 

a) Cota establecida pola RFEA. 

b) Cota establecida pola Federación autonómica. 

c) Seguro. 

 

2. O importe de cada un dos conceptos indicados constará na páxina web das federacións 

autonómicas e da RFEA, debendo ser perfectamente accesible para todos os titulares de 

licenza federativa, substituíndose deste xeito a comunicación persoal que, no entanto, 

poderá efectuarse con ocasión da concesión da licenza. 

3. A cota FGA e RFEA deberá ter un importe idéntico, dentro de cada estamento, por tipo 

de licenza e categoría. 

4. O importe resultante deberá ser aboado no momento de presentar a solicitude de 

expedición ou renovación ou con anterioridade, sen cuxo requisito a solicitude non 

fornecerá efectos. Salvo causa extraordinaria e xustificada, os pagos non se realizarán en 

efectivo, habilitándose a tal fin como procedemento habitual o pago con tarxeta de crédito, 
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admitíndose o cargo en conta ou a transferencia para as entidades deportivas. 

 

5. No caso das licenzas cuadrimestrais para as categorías Sub-8 a Sub-16 a que fai 

referencia o artigo 17.1, a cota poderá ser obxecto de redución proporcional ao período 

para o que fornece efectos.  

Art. 17. Cota FGA 

1. A Asemblea Xeral da FGA aprobará anualmente o importe a aboar por cada licenza, 

atendendo aos distintos estamentos, tipos de licenza por especialidades  e categorías. O 

acordo será obxecto de difusión a través da circular anual sobre expedición de licenzas para 

a próxima tempada, incorporando unha táboa – resumo que deberá constar na páxina web 

oficial da RFEA e nas das federacións autonómicas integradas. 

Cando a licenza expedida ou renovada por unha Federación autonómica deba fornecer 

efectos no ámbito estatal, esta percibirá do solicitante, previamente ou no momento de 

autorizar a licenza e sen prexuízo da cota autonómica, a cantidade establecida pola RFEA 

como cota estatal, que deberá destinar a aquela.  

2. Mensualmente, as federacións autonómicas deberán aboar por transferencia bancaria á 

conta que designe a RFEA o importe das cantidades percibidas polo devandito concepto, 

remitindo un listado desglosado de licenzas tramitadas e a relación de cotas satisfeitas por 

cada unha delas, así como o importe total. A RFEA poderá autorizar, con carácter xeral ou 

para atender circunstancias xustificadas, que estes pagos teñan unha periodicidade máis 

ampla.  

Art. 18. Cota unificada RFEA por especialidades 

Non obstante o anterior, a Asemblea Xeral da RFEA, de acordo coas federacións 

autonómicas e outras entidades, poderá acordar, con carácter xeral e/ou para algunha das 

especialidades existentes, unha cota unificada e idéntica para cada estamento, tipo de 

licenza e categoría, idéntica en todo o territorio nacional, que englobe os tres conceptos 

indicados, así como as normas que regulen o reparto económico das devanditas cantidades 

(contía que corresponde a cada unha, prazos e forma de pago), para o seu destino ás 

entidades e fins previstos. A devandita cota unificada non se poderá engadir ningunha outra 

cantidade que proceda de conceptos complementarios ou accesorios. Esta cota 

denominarase COTA UNIFICADA RFEA. 

No caso de que o devandito acordo non sexa unánime, poderase manter a fórmula anterior 

con aquelas federacións autonómicas que subscriban o mesmo. Esta cota denominarase 

COTA ACORDADA COA RFEA. 

Cando se producise algún dos acordos anteriores, as súas condicións e importe serán 

accesibles na páxina web oficial da RFEA e na das páxinas web das federacións autonómicas 

que sexan parte do mesmo, e irá desagregado nos tres conceptos. Esta cantidade será a 

que se cobre aos solicitantes que desexen que a súa licenza forneza efectos no ámbito 
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estatal, sen prexuízo da regularización posterior entre Federación autonómica, RFEA e 

aseguradora/s, axustado aos importes aprobados.  

Art. 19. Axudas á expedición de licenzas 

O custo das licenzas dos atletas, adestradores, xuíces, clubs e organizadores poderá ser 

obxecto de redución ou de axuda, total ou parcial, nos termos que anualmente estableza a 

Xunta Directiva da FGA ou RFEA, segundo o caso, atendendo a criterios de dispoñibilidade 

orzamentaria. 

A forma en que se materializará constará no acordo adoptado, indicándose se recae sobre 

a cota autonómica, a cota RFEA, ou seguro ou unha combinación das anteriores.  

CAPÍTULO QUINTO: DURACIÓN 

Art. 20. Vixencia 

1. Enténdese por tempada deportiva (tempada) o período de tempo comprendido entre o 

1 de xaneiro de 2021 (primeiro día) e o 31 de decembro de 2021 (último), coincidindo co 

ano natural. 

2. Sen prexuízo do indicado no apartado terceiro deste artigo, a licenza de clubs, 

organizadores, atletas (ben como independentes ou por un club) adestradores e xuíces terá 

carácter anual e a súa duración non excederá do 31 de decembro do ano/tempada para o 

que é válida.  

No caso de que a persoa titular dunha licenza e a entidade deportiva ou club co que está 

vinculado decidan, de mutuo acordo, rescindir antes do termo da tempada o compromiso 

que os une, deberán solicitar por escrito, asinado conxuntamente, a cancelación da licenza 

en vigor á Federación autonómica do titular (á RFEA, se a expediu directamente), que a 

tramitará a través do sistema informático común xerándose a extensión dos devanditos 

efectos ao ámbito estatal. 

No caso dos atletas, se o desexan poderán solicitar e obter unha nova licenza como 

independente, para o resto da tempada, na Federación autonómica á que se atopan 

adscritos, sendo válidos no ámbito estatal os puntos ou clasificacións obtidos anteriormente 

á súa desvinculación nos termos que estableza o Regulamento de competicións da RFEA.  

3. Nos dous supostos que constan a continuación admitirase a expedición de licenzas 

temporais, cunha vixencia inferior á tempada deportiva: 

a) No caso das licenzas que habilitan para un evento concreto (licenza “de día”), por 

tantos días naturais como dure a proba ou competición para a que se tramitase, e 

con efectos limitados ao desenvolvemento destas. O seu importe será o que se 

estableza especificamente. 

 

b) No caso das categorías Sub-8 a Sub-16 (ambas incluídas), admitirase a expedición 
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de licenzas de duración cuadrimestral para o último terzo da tempada (licenza 

cuadrimestral), que poderán incorporar unha redución proporcional nas cotas e que 

serán válidas exclusivamente durante o devandito período de tempo. A dita licenza 

só poderá fornecer efectos no ámbito estatal cando estean sustentadas sobre unha 

licenza autonómica de idéntica natureza, sen que sexa factible solicitar unha licenza 

cuadrimestral estatal dispoñendo de licenza anual autonómica.  

 

4. As licenzas distintas ás anteriores e que teñan unha duración inferior á tempada 

completa, por terse obtido comezada xa a mesma, asimilaranse ás licenzas anuais, non 

tendo a condición de temporais.  

Art. 21. Sinatura 

1. Os atletas, adestradores, monitores, oficiais, xuíces e representantes de atletas deberán 

asinar anualmente a súa licenza, sexa expedida ou renovada. No caso da tramitación de 

licenzas de atletas polas súas entidades deportivas, estas deberán solicitar a conformidade 

escrita dos seus atletas para renovar as súas licenzas e incorporala, escaneada, ao sistema 

informático común, sen prexuízo do deber de custodia do orixinal, que poderá ser requirido 

a efecto de reclamacións ou conflitos. 

Os adestradores, monitores, xuíces e os atletas independentes remitirán a súa 

conformidade ás federacións autonómicas nos prazos e condicións establecidos por estas. 

 

2. A licenza de club ou organizador deberá ser asinada anualmente polo presidente do club 

ou entidade deportiva, ou polo seu representante legal, de conformidade co procedemento 

de autorización que establezan os seus estatutos. 

3. Para unha maior seguridade na lexitimación e identificación dos solicitantes, cando estes 

utilicen directamente o sistema informático común habilitarase a acreditación da identidade 

do solicitante mediante claves ou certificados de identidade dixital ou outros procedementos 

fiables, de conformidade coa lexislación aplicable, que se utilicen para facilitar a tramitación 

electrónica. 

CAPÍTULO SEXTO: CARNÉ OU ACREDITACIÓN DE FEDERADO 

Art. 22. Carné ou acreditación de federado 

1. Os atletas, adestradores, monitores, oficiais, xuíces, representantes, clubs e 

organizadores poderán acreditar dispoñer dunha licenza en vigor con validez no ámbito 

estatal mediante a presentación dun carné plastificado, un certificado dixital, unha 

aplicación informática ou outros medios electrónicos, que serán definidos pola Xunta 

Directiva da RFEA e postos a disposición dos interesados.  

Este documento conterá, polo menos, os seguintes datos: 

a) O logotipo da RFEA. 
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b) No seu caso, a Federación autonómica 

c) No seu caso, entidade deportiva á que estea vinculado. 

d) Número de licenza 

e) Condición masculina ou feminina 

f) Tipo de licenza 

g) No seu caso, categoría. 

h) Nome e apelidos do titular, fotografía identificativa ou logo, número de DNI/NIE/CIF, 

data de nacemento ou constitución e sinatura.  

i) Aseguradora e teléfono de contacto inmediato desta en caso de accidente ou 

incidencia. 

 

O documento poderá incorporar medios magnéticos ou electrónicos que posibiliten 

incrementar as súas funcionalidades, a efectos de facilitar o seu uso. 

2. O carné ou acreditación de federado, no formato que corresponda, deberá ser 

presentado a requirimento da organización ou dos xuíces dunha competición, ou dos 

membros dos órganos da RFEA no exercicio das súas funcións. 

3. En caso de perda ou substracción deberá informarse a dita circunstancia, o máis axiña 

posible, á Federación que o expediu e solicitar un duplicado, que se expedirá facendo 

constar no mesmo a expresión ?DUPLICADO?, previo abono da cantidade que se estableza, 

que non poderá exceder dos gastos da súa confección e envío. No caso de acreditación 

electrónica, procederase a invalidar a súa posible eficacia e, se é posible, incorporar unha 

alerta para o suposto dun intento de uso indebido tras a devandita circunstancia. 

 

A existencia dunha licenza extraviada ou subtraída incorporarase ao sistema informático 

común, debendo ser alzada a anotación unha vez apareza a licenza e, en todo caso, cando 

expire a súa validez.  

TÍTULO III: PROCEDEMENTO DE EXPEDICIÓN DE LICENZAS  

Art. 23. Expedición  

1. A expedición de licenza é o acto en virtude do cal, cumpríndose os requisitos establecidos, 

a RFEA e/ou unha Federación autonómica autorizan a admisión e integración dunha persoa 

física ou entidade deportiva na organización federada de atletismo, ou a continuidade na 

mesma. 

 

2. Como norma xeral, as licenzas tramitaranse a través da Federación autonómica integrada 

de atletismo que corresponda atendendo ao domicilio legal do solicitante, utilizando o 

sistema informático común habilitado ao efecto pola RFEA. Calquera dúbida respecto diso 

resolverase achegando certificado de empadroamento (persoas físicas) ou documento 

similar (persoas xurídicas). 
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De conformidade co disposto no artigo 32 da Lei 10/1990, a licenza expedida por unha 

Federación autonómica integrada na RFEA pode fornecer efectos tanto no ámbito 

autonómico como no estatal; a dita validez producirase tras validala a RFEA no prazo 

máximo de cinco días hábiles desde a inscrición efectuada por aquela no sistema 

informático común, ou en caso de avería, desde a notificación sustitutiva por medios 

electrónicos, con estimación presunta transcorrido o devandito período e sen prexuízo de:  

a) A posible suspensión dos seus efectos nos supostos previstos no artigo 6.1. 

 

b) A posibilidade que asiste á RFEA de acordar, motivada e excepcionalmente, a 

suspensión provisional dos seus efectos cando existan indicios de irregularidades na 

expedición por parte da Federación autonómica, en tanto se verifican estas e por 

un período máximo de quince días hábiles, dando conta da dita circunstancia e 

audiencia á federación afectada e ao interesado. 

 

3. As licenzas que, exclusivamente nos supostos establecidos no artigo 6.3, poida 

expedir directamente a RFEA, terán validez no ámbito estatal e, no seu caso, 

internacional. Só poderán fornecer efectos no ámbito autonómico cando se trate de 

licenzas expedidas nos supostos a), b), c) e e) do mencionado precepto, referidos 

á Federación autonómica aludida nos mesmos, derivando a estas o importe que lles 

corresponda da cota aboada, no seu caso. 

 

Art. 24. Incapacidade 

1.- Non poderá expedirse licenza federativa aos atletas e demais persoas doutros 

estamentos que sexan condenados ou sancionados por dopaxe, sexa en atletismo ou 

calquera outra modalidade deportiva, tanto no ámbito autonómico como no estatal ou o 

internacional, mentres se atopen suspendidas ou inhabilitadas. 

2.- Aos atletas que pretendan obter ou renovar licenza con eficacia no ámbito estatal 

poderáselles someter, con carácter previo á súa expedición, a un control de dopaxe e/ou a 

un recoñecemento médico co fin de verificar o cumprimento dos requisitos establecidos na 

lexislación ou normativa aplicables. 

CAPÍTULO PRIMEIRO: SOLICITUDE DE LICENZA 

Art. 25. Clases de solicitude 

 

1. As solicitudes de expedición de licenza poden ser: 

a) Solicitudes de nova licenza. 

b) Solicitudes de renovación de licenza. 
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2. Os titulares da licenza deberán manter actualizados os datos que consten nela, e deberán 

solicitar a modificación destes cando varíen, aínda que non sexan determinantes dunha 

nova licenza ou da súa renovación.  

SECCIÓN PRIMEIRA: SOLICITUDE DE NOVAS LICENZAS 

Art. 26. Concepto 

Considéranse solicitudes de novas licenzas: 

a) Aquelas que xeran a primeira afiliación á organización federada de atletismo, 

(primeira licenza) ou a primeira afiliación a un estamento diferente a aquel polo que 

se posúe licenza. 

 

b) As que traen por causa algún/s dos seguintes motivos: 

i. Un cambio no nome, apelidos ou razón social. 

ii. Un cambio de entidade deportiva á que se está vinculado. 

iii. Un cambio de Federación autonómica de adscrición. 

 

Art. 27. Documentación 

1. Os solicitantes de nova licenza (ou, nos supostos autorizados, as entidades a que están 

vinculados) deberán presentar na súa Federación autonómica (sen prexuízo do indicado no 

artigo 6.3 do presente Regulamento), segundo corresponda e con respecto á lexislación 

aplicable en materia de protección de datos:  

a) O documento de solicitude de licenza, completamente cumprimentado no modelo 

normalizado habilitado ao efecto pola RFEA ou a Federación autonómica (neste 

segundo caso, debidamente axustado ao contido do elaborado pola primeira), 

asinado polos seus representantes legais (persoas xurídicas) ou polo interesado (e 

os seus representantes legais caso de ser menor de idade), co contido previsto no 

artigo seguinte.  

 

b) A licenza, completamente cumprimentada e asinada polo interesado e/ou as persoas 

indicadas no apartado anterior, conforme ao modelo normalizado habilitado pola 

RFEA.  

 

c) A documentación complementaria que resulte de aplicación, dependendo do 

suposto. 

 

2. As solicitudes e licenzas que non cumpran os requisitos indicados non serán aceptadas 

e serán devoltas ao interesado, facendo constar o motivo para que poida ser emendado, 

no prazo de dez días hábiles prorrogables cinco máis, sen que se xere efecto ningún nin se 
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compute o prazo para a posible estimación presunta ata que non se proceda á súa debida 

subsanación. 

Transcorrido o prazo de subsanación, sen que este sexa atendido, a solicitude caducará e 

terase por non efectuada para todos os efectos, debendo (no seu caso) volver efectuarse 

unha nova e diferente solicitude.  

Art. 28. Contido da solicitude 

1. As solicitudes de expedición de novas licenzas pola RFEA, ou polas federacións 

autonómicas cando se pretenda que fornezan efectos no ámbito estatal, conterán como 

mínimo a seguinte información, suxeita á lexislación aplicable sobre protección de datos e 

sen prexuízo das autorizacións que conteñen: 

a) Tipo de licenza. 

b) No seu caso, Federación autonómica á que se solicita a expedición, e 

potestativamente Delegación ou Provincia. 

c) Identificación do titular (nome e apelidos ou razón social). No caso de persoas 

xurídicas e de menores ou incapaces, tamén a do/s seu/s representante/s legal/is. 

d) Sexo. 

e) Data de nacemento (persoas físicas) ou de constitución/rexistro (persoas xurídicas). 

f) Categoría que deriva da data de nacemento (no caso dos atletas), da titulación ou 

cualificación ostentada (adestradores, monitores e xuíces) ou do nivel competicional 

(entidades deportivas). 

g) Enderezo de correo electrónico, que será o medio utilizado para as notificacións pola 

RFEA; no caso de persoas xurídicas, menores de 14 anos ou incapaces, o e-mail 

que se fará constar será o dalgún dos seus representantes legais ou o corporativo. 

No caso das persoas xurídicas, poderá indicarse tamén número de fax. 

h) Domicilio actualizado (tipo de vía, número, piso, letra, código postal, localidade, 

provincia e no seu caso país), que será o que se empregue no caso de notificacións 

postais ou edictais. 

i) Potestativamente, vinculación a algunha entidade deportiva, identificándoa, ou 

inexistencia de vinculación (no caso dos atletas, indicando a condición de 

“independente”). 

j) Cando se trate de persoas físicas, conformidade expresa co tratamento e posibles 

transferencias internacionais de datos, así como cesión expresa dos seus datos 

persoais a favor das Federacións autonómicas, á RFEA e demais entidades e 

organismos que resulte necesario para poder levar a cabo as finalidades derivadas 

do exercicio da licenza durante o tempo en que o interesado permaneza integrado 

na organización federada, sen prexuízo dos dereitos que asistan en materia de 

protección de datos. Sen o cumprimento deste requisito, materializado na sinatura 

da cláusula de protección de datos cuxo contido constará debidamente actualizado 

na circular anual sobre tramitación de licenzas para a seguinte tempada, a licenza 

non poderá fornecer efectos no ámbito estatal.  

k) Tamén no caso de persoas físicas, cesión expresa dos dereitos de imaxe, voz e 
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nome, así como doutros que poidan incorporarse, a favor das Federacións 

autonómicas, a RFEA, EA, IAAF e COI, durante o tempo en que o interesado 

permaneza integrado na organización federada, con ocasión das actividades e 

probas tuteladas ou organizadas por estas e da participación nas seleccións 

nacionais ou autonómicas. Sen o cumprimento deste requisito, materializado na 

sinatura da cláusula de cesión de dereitos cuxo contido constará debidamente 

actualizado na circular anual sobre tramitación de licenzas para a seguinte tempada, 

a licenza non poderá fornecer efectos no ámbito estatal.  

l) Unha fotografía actualizada, que resulte identificativa. 

m) Sinatura do titular (e, no seu caso, do/s seu/s representante/s legal/is). 

 

2. O sistema informático común de tramitación de licenzas facilitará a cumprimentación da 

solicitude e da propia licenza, permitindo que os datos e documentos coincidentes se graven 

e acheguen unha soa vez.  

Art. 29. Prazo  

1. A primeira licenza poderá expedirse en calquera momento, aínda que os regulamentos 

das competicións ou probas poderán restrinxir a participación daquelas persoas que a 

obtiveron iniciada xa a tempada. 

2. Os prazos para a expedición e renovación anual das licenzas, a excepción do indicado no 

apartado anterior, serán os que figuren na circular anual sobre tramitación de licenzas para 

a seguinte tempada deportiva. Os devanditos prazos serán fácilmente accesibles na web 

oficial da RFEA e nas das Federacións autonómicas integradas.  

Art. 30. Tramitación  

1. Solicitudes tramitadas directamente á RFEA nos supostos establecidos no artigo 6.3 do 

presente Regulamento. 

a) Unha vez que se verificou que a solicitude e a licenza se cumprimentaron 

adecuadamente e que o titular aboou a cota correspondente e reúne os requisitos 

establecidos para poder serlle expedida, a FGA ou RFEA procederá á súa admisión 

a trámite e dixitalización, valorándose se procede ou non atender a solicitude. 

 

De non apreciarse inicialmente inconveniente ningún, estimarase facilitando ao 

solicitante unha copia da solicitude e da licenza, selados coa data, o número 

asignado e a lenda ACEPTADA, podendo substituírse o devandito trámite por un 

procedemento similar efectuado a través de medios electrónicos. 

 

A estimación terá carácter provisional durante os tres meses seguintes, e de non 

recibirse notificación ningunha no devandito prazo pasará a ser definitiva. Se como 

consecuencia da súa verificación posterior se considerase que puidesen existir 

circunstancias que impedisen ou desaconsellasen a súa expedición, o Departamento 
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de licenzas da RFEA informará ao titular e tramitará un procedemento que non 

poderá exceder dun mes no que, previa audiencia do interesado por dez días hábiles 

(con interrupción do prazo máximo para resolver) poderá revogarse a estimación 

provisional e emitirse unha resolución denegatoria con efectos retroactivos á data 

de expedición da mesma, sen prexuízo da posibilidade de interpoñer recurso contra 

a devandita decisión. Se a causa é grave ou evidente, poderá acordarse 

motivadamente a medida provisional de suspensión dos efectos da licenza durante 

a tramitación do procedemento.  

 

b) Cando a teor do contido da solicitude, a licenza ou a documentación achegada 

existan dúbidas sobre a procedencia da súa estimación, facilitarase ao solicitante un 

resgardo de presentación selado, con indicación da data e a lenda PENDENTE, 

substituíble por un xustificante emitido por medios electrónicos. 

 

En tal caso, a RFEA disporá dun máximo de quince días hábiles para revisar a 

documentación achegada, solicitar novos documentos e/ou solicitar información 

complementaria, transcorridos os cales deberá terse emitida e notificada resolución 

expresa. No caso de ser estimatoria, efectuarase mediante a entrega dos 

documentos de solicitude e licenza coa lenda ACEPTADA, o número de licenza e a 

data de aceptación; se a resolución fose desestimatoria, será necesariamente 

motivada indicando claramente os feitos, os argumentos e as canles de recurso 

utilizables. A resolución poderá notificarse por medios electrónicos. 

 

As licenzas directamente expedidas pola RFEA serán adscritas, para os efectos que 

poidan proceder, á Federación autonómica onde o solicitante teña o seu domicilio 

ou sede.  

 

2. Solicitudes tramitadas a través das Federacións autonómicas integradas. 

Nestoutro suposto, que é a norma xeral, seguiranse os procedementos establecidos 

conforme á lexislación aplicable no territorio autonómico que corresponda e á normativa da 

mencionada Federación, que se coordinará en todo o que sexa posible co previsto no 

presente Regulamento. 

 

As solicitudes e as licenzas, así como os documentos que deban acompañarse, serán 

incorporados ao sistema informático común pola Federación autonómica receptora, que 

deberá conservar a documentación orixinal presentada, con respecto á lexislación sobre 

protección de datos. A súa validación implicará a existencia dunha resolución favorable á 

súa expedición. 

O sistema informático común permitirá que a licenza así tramitada e expedida forneza 

efectos no ámbito estatal. Para iso, incorporada a solicitude, a licenza e a documentación 
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complementaria (en especial, o xustificante de pago da cota estatal), a RFEA deberá validar 

a petición, no prazo máximo de cinco días hábiles, pasados os cales a solicitude 

considerarase estimada, circunstancia que será acreditable mediante a xeración dunha 

resposta automática como ACEPTADA, aínda que provisional respecto dos seus efectos no 

ámbito estatal nos mesmos termos que os expostos para as tramitadas directamente ante 

a RFEA.  

Art. 31. Documentación complementaria  

A toda solicitude de licenza acompañarase ademais a seguinte documentación: 

a) Fotocopia do CIF (persoas xurídicas), ou do DNI/TIE, que para os menores de 14 

anos poderá substituírse polo pasaporte, libro de familia ou unha certificación de 

nacemento. No caso das persoas estranxeiras, deberán achegar tamén o 

documento acreditativo da residencia legal en España. 

b) Cando se trate de menores de idade, documento de autorización dos seus 

representantes legais no que constarán, polo menos, a declaración de ostentar a 

patria potestade plena ou a determinación de circunstancias particulares 

(separación, divorcio, viuvez; custodia plena, custodia compartida, etc.) a fin de 

verificar a representación legal que se ostente do menor, así como a autorización 

expresa para federarse e competir, efectuar as cesións en materia de protección 

de datos, dereitos de imaxe, nome, voz, etc. e a sinatura do interesado e daqueles. 

c) No caso dos incapacitados, resolución xudicial que acredite a dita circunstancia e 

atribúa a condición de representante legal, así como documento de autorización 

similar.  

d) Xustificante acreditativo da titulación (adestradores, monitores e oficiais) ou da 

condición ostentada (representantes, xuíces), que poderá ser substituída pola súa 

verificación por parte da RFEA. 

e) Os integrantes dos colectivos incluídos no apartado anterior deberán achegr tamén 

unha certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais cunha 

antigüidade inferior a 6 meses. 

f) No caso dos estranxeiros, estarase tamén ao disposto nos artigos 41 e sig. do 

presente Regulamento.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: RENOVACIÓNS 

Art. 32. Concepto  

Considérase renovación de licenza a solicitude que non incorre en ningún dos supostos 

previstos no artigo 26, por estar referida a unha licenza previa, xa expedida. 

 

Cando o presente Regulamento admita a tramitación por terceiros, antes de solicitar a 

renovación deberá solicitarse expresamente a vontade de solicitala por parte de quen vai 

seguir sendo o seu titular.  
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Art. 33. Renovación de licenzas RFEA 

1. A renovación de licenzas expedidas directamente pola FGA ou RFEA, nos supostos 

establecidos no artigo 6.3, tramitarase por medios electrónicos (sistema informático común 

ou outro que poida designarse ao efecto), mediante unha solicitude de renovación 

debidamente asinada polos representantes legais da entidade deportiva, ou polo interesado 

(e os seus representantes legais no suposto de menores ou incapaces). 

No caso de persoas físicas vinculadas a unha entidade deportiva, a tramitación da 

renovación poderá efectuarse por esta, presumíndose a súa representación sen prexuízo 

do deber de custodiar a xustificación da conformidade do interesado para o suposto de que 

exista algún tipo de conflito, reclamación ou recurso. Solicitar a renovación dunha licenza 

sen ou contra a vontade do interesado xerará a correspondente responsabilidade 

disciplinaria. 

 

2. Á tramitación deberá acompañarse, no seu caso:  

a) Unha fotografía identificativa actualizada, se transcorresen máis de cinco anos desde 

a entrega da anterior, ou se cambiase de categoría por idade. 

b) Se o interesado é xa maior de 14 anos e non o achegou con anterioridade, DNI, TIE 

ou outro documento acreditativo da residencia legal en España, e novo impreso de 

solicitude de licenza (tendo en conta que xa dispón de capacidade a efecto de asinar 

a cláusula de protección de datos). Sen a sinatura desta non se poderá renovar a 

licenza. 

c) Se o interesado é xa maior de 18 anos, novo impreso de solicitude de licenza (tendo 

en conta que xa dispón de maioría de idade a efectos da cesión de dereitos de 

imaxe, voz e nome). Sen a sinatura desta non se poderá renovar a licenza. 

d) No caso das persoas a que fai referencia o punto d) do artigo 31, certificación 

negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais cunha antigüidade inferior a 

6 meses. 

  

3. A tramitación axustarase, supletoriamente, á regulación establecida para a das primeiras 

licenzas. 

 

Art. 34. Renovación de licenzas expedidas pola  FGA 

1. Cando unha Federación autonómica tramite a renovación dunha licenza que deba 

fornecer efectos no ámbito estatal, farao a través do sistema informático común, 

acompañando a documentación requirida no presente Regulamento, en especial o 

xustificante de pago da cota RFEA. A dita Federación deberá conservar a documentación 

orixinal presentada, en especial a que acredite a conformidade do titular para a renovación, 

con respecto á lexislación sobre protección de datos. 
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Cando no ámbito autonómico se autorice que as entidades deportivas a que pertencen as 

persoas físicas titulares de licenza poidan tramitar as súas renovaciones, estarase ao 

disposto no parágrafo segundo do artigo 33.1. 

As federacións autonómicas disporán do prazo que estableza a súa normativa para resolver 

e validar a petición expresa ou presuntamente. 

2. Trala validación no sistema informático común pola Federación autonómica, a RFEA 

disporá de cinco días hábiles para validar ou denegar motivadamente a dita solicitude para 

o ámbito estatal; tras validala ou transcorrido o prazo indicado, o sistema xerará unha 

resposta automática de ACEPTADA pola RFEA, provisional durante tres meses respecto dos 

seus efectos no ámbito estatal nos mesmos termos que os expostos para as solicitudes de 

nova licenza.  

A denegación da validación deberá ser motivada, e nela indicarase se admite subsanación 

(polo prazo de dez días hábiles, prorrogables cinco máis) ou se é definitiva e procede 

interpoñer recurso contra devandita a decisión. 

Supletoriamente aplicaranse as disposicións establecidas para a expedición de novas 

licenzas a través das Federacións autonómicas.  

Art. 35. Prazos 

1. Os prazos para a renovación de licenza en vigor serán os que consten na circular anual 

sobre tramitación de licenzas para a seguinte tempada. 

2. No caso das persoas físicas: 

a) Unha vez pasado o prazo establecido sen solicitar a renovación, todo atleta que tivese 

licenza a tempada anterior poderá obtela polo mesmo club ou como independente, 

aboando o recargo que se estableza ao efecto. 

 

As categorías sub-16, sub-14, sub12, sub-10 e sub-8 poderán realizar (sen cargo 

suplementario) a renovación en calquera momento da tempada, e en todo caso 

obrigatoriamente antes de realizar calquera competición. 

b) Autorízase aos atletas que tramiten por primeira vez unha licenza, e sexa como 

independente, ou cuxa licenza a tempada anterior fose como independente durante 

toda a súa vixencia, a obter iniciada xa a tempada licenza por unha entidade deportiva, 

abonando o recargo que se estableza. 

c) Os xuíces, adestradores, monitores e oficiais que non renoven a súa licenza dentro dos 

prazos indicados, poderán facelo previo pago do recargo que se estableza.  

 

3. No caso das entidades deportivas: 

a) A renovación de licenza efectuarase automaticamente, salvo que se notifique a decisión 
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de non facelo nos prazos que consten na circular anual sobre tramitación de licenzas 

para a seguinte tempada. 

b) Se transcorrido o prazo deséxase que unha licenza autonómica que tivese carácter 

estatal a tempada anterior volva ter a dita condición, tendo notificado a decisión de que 

non sexa así, poderá obterse aboando o recargo que se estableza.  

 

4. Os recargos indicados nos apartados anteriores serán adicionais á cota que corresponda 

pola renovación da licenza. 

CAPÍTULO SEGUNDO: DISPOSICIÓNS COMÚNS 

Art. 36. Competencia  

1. Fóra dos supostos previstos no artigo 6.3, e da autorización indicada no seguinte 

apartado, é obrigatorio tramitar a solicitude ou renovación de licenza na Federación 

autonómica integrada onde quen sexan ou vaian ser titulares da mesma teñan o seu 

domicilio legal. Calquera dúbida respecto diso resolverase achegando certificado de 

empadroamento (persoas físicas) ou documento similar (persoas xurídicas). 

2. As licenzas das persoas físicas vinculadas a entidades deportivas poderán ser tramitadas 

directamente por aquelas ou polas devanditas entidades, sen prexuízo de facelo a través 

da Federación autonómica que corresponda (atendendo ao domicilio do titular) ou da RFEA 

(exclusivamente nos supostos previstos no artigo 6.3), utilizando o sistema informático 

común. 

3. No caso dos representantes, as licenzas poderán ser expedidas directamente pola RFEA, 

por delegación das Federacións autonómicas.  

 

Art. 37. Especialidades no caso das licenzas temporais 

A tramitación destas licenzas efectuarase a través dun apartado ou sección específica do 

sistema informático común. 

No caso das licenzas ?de día?, poderán ser solicitadas directamente á RFEA polos 

interesados, pola Federación autonómica e/ou polos organizadores da proba, conforme se 

determine en cada caso concreto. 

No caso das licenzas cuadrimestrais, a tramitación seguirá as mesmas vicisitudes que as 

licenzas anuais.  

Art. 38. Variación de datos 

Os titulares das licenzas deberán notificar á súa Federación autonómica ou á RFEA, en 

función de quen a expedise, calquera variación nos datos apuntados orixinalmente na 

mesma, debendo cumprimentar, en función da entidade do cambio que se produciu, unha 

nova solicitude ou un documento de variación de datos. 
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A licenza modificada manterá o mesmo número e antigüidade da orixinaria.  

Art. 39. Prazo ordinario de tramitación de licenzas FGA ou RFEA 

1. O prazo ordinario de tramitación das licenzas que deban fornecer efectos no ámbito 

estatal, desde as Federacións Autonómicas á RFEA, constará na circular anual sobre 

tramitación de licenzas para a seguinte tempada. 

2. Na data ou prazo que se estableza ao efecto, as Federacións autonómicas remitirán á 

RFEA relación de licenzas expedidas (novas e renovadas) que reúnen os requisitos 

necesarios para fornecer efectos no ámbito estatal, así como as modificacións efectuadas, 

remitindo como mínimo nome e apelidos ou razón social do titular, sexo, data de 

nacemento, número de CIF/DNI/TIE (excepcionalmente, pasaporte) e número de licenza. 

Estes datos serán obxecto da debida protección, conforme á lexislación aplicable. 

 

Esta notificación poderá deixarse sen efecto no caso de que a RFEA poida obter a dita 

información a través do sistema informático común.  

 

CAPÍTULO TERCEIRO: LICENZAS A ESTRANXEIROS E NO ESTRANXEIRO 

Art. 40. Españois desprazados ou residentes no estranxeiro 

1. As persoas con DNI/pasaporte español que se trasladen temporalmente ao estranxeiro 

e continúen desenvolvendo alí a súa actividade relacionada co atletismo, poderán continuar 

afiliados á RFEA con licenza pola Federación autonómica do seu último domicilio legal en 

España ou pola propia RFEA nos supostos previstos no artigo 6.3 (no caso dos atletas, ben 

por un club ou como atleta independente). Respecto da cobertura do seguro, estarase aos 

termos que estableza a póliza vixente, correndo por conta do interesado a posibilidade de 

subscribir un seguro que dea cobertura aos accidentes e lesións acontecidos fóra do 

territorio nacional, caso de non estar incluídos naquela. 

 

A posibilidade de ser titulares dunha segunda licenza pola Federación de atletismo do país 

estranxeiro en que residen temporalmente quedará condicionada ás normas establecidas 

pola devandita Federación e polo contrato que poida ter, no seu caso, cunha entidade 

deportiva española.  

2.As persoas con DNI / pasaporte español que residan no estranxeiro e desenvolvan alí a 

súa actividade deportiva, poderán solicitar licenza de atleta (como independente ou 

vinculado a unha entidade deportiva), sempre que cumpran os requisitos esixidos pola 

regulamentación internacional para poder representar a España nas competicións, ou como 

xuíz, adestrador, monitor, oficial ou representante. 

A tramitación efectuarase a través da Federación autonómica do seu último domicilio legal 

en España, e no suposto de non o ter, na da súa elección.  

Art. 41. Estranxeiros residentes en España: licenza 
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1. As persoas de nacionalidade estranxeira que residan legalmente en España e desexen 

dispoñer unha licenza federativa que forneza efectos no ámbito estatal poderán solicitala, 

a través da Federación autonómica que corresponda conforme ao seu domicilio, ou 

directamente á RFEA nos casos previstos no artigo 6.3. No caso dos atletas, poderán facelo 

vinculados a unha entidade deportiva ou facelo como independentes. 

 

Respecto dos estranxeiros que carezan da condición de residentes legais, estarase ao que 

estableza a lexislación autonómica e/ou estatal, en cada momento, nos seus respectivos 

ámbitos. 

 

2. As licenzas expedidas pola Federación andorrana, en virtude do acordo establecido entre 

as Federacións nacionais de atletismo de Andorra e España, quedan habilitadas a efectos 

RFEA no ámbito estatal, previa tramitación a través da Federación Catalá de Atletismo. 

 

3. As federacións autonómicas deberán manter actualizada a información sobre os atletas 

estranxeiros, que facilitará puntualmente á RFEA a efectos de poder levar a cabo o seu 

seguimento, de acordo ás normas da IAAF. A RFEA procurará facilitar ás federacións 

autonómicas a cumprimentación do devandito trámite, preferentemente a través do sistema 

informático común, conforme ás posibilidades que ofreza o programa.  

Art. 42. Estranxeiros residentes en España: documentación 

1. As persoas ás que fai referencia o artigo anterior deberán acompañar á solicitude de 

licenza a seguinte documentación adicional: 

a) Se son nacionais dun Estado membro da Unión Europea (Alemania, 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Rumania, Suecia), outros países do espazo 

económico europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega) ou con acordo coa 

Unión Europea (Suiza): 

• Certificado de estar rexistrado ou ter solicitada a súa inscrición no Rexistro 

Central de Estranxeiros, ou tarxeta de residencia de familiar de cidadán da Unión 

Europea ou resgardo da dita solicitude. 

• Certificado de empadroamiento nunha localidade da Comunidade Autónoma 

pola que desexe tramitar a súa licenza, con menos de tres meses de antigüidade. 

 

b) Se son nacionais doutros países: 

• Tarxeta de identidade de estranxeiro (TIE) en vigor. No seu lugar, poderá 

admitirse pasaporte xunto a visado que habilite para residir en España. 

• Tarxeta de residencia, ordinaria ou de familiar non comunitario de cidadán 

da Unión Europea (neste último caso, o resguardo de solicitude tamén é 

válido). 

• Certificado de empadroamento con menos de 3 meses de antigüidade a 
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efectos de determinar, polo seu domicilio legal actualizado, a Federación 

autonómica competente para a expedición da licenza. 

 

A validez e vixencia da licenza estará condicionada á validez e vixencia dos documentos 

que acrediten a residencia legal en España. 

2. Para as persoas estranxeiras de 17 anos ou menos (no caso dos atletas, categorías sub-

18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 e sub-8), bastará o certificado de empadroamento nun 

municipio da Comunidade autónoma á que corresponda a Federación pola que se desexe 

tramitar a licenza, con menos de tres meses de antigüidade, e un documento acreditativo 

da súa identidade (por exemplo, pasaporte), sexo e data de nacemento. 

3. Os atletas estranxeiros que desexen competir en probas do Calendario estatal e non 

posúan licenza que permita competir no devandito ámbito, deberán tramitar licenza 

temporal (só naquelas especialidades nas que se permite este tipo de tramitación) nese 

caso non necesitarán presentar a documentación que se indica neste artigo, aínda que o 

sistema informático común esixirá que se indique a localidade e provincia de residencia, 

aos efectos oportunos e estatísticos. 

4. A renovación das licenzas por parte das persoas estranxeiras esixirá a achega da 

documentación indicada, debidamente actualizada. 

5. Excepcionalmente poderán tramitar licenza estatal aqueles adestradores estranxeiros 
sen residencia en España que acrediten adestrar a atletas españois con licenza estatal e 
homologuen as súas titulaciones a través de CENFA.  

 

Art. 43. Especialidades no caso de adestradores, monitores, oficiais, xuíces e 

representantes 

1. Os adestradores, monitores, oficiais e xuíces españois que se trasladen ou residan no 

estranxeiro poderán estar afiliados á RFEA a través de licenza pola Federación autonómica 

do seu último domicilio legal en España ou da propia RFEA, nos términos expostos nos 

artigos precedentes. 

No caso das persoas con licenza expedida pola Federación andorrana de atletismo, estarase 

ao disposto no artigo 41.2. 

2. Cando se desexe que as licenzas autonómicas dos adestradores e monitores estranxeiros 

que residan legalmente en España fornezan efectos no ámbito estatal, deberá remitirse á 

RFEA a seguinte documentación adicional, requisito sen o cal non se considerará tramitada 

a solicitude:  

• Título oficial e plan de estudos cursado, certificados pola Federación nacional de orixe 

ou na que se cursaron os estudos. 

• Validación co título de adestrador RFEA. 
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A dita documentación será revisada e no seu caso validada pola RFEA, coas consecuencias 

previstas para a denegación de licenzas no suposto de non se obter a dita validación.  

3. No caso dos oficiais titulados, estarase ao disposto no apartado anterior, aínda que 

debendo achegar unicamente título oficial homologado en España e certificación emitida 

polo Colexio profesional do seu lugar de residencia indicando atoparse colexiado coa 

condición de exercente. 

4. No caso dos xuíces, tamén se estará ao disposto no apartado 2 do presente artigo, aínda 

que a documentación a achegar será unha certificación da súa Federación nacional na que 

se faga constar a condición de xuíz e a súa data de adquisición, a categoría e, no seu caso, 

a formación recibida para iso, os resultados das probas e cursos de actualización que poidan 

terse efectuado e as actuacións realizadas o último ano. 

5. Os representantes seguirán as vicisitudes que estableza a súa regulación específica. 

CAPÍTULO CUARTO: OBRIGAS, DEREITOS E DEBERES 

Art. 44. Obriga de dispor de licenza 

A posesión de licenza en vigor é esixible: 

a) Para poder participar, no estamento e categoría ou nivel que a licenza autorice, 

supeditado ao cumprimento das bases de competición establecidas, nas 

actividades, probas ou competicións de ámbito autonómico, estatal ou 

internacional. 

b) Para poder percibir calquera tipo de remuneración económica por parte da RFEA 

que garde relación directa ou indirecta coa participación persoal ou de terceiros 

nas competicións indicadas no punto anterior, sempre que exista un tipo de licenza 

acorde á actividade desenvolvida. 

c) Para poder ser proposto como deportista DGAN (Galicia); de alto nivel ou 

rendemento estatal. 

d) Para poder impartir actividades formativas e docentes organizadas pola FGA ou 

RFEA, salvo que as normas reguladoras da actividade o admitan xustificada e 

expresamente. 

e) Para poder participar nas actividades organizadas pola RFEA, salvo que as normas 

reguladoras da actividade o admitan xustificada e expresamente. 

f) Para poder ser destinatario de axudas por parte da RFEA. 

g) Para todo aquilo que así o esixa a lexislación e normativa aplicable, e/ou os 

Estatutos e Regulamentos da FGA ou RFEA.  

 

Art. 45. Dereitos  

1. A posesión de licenza anual en vigor expedida ou recoñecida/habilitada pola RFEA 

posibilita ao seu titular, no ámbito estatal: 
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a) Considerarse integrado na organización federada estatal de atletismo, coas 

limitacións e exclusións previstas na lexislación vixente e/ou nos Estatutos e 

Regulamentos da RFEA, EA ou IAAF. 

 

b) No caso dos atletas, en especial: 

i. Participar nas actividades, probas ou competicións de ámbito estatal ou 

internacional. 

ii. Figurar no ranking nacional nas categorías correspondentes. 

iii. Ser proposto e, no seu caso, nomeado deportista de alto nivel ou 

rendemento estatal. 

iv. Acceder ao sistema de axudas previstas pola RFEA. 

 

c) NO caso dos adestradores e oficiais, poder desenvolver a súa actividade, de maneira 

independente ou vinculados a atletas ou entidades deportivas, no ámbito estatal ou 

internacional.  

d) No caso dos xuíces, poder ser designados para actuar en actividades, probas ou 

competicións estatais ou internacionais. 

e) No caso dos representantes, poder desenvolver oficialmente a súa función, nos 

termos establecidos na súa regulación específica. 

f) No caso dos organizadores, figurar no calendario oficial nacional ou internacional. 

g) Figurar no censo electoral do estamento correspondente, nos termos e cos efectos 

que estableza o Regulamento electoral e a lexislación aplicable, fóra diso os titulares 

de licenza de monitor e de oficial. 

h) Recibir e acceder á información e documentación da RFEA que xustificadamente 

solicite, coas limitacións, procedemento e requisitos que establezan os seus 

Estatutos e Regulamentos. 

i) Todas aqueloutras que consten expresamente na lexislación e normativa aplicable, 

e/ou nos Estatutos e Regulamentos da RFEA, así como no Anexo que se incorporará 

á circular anual sobre tramitación de licenzas para a seguinte tempada.  

 

2. Os dereitos derivados da licenza quedarán en suspenso, nos termos que dispoña a 

lexislación e normativa aplicable: 

a) Cando con ocasión da tramitación dun procedemento se impoña motivadamente a 

medida provisional de suspensión de licenza. 

b) Cando se impoña a sanción de suspensión ou inhabilitación de licenza, ata o 

cumprimento íntegro da mesma. No caso de que se obtivese a suspensión cautelar 

da súa execución, os dereitos inherentes poderán seguir sendo exercidos mentres 

se manteña a dita circunstancia. 

c) Cando a RFEA adopte, motiva e excepcionalmente, a medida provisional de 

suspensión dos efectos da licenza con ocasión da incoación dun procedemento 

interno para verificar que esta ou o seu titular reúnen os requisitos establecidos, 
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e/ou que a documentación complementaria achegada é veraz. A dita medida só 

poderá acordarse, previa audiencia do interesado, cando existan indicios de 

entidade suficiente respecto do mencionado incumprimento ou fraude, en tanto se 

tramita aquel. 

 

Art. 46. Deberes  

A posesión de licenza en vigor expedida ou recoñecida/habilitada pola FGA ou RFEA implica 

para o seu titular, no ámbito estatal: 

a) A suxeición, para todos os efectos, á lexislación deportiva vixente e, en 

particular, ao contido dos Estatutos e Regulamentos da FGA, RFEA, EA e IAAF, 

que debe coñecer e se compromete a cumprir e facer cumprir. 

b) A obriga de asistir ás convocatorias da selección autonómica, selección nacional, 

cando sexa designado para iso, tanto para concentracións, adestramentos ou 

tecnificación como para actividades, probas ou competicións oficiais ou 

amistosas. 

c) A suxeición á lexislación e normativa internacional e/ou estatal sobre dopaxe, 

particularmente ao Código Mundial Antidopaxe e a Lista de substancias e 

métodos prohibidos de WADA-AMA e a Lei Orgánica 3/2013, de 20 de xuño, e 

os seus regulamentos de desenvolvemento. 

d) A suxeición á lexislación e normativa autonómica, internacional e/ou estatal 

sobre violencia, racismo, xenofobia e intolerancia no deporte, particularmente á 

Lei 19/2007, de 11 de xullo, e os seus regulamentos de desenvolvemento. 

e) A suxeción ás prohibicións e limitacións establecidas pola lexislación vixente e 

os Estatutos, regulamentos e outras normas da RFEA respecto da participación 

en apostas deportivas. 

f) A obriga de respectar e someterse á autoridade e decisións que os órganos da 

FGA ou RFEA adopten nas materias da súa competencia, acatando e cumprindo 

aquelas, sen prexuízo das facultades impugnatorias previstas na lexislación 

vixente. 

g) A suxeición á potestade disciplinaria da Federación, os seus xuíces, o Tribunal 

Administrativo do Deporte (TAD) e a Axencia Española de Protección da Saúde 

no Deporte (AEPSAD), nos termos previstos na Lei 10/1990, de 15 de outubro, 

do deporte, e as súas disposicións de desenvolvemento, os Estatutos da FGA ou 

RFEA e o seu Regulamento disciplinario. 

h) A suxeición á potestade disciplinaria da Federación Europea de Atletismo (EA), 

a Federación Internacional de Atletismo (IAAF) e o Comité Olímpico 

Internacional (COI), polas infraccións cometidas con ocasión das actividades, 

probas ou competicións de ámbito internacional. 

i) Todos aqueloutros que consten expresamente na lexislación e normativa 

aplicable, e/ou nos Estatutos e Regulamentos da FGA e RFEA.  
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 TÍTULO IV: SEGURO 

Art. 47. Aseguramento de licenzas anuais  

1. Todo atleta en posesión de licenza federativa anual válida para o ámbito autonómico e 

estatal deberá estar asegurado, durante a vixencia da mesma, de conformidade co disposto 

no Real Decreto 849/1993, de 4 de xuño. 

Os adestradores, monitores e xuíces con licenza estatal dispoñerán dun seguro que garanta 

idénticas prestacións mínimas. 

2. As federacións autonómicas ou a RFEA (cando as licenzas sexan expedidas directamente 

por esta), na súa condición de tomadoras do seguro, tras autorizar a licenza entregarán ou 

remitirán ao asegurado o seu certificado individual de seguro que, como mínimo, indicará 

a entidade aseguradora, o asegurado, o ámbito territorial (autonómico, estatal, europeo ou 

mundial), o beneficiario, os riscos incluídos e excluídos e as prestacións garantidas e o 

teléfono e procedemento inmediato de actuación en caso de accidente. 

Un extracto da póliza de seguro, debidamente actualizada, que incluirá os datos expostos 

con anterioridade, estará a disposición de todos os interesados na páxina web de cada 

Federación autonómica de atletismo, sendo accesible tamén desde a da RFEA. A dita 

información poderá reemprazar á comunicación persoal exposta no parágrafo anterior. 

 

3. A Asemblea Xeral da FGA e RFEA poderá acordar que as coberturas ou prestacións 

mínimas a garantir sexan superiores ás legalmente establecidas, nese caso as federacións 

autonómicas deberán incorporalas ás súas pólizas de seguros para o suposto de que o 

titular da licenza participe en competicións estatais ou internacionais. 

 

Similares ampliacións voluntarias de cobertura tamén poderán ser acordadas, 

exclusivamente para os seus integrantes, polas federacións autonómicas, ben para as súas 

competicións ou para todo tipo de competicións en que participe o asegurado. 

 

4. Por acordo entre a RFEA e todas as federacións autonómicas poderá subscribirse unha 

póliza única de seguro para todos os titulares de licenza federativa, nese caso a tomadora 

do seguro sería aquela, sen prexuízo de que a entrega do certificado individual de seguro, 

por delegación, siga realizándose polas federacións autonómicas ao autorizar a licenza e da 

posibilidade de reemprazala pola posta a disposición vía páxinas web. Se o acordo fose 

parcial, poderá subscribirse tamén a dita póliza entre a RFEA e as federacións autonómicas 

que prestaron o seu consentimento expreso. 

5. As federacións autonómicas deberán remitir á RFEA, antes do 1 de novembro de cada 

ano, unha copia da póliza de seguro subscrita para dar cobertura ás súas licenzas durante 

a seguinte tempada, e URL na que constará o seu extracto na súa páxina web.  
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A RFEA verificará que a cobertura das pólizas sexa correcta e se atinga aos mínimos 

legalmente establecidos ou que sexan acordados pola Asemblea Xeral. Se observase 

algunha anomalía, comunicarao á Federación correspondente e en tanto se emende:  

a) As ditas licenzas non poderán fornecer efectos no ámbito estatal ou internacional, 

se non alcanzan as condicións mínimas do seguro deportivo obligatorio. 

 

b) Fornecerán efectos, pero baixo responsabilidade para todos os efectos da 

Federación autonómica pola diferenza de cobertura, se alcanzan ou superan as 

condicións mínimas do seguro deportivo obrigatorio.  

 

6. Adicionalmente, a RFEA deberá garantir a través dos mencionados seguros autonómicos 

ou do subscrito pola RFEA para as licenzas expedidas directamente por esta, da póliza 

unificada que se puidese acordar ou da subscrición dunha póliza específica ou 

complementaria, que os titulares de licenza que se despracen a desenvolver a súa 

actividade fóra de España conten cunha cobertura similar, especialmente se compiten por 

conta da RFEA, incluíndo expresamente os supostos acaecidos fóra do territorio nacional. 

A dita información será tamén obxecto de publicidade a través da páxina web da RFEA, nos 

termos indicados nos apartados anteriores.  

Art. 48. Seguro deportivo en licenzas temporais 

1. No caso das licenzas temporais, o seu titular estará asegurado unicamente durante o 

periodo de vixencia das mesmas, que se corresponderá co último cuadrimestre do ano 

(licenzas cuadrimestrais) ou o período que comprenda a actividade, proba ou competición 

a que se refira (licenzas de día). 

A cobertura deste seguro será a mínima prevista no Anexo do Real Decreto 849/1993, de 

4 de xuño, ou disposición que poida substituílo, sen prexuízo da posibilidade prevista no 

artigo 47.3. 

2. No caso das licenzas de día que formen parte do calendario nacional o tomador do seguro 

será a RFEA, en calidade de xestora da licenza temporal, que remitirá o certificado individual 

de seguro ao interesado ou ao organizador, para a súa entrega ao titular da licenza, 

dependendo do que se estableza no convenio ou o procedemento de inscrición. A dita 

comunicación poderá substituírse pola posta a disposición, na páxina web oficial da RFEA, 

da información a que fai referencia o artigo 47.2.  

Art. 49. Custo e repercusión 

O importe do seguro será repercutido ao solicitante da licenza, de conformidade coa contía 

que corresponda en cada caso. 

A cantidade que deba aboar o interesado deberá ser satisfeita con anterioridade ou no 

momento de solicitar a licenza. O dito importe deberá ser destinado necesariamente a 
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devandita finalidade, conforme ao procedemento que se estableza, podendo incorrerse nas 

responsabilidades disciplinarias ou doutra índole que correspondan en caso de non o facer 

así, ou de demorar inxustificadamente o seu abono á aseguradora.  

Art. 50. Comunicación de pólizas 

Ao comezo da tempada a RFEA remitirá ao Consello Superior de Deportes unha relación 

das pólizas que se concertaron e copia das condicións das mesmas, concretando as 

coberturas e prestacións que resulten garantidas con motivo das licenzas, expedidas polas 

federacións autonómicas ou pola propia RFEA, para o seu coñecemento e efectos 

oportunos.  

OUTRAS DISPOSICIÓNS 

DISPOSICIÓN DERROGATORIA 

O presente Regulamento derroga o Regulamento de licenzas para a tempada 2020. No 

entanto, o devandito texto servirá para interpretar, con carácter supletorio, aquelas 

cuestións que poida ser necesario liquidar para aplicar o actual. 

En defecto de regulación ou de supletoriedade, a Xunta Directiva da FGA ou RFEA resolverá 

sobre o particular, oída a asesoría xurídica.  

DILIXENCIA FINAL 

Faise constar que o presente Regulamento foi aprobado, a proposta da Xunta Directiva, 

pola Comisión Delegada da Asemblea Xeral da Federación Galega de Atletismo na súa 

reunión por Councilbox, o día 5 de novembro de 2020, pendente de ratificar pola Asemblea 

Xeral. 
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REGULAMENTO DE LICENZAS DA FEDERACIÓN GALEGA 
DE ATLETISMO 2ª Parte 
  

TRAMITACIÓN DE LICENZAS PARA A TEMPADA 2021 

 
(APROBADO POLA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA o 27 de marzo de 2021) 

 
Preliminar 
De conformidade co disposto no artigo 3 do vixente Regulamento de Licenzas da FGA, a presente 
circular procede a desenvolver aqueles aspectos deste que resultan aplicables á tramitación de 
licenzas para a tempada deportiva 2021, así como aqueloutros que gardan relación coa 
condición de federado no ámbito autonómico, competencia da FGA. 
 
Primeiro. Ámbito 
A presente circular é executiva desde a súa difusión e de obrigado cumprimento para as persoas 
físicas e xurídicas que desexen ser titulares dunha licenza de atletismo de carácter autonómico 
ou de carácter nacional, válida no ámbito estatal (sexa nova ou por renovación, anual ou 
temporal), para a tempada 2021. 
 
Segundo. Temporada 
A tempada 2021 comezará o 1 de xaneiro de 2021 e finalizará o 31 de decembro de 2021. 
 
Terceiro. Regulación 
A tramitación das licenzas e o seu réxime xurídico atópanse reguladas no Regulamento de 
Licenzas da FGA, que será a norma aplicable, a nivel autonómico, así como no Regulamento de 
Licenzas da RFEA que corresponderá á xurisdición nacional. 
 
Cuarto. Cotas para a tempada 2021 
As cotas que se deberán aboar pola expedición da licenza autonómica, (por tipos e categorías) 
licenzas anuais, na modalidade de licenza de cota unificada son as acordadas polos Órganos de 
Goberno da FGA, Xunta Directiva e Comisión Delegada da Asemblea Xeral da FGA, na xuntanza 
desenvolta o día 5 de novembro de 2020 por Councilbox e que, no seu momento, serán 
propostas á Asemblea Xeral. 
 

• Exencións  
Están exentos de pagos de cotas, agás o seguro obrigatorio, todos os atletas menores 
de idade cuxas familias directas (proxenitores) acrediten documentalmente ser 
desempregados de larga duración ou ben que teñan rendas inferiores ao Salario Mínimo 
Interprofesional.  

• Bonificacións 
Aquela persoa que dilixencie licenzas de atletismo en mais de dous estamentos (atleta, 
adestrador e xuíz) terá unha bonificación do 50% da licenza de maior custo.  
Aquelas familias que superen a cantidade de catro licencias dentro do parentesco país-
fillos, non abonarán cotas a partir dese número, afrontando só o custo do seguro de 
accidentes obrigatorio. Dita bonificación  non será compatible coa anterior 

 
En todos os casos de exencións ou bonificacións, o procedemento será o seguinte. Primeiro 
abonaran as licenzas cos custos establecidos e, despois, presentarán a documentación 
xustificativa  para que se faga efectivo a devolución correspondente.  



 

            2ª Parte REGULAMENTO DE LICENZAS DA FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO  TEMPADA 2021                Páxina 2 
 

 
Quinto. Categorías por idades 

As categorías ás que se adscribirán os atletas, atendendo á súa idade, serán para a tempada 
2021 as seguintes:  
 
 
 

MÁSTER Desde o día en que cumpran 35 años (incluído)  

SENIOR Nados/as en 1998 e anteriores 

SUB-23 Nados/as en 1999, 2000 e 2001 

SUB-20 Nadas/as en 2002 e 2003 

SUB-18 Nados/as en 2004 e 2005 

SUB-16 Nados/as en 2006 e 2007 

SUB-14 Nados/as en 2008 e 2009 

SUB-12 Nados/as en 2010 e 2011 

SUB-10 Nados/as en 2012 e 2013 

SUB-8 Nados/as en 2014 e 2015 

 

Sexto. Prazos 
Os prazos para a tramitación das licenzas serán os seguintes: 

• Clubs, adestradores e monitores: Desde o 5 de novembro. 

• Atletas e xuíces: Desde o 25 de novembro. 
 

 
A RFEA aplicará recargos por renovacións fora destes prazos. Para os efectos de aplicar estes 
recargos considerarase como data válida de tramitación e/ou renovación a que quede gravada 
na Intranet da RFEA no momento da xestión telemática da licenza. 
 
Por outra banda, establécense os seguintes prazos de tramitación de licenzas desde as 
Federacións Autonómicas á RFEA: 

• Prazo límite de tramitación na INTRANET de licenzas de clubs e adestradores renovadas: 
20 de novembro de cada ano.  
Sen este requisito os atletas non poderán suscribir licenzas por ese club. 

• Prazo límite de tramitación na INTRANET de licenzas renovadas e das licenzas novas (por 
cambio) de atletas e xuíces con licenza anterior distinta: 23 de decembro de cada ano 

• Prazo de tramitación na INTRANET das licenzas novas sen licenza na tempada anterior:  
Ata 7 días, e sempre antes de realizar calquera competición. 

• En caso de que, tendo licenza estatal o ano anterior, a licenza autonómica se tramitase 
fóra do prazo estipulado pola RFEA para cambio de club, a licenza nacional tramitarase  
como independente. 

• Se o seu club non ten licenza estatal en vigor, a licenza suscribirase como independente 
pola Federación Autonómica en que teña licenza territorial. 

• En todos os casos aboarase unha cota suplementaria de 33 € á RFEA, en caso de licenzas 
nacionais. Os atletas de categoría Sub18 e inferiores non pagarán este recargo. 

 
Sétimo. Numeración  
Para a numeración das licenzas utilizaranse os códigos que constan no Anexo 4 da normativa da 
RFEA. 
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Oitavo. Cláusula de protección de datos 
O texto ou cláusula a aceptar expresamente polo titular da licenza, xunto aos seus 
representantes legais se é menor de 14 anos, en materia de protección de datos será a seguinte. 
Lémbrase que sen este requisito non se poderá expedir licenza válida no ámbito autonómico nin 
estatal. 
 
A adscrición e integración na FGA ou RFEA a través da solicitude de nova licenza ou a renovación 
da que xa se tiña, ou por disposición legal ou regulamentaria, constitúe a base xurídica para o 
tratamento de datos de carácter persoal derivado da dita relación, e implica a aceptación e/ou 
consentimento libre, específico, informado e inequívoco dos federados (interesados) sobre o 
seguinte: 
 
a) Medidas técnicas e organizativas 
De acordo co disposto polo “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE” os datos proporcionados polos estamentos físicos federativos, serán 
incorporados e tratados nos diversos rexistros de tratamentos e nos rexistros de actividades no 
caso de transferencias de datos, sobre os que a FGA aplica:  

1. Medidas técnicas e organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de forma efectiva 
os principios de protección de datos e integrar as garantías necesarias no tratamento, a 
fin de cumprir os requisitos do referido Regulamento Europeo e protexer os dereitos 
dos interesados.  

2. Medidas técnicas e organizativas apropiadas con miras a garantir que, por defecto, 
soamente sexan obxecto de tratamento os datos persoais que sexan necesarios para os 
fins específicos do tratamento. 

3. Medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade 
adecuado ao risco que leva consigo o tratamento para os dereitos e liberdades dos 
interesados. 

 
b) Datos identificativos do responsable do tratamento:  
O responsable do dito tratamento de datos (licenzas autonómicas) é a Federación Galega de 
Atletismo, sita na Avenida de Glasgow, 13, C.P. 15008 A Coruña, CIF G15103500, teléfono 
981291683 e enderezo de correo federacion@atletismo.gal 
 
O responsable do dito tratamento de datos (licenzas nacionais) é a Real Federación Española de 
Atletismo (RFEA), sita na Avda. de Valladolid nº 81, esc. dcha., piso 1º, C.P. 28008 Madrid, CIF Q-
2878003-i, tlf. 915482423 e enderezo de correo electrónico rfea@rfea.es  
 
c) Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos 
 
O Delegado de Protección de Datos é Nós Solucións co que poderá contactar en 
ramon@nossolucions.es 
 
d) Finalidade do tratamento 
A finalidade da recollida e tratamento dos datos é a de tramitar e xestionar licenzas deportivas 
e posibilitar o exercicio das funcións que ten atribuídas a FGA polos Estatutos e Regulamentos 
da FGA e pola lexislación aplicable contida, entre outras normas, na Lei 10/1990, do deporte, na 
Lei 3/2012 do Deporte de Galicia, na Lei Orgánica 3/2013, contra a dopaxe, na Lei 19/2007, 
contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte, no Real Decreto 

mailto:rfea@rfea.es
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1835/1991, sobre Federacións Deportivas Españolas, no Real Decreto 1591/1992, sobre 
disciplina deportiva, o Real Decreto 971/2007, de 13 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e 
alto rendemento, nos Estatutos e Regulamentos da WA e a EA, e nas disposicións e regulamentos 
reguladores dos procedementos electorais federativos, na medida en que o dito tratamento de 
datos sexa necesario para iso.  
 
e) Categorías de destinatarios 
Os destinatarios dos datos serán todos aqueles que deban selo como consecuencia do 
cumprimento e exercicio pola FGA das súas funcións e obrigas e desenvolvemento da actividade 
federativa; e todos aqueles que deban ter acceso aos datos con motivo da prestación dun servizo 
á FGA necesario para o cumprimento e exercicio das funcións e obrigas desta e para o 
desenvolvemento da actividade federativa.  
 
As categorías de destinatarios poderán ser, entre outras, as seguintes: axencias de viaxes, 
aseguradoras, hoteis, prestadores de servizos de transporte de viaxeiros, prestadores de 
servizos postais ou de mensaxería, prestadores de servizos informáticos, prestadores de servizos 
xurídicos, entidades organizadoras de competicións, administracións públicas, órganos que 
exerzan potestade disciplinaria, Xulgados e Tribunais, órganos de arbitraxe e mediación, WA 
(Asociación Internacional de Federacións de Atletismo), EA (Asociación Europea de Atletismo), 
e/ou calquera outra entidade ou autoridade deportiva internacional de atletismo. 
 
f) Asunción e acatamento de Regulamentos da FGA, RFEA e WA 
Os interesados asumen e acatan todos os Regulamentos da FGA, RFEA e WA, e particularmente 
se someten a todo canto dispoñan as disposicións do Regulamento Antidopaxe WA, e a que a 
RFEA comunique á WA ou calquera outra autoridade ou tribunal antidopaxe cantos datos sexan 
precisos para a aplicación do previsto no dito regulamento, como por exemplo e sen carácter 
exhaustivo: nome e apelidos do interesado, data de sometemento a controis de dopaxe, 
resultado analítico adverso dos ditos controis, e contido da resolución dos procedementos 
administrativos, arbitrais e xudiciais incoados como consecuencia dos ditos resultados. 
 
En particular, o interesado, ao subscribir a licenza, consinte e autoriza ademais que se 
comunique ao Tribunal de Arbitraxe Deportivo (TAS-CAS) e que se transfira á World Athletics 
(WA), con sede en Mónaco, ao Comité Olímpico Internacional (COI), con sede en Suiza, e á 
Axencia Mundial Antidopaxe (WADA-AMA), con sede en Canadá, os datos seguintes: nome do 
interesado, data de sometemento a controis de dopaxe, resultado analítico adverso dos ditos 
controis e contido da resolución dos procedementos administrativos, arbitrais e xudiciais 
incoados como consecuencia dos ditos resultados. A finalidade da dita transferencia de datos é 
dar cumprimento aos preceptos do Regulamento WA e que WA dea a coñecer os citados datos 
para favorecer e facilitar o cumprimento do artigo 23 a) do Regulamento WA (Regras de 
elixibilidade).  
 
Os datos de carácter persoal do interesado conservaranse polo tempo necesario para o 
cumprimento das finalidades referidas anteriormente e en tanto non exista unha revogación ou 
retirada do consentimento do interesado para o tratamento dos seus datos. Non obstante, ese 
prazo de conservación estará afectado e poderá ser alterado por outros elementos tales como: 
os prazos de prescrición de delitos e infraccións por dopaxe e de caducidade de procedementos, 
os prazos de prescrición de infraccións en materia de disciplina deportiva e de caducidade de 
procedementos, os prazos de prescrición para as accións de revogación e/ou reintegro de 
subvención, os prazos de tramitación de procedemento de revogación e/ou reintegro de 
subvención, os prazos de tramitación de ulteriores recursos administrativos e procedementos 
xudiciais e a obriga legal de bloquear os datos quedando os mesmos a disposición das 
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administracións públicas competentes, xuíces e tribunais, para a atención das posibles 
responsabilidades nacidas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas.  
O interesado ten dereito a retirar ou rebocar o consentimento para o tratamento de datos (a 
dita retirada do consentimento non afectará á licitude do tratamento previo a tal retirada e a 
dita retirada do consentimento non afectará á obriga legal de bloquear os datos quedando os 
mesmos a disposición das administracións públicas competentes, xuíces e tribunais para a 
atención das posibles responsabilidades nacidas do tratamento, durante o prazo de prescrición 
destas), e o interesado ten dereito:  
1. A ter acceso aos seus datos persoais 
2. Á rectificación dos seus datos persoais  
3. Á supresión dos seus datos persoais 
4. Á limitación do tratamento dos seus datos persoais 
5. A oporse ao tratamento dos seus datos persoais  
6. Á portabilidade dos datos  
7. A presentar reclamación ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de 
Datos), todo isto nos termos establecidos no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento 
Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016.  
O exercicio destes dereitos deberá exercitarse conforme ás regras da boa fe e sen incorrer en 
fraude de lei. O exercicio dalgúns dos ditos dereitos pode dar lugar á extinción da relación 
xurídica federativa do interesado coa FGA ou RFEA e dos dereitos e deberes dimanantes de tal 
relación; non obstante, iso non impedirá nin o inicio ou continuación de calquera procedemento 
administrativo, arbitral e/ou xudicial en que o interesado puidese estar involucrado nin a 
utilización dos datos de carácter persoal en tales procedementos.  
 
g) Cesións ou transferencias internacionais de datos 
Poderán producirse cesións ou transferencias internacionais de datos, que non conten cunha 
decisión de adecuación referida no artigo 45 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, ou non contar con garantías adecuadas referidas 
no artigo 46 do citado Regulamento Europeo, a países sedes de competicións internacionais de 
atletismo que non conten con lexislación de protección de datos equiparable á lexislación 
española ou á lexislación europea.  
 
A finalidade desta comunicación é cumprir cos requisitos esixidos pola entidade organizadora 
ou a autoridade gobernativa ou lexislativa do país correspondente para participar en tales 
competicións. Os interesados coñecen, asumen e consenten especificamente mediante a súa 
sinatura na solicitude de licenza os posibles riscos existentes para eles que implican tales 
transferencias de datos, entre os que se atopan os seguintes:  

1. Que a entidade receptora dos datos non conte con medidas técnicas e organizativas 
apropiadas, concebidas para aplicar de forma efectiva os principios de protección de 
datos e integrar as garantías necesarias no tratamento de datos en termos equiparables 
á lexislación española ou europea.  
2. Que a entidade receptora dos datos non conte con medidas técnicas e organizativas 
apropiadas concebidas para garantir os dereitos de protección de datos dos interesados 
en termos equiparables á lexislación española ou europea. 
3. Que a entidade receptora dos datos non conte con medidas técnicas e organizativas 
apropiadas con miras a garantir que, por defecto, só sexan obxecto de tratamento os 
datos persoais que sexan necesarios para os fins específicos do tratamento. 
4. Que a entidade receptora dos datos non conte con medidas técnicas e organizativas 
apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco que leve consigo o 
tratamento para os dereitos e liberdades dos interesados. 
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5. Que o país no que se atope a entidade receptora dos datos non conte cunha 
autoridade de control en materia de protección de datos. 

 
Conforme ao artigo 49 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 
27 de abril de 2016, o consentimento do interesado outorgado mediante a subscrición ou 
renovación da licenza será válido especificamente para as transferencias internacionais.  
h) Publicación de datos 
O atleta (ou no seu caso os proxenitores  que ostenten a patria potestade ou o titor legal do 
atleta menor de 14 anos) autoriza expresamente que os seus datos aparezan en todas as bases 
de datos de acceso público mantidas pola FGA/RFEA que proporcionan información referente á 
súa licenza, os seus resultados e marcas obtidas en diferentes competicións e tempadas, 
sancións impostas, así como o seu nome e apelidos, fotografía, data de nacemento, cidade de 
nacemento, nacionalidade e club de pertenza. En particular os referidos datos identificativos 
quedarán visibles na páxina web da FGA ou/e RFEA co fin de mostrar os seus resultados no 
apartado de consulta de atletas da mencionada páxina web. 
 
Así mesmo serán públicas tanto a relación de inscricións de competicións como a relación de 
resultados destas, nas que aparecerán publicados os datos dos interesados referidos ao nome, 
dous apelidos, número de licenza, data de nacemento ou idade, sexo, nacionalidade, 
comunidade autónoma de procedencia, cidade de procedencia, cidade de nacemento, club de 
pertenza e resultados deportivos.  
 
i) Prazo de conservación dos datos 
Os datos de carácter persoal dos interesados conservaranse polo tempo necesario para o 
cumprimento das finalidades referidas anteriormente, e en tanto non exista unha revogación ou 
retirada do consentimento dos interesados para o tratamento dos seus datos. No entanto, ese 
prazo de conservación estará afectado e poderá ser alterado por outros elementos tales como: 
os prazos de prescrición de delitos e infraccións por dopaxe e de caducidade de procedementos, 
os prazos de prescrición de infraccións en materia de disciplina deportiva e de caducidade de 
procedementos, os prazos de prescrición para as accións de revogación e/ou reintegro de 
subvención, os prazos de tramitación de procedemento de revogación e/ou reintegro de 
subvención, os prazos de tramitación de ulteriores recursos administrativos e procedementos 
xudiciais; e a obrigación legal de bloquear os datos quedando os mesmos a disposición das 
administracións públicas competentes, xuíces e tribunais, para a atención das posibles 
responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición destas.  
 
j) Dereitos do interesado 
O interesado ten dereito a retirar ou revogar o consentimento para o tratamento de datos (a 
dita retirada do consentimento non afectará á licitude do tratamento previo a tal retirada, e a 
dita retirada do consentimento non afectará á obrigación legal de bloquear os datos quedando 
os mesmos a disposición das administracións públicas competentes, xuíces e tribunais para a 
atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante o prazo de prescrición 
destas) e o interesado ten tamén os seguintes dereitos:  

 

• Dereito de acceso aos seus datos persoais (nos termos establecidos no artigo 15 do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 
2016).  

• Dereito de rectificación de datos persoais (nos termos establecidos no artigo 16 do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 
2016). 

• Dereito de supresión de datos persoais (nos termos establecidos no artigo 17 do 
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Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 
2016). 

• Dereito á limitación do tratamento de datos persoais (nos termos establecidos no artigo 
18 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril 
de 2016). 

• Dereito a opoñerse ao tratamento de datos persoais (nos termos establecidos no artigo 
21 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril 
de 2016). 

• Dereito á portabilidade de datos persoais (nos termos establecidos no artigo 20 do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 
2016).  

 
O exercicio de todos estes dereitos deberá efectuarse conforme ás regras da boa fe e sen 
incorrer en fraude de lei. O exercicio dalgúns de devanditos dereitos pode dar lugar á extinción 
da relación xurídica federativa do interesado coa FGA e/ou a RFEA e dos dereitos e deberes 
dimanantes de tal relación; no entanto, iso non impedirá nin o inicio ou continuación de calquera 
procedemento administrativo, arbitral e/ou xudicial en que o interesado puidese acharse 
involucrado nin a utilización dos datos de carácter persoal en tales procedementos.  
 
Para o exercicio destes dereitos o interesado poderá dirixir escrito de solicitude á  FGA, na parte 
que lle corresponde, a través do correo secretaria@atletismo.gal ou, se fora preciso, á RFEA. 
 
O escrito de solicitude á FGA deberá conter:  

1. Nome, apelidos e nº de DNI, ou no seu caso nº de NIE ou nº de pasaporte do interesado 
2. Identificación do medio preferente ou do lugar que se sinale a efectos de notificacións 

(en caso de non indicarse esta circunstancia, quedará a elección da FGA o medio ou lugar 
para notificar ao interesado segundo os datos deste que obren nos ficheiros da FGA) 

3. Feitos e petición en que se concrete, con toda claridade, a solicitude;  
4. Lugar e data  
5. Sinatura do solicitante ou acreditación da autenticidade da súa vontade expresada por 

calquera medio que sexa admisible e válido en Dereito. 
 
En caso de que a FGA teña dúbidas razoables en relación coa identidade da persoa física que 
cursa a solicitude, poderá solicitar que se facilite a información adicional necesaria para 
confirmar a identidade do interesado. 
 
Así mesmo o interesado ten dereito a presentar reclamación ante a Axencia Española de 
Protección de Datos (Autoridade de Control) a través do seu sitio web: www.agpd.es. en caso de 
que sinta vulnerados os seus dereitos e especialmente cando non haxa satisfacción no exercicio 
dos seus dereitos.   
 
(*) Recórdase que A COMUNICACIÓN DOS DATOS PERSOAIS E O CONSENTIMENTO PARA O 
TRATAMENTO DE DATOS, TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS E CESIÓNS CONTIDOS 
NO PRESENTE DOCUMENTO SON REQUISITOS NECESARIOS PARA A TRAMITACIÓN, 
EXPEDICIÓN E XESTIÓN DA LICENZA E, EN CONSECUENCIA, PARA A INTEGRACIÓN NA 
FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE ATLETISMO E/OU REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ATLETISMO. 
 
NON COMUNICAR DEVANDITOS DATOS E/OU NON OUTORGAR CONSENTIMENTO PARA O 
DEVANDITO TRATAMENTO E CESIÓNS TERÁ COMO CONSECUENCIA A NON TRAMITACIÓN E A 
NON EXPEDICIÓN DA LICENZA E A CONSEGUINTE NON INTEGRACIÓN DO INTERESADO NA 

mailto:secretaria@atletismo.gal
http://www.agpd.es./
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FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO NIN NA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO, 
SEN QUE A LICENZA DESPREGUE EFECTOS NO ÁMBITO AUTONÓMICO NIN ESTATAL.  
 
Noveno. Cláusula de cesión de dereitos 
O texto ou cláusula a aceptar expresamente polo titular da licenza, xunto aos seus 
representantes legais se é menor de idade, en materia de cesión de dereitos de imaxe, voz, 
nome e outros que se puidesen engadir é o seguinte. Lémbrase que sen este requisito non se 
poderá expedir licenza válida no ámbito autonómico nin estatal. 
 
Ao amparo do disposto na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil do dereito ao 
honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, no ámbito dos eventos ou actividades 
nas que participe ou organice a FGA ou RFEA en colaboración cas seus patrocinadores, 
colaboradores e medios e canles de comunicación e no ámbito das competicións oficiais ou 
amistosas de atletismo, os interesados consenten e autorizan a cesión á FGA ou RFEA dos seus 
dereitos de imaxe, voz e nome (incluíndo tamén idade ou data de nacemento, lugar de 
nacemento, nacionalidade, club de pertenza e demais datos de interese xeral informativo que 
puidesen ser recollidos con ocasión da súa intervención nos eventos ou actividades e en 
competicións oficiais de atletismo), así como a súa captación, gravación, reprodución, difusión, 
emisión e retransmisión utilizando todos os medios técnicos e soportes coñecidos na 
actualidade, particularmente, os soportes escritos, audiovisuais e electrónicos, incluído Internet 
e redes sociais, tanto as vixentes como as que puidesen desenvolverse no futuro.  
 
Este material poderá ser utilizado en/ou para:  

1. Accións promocionais e/ou publicitarias do evento, actividade ou da competición 
deportiva directamente medios e canles de comunicación 

2. Realización de materiais audiovisuais promocionais en distintos formatos do evento, 
actividade ou a competición deportiva e outros soportes de comunicación/publicidade 
propiedade da FGA ou RFEA para campañas ou actividades promocionais e comerciais  

3. Na páxina web da FGA ou RFEA e nas contas que teñan en redes sociais (a título 
enunciativo e non exhaustivo: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest e 
Youtube; poden comprobarse na web da FGA ou RFEA as redes sociais nas que a FGA ou 
RFEA ten conta rexistrada).  

 
Todo iso coa única salvedade e limitación daquelas utilizacións que poidan atentar ao dereito ao 
honor nos termos previstos na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil do dereito 
ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. A referida cesión de dereitos é 
consentida e autorizada con carácter gratuíto e desinteresada, por tempo ilimitado, sen límite 
territorial e con facultade da FGA ou RFEA para a súa cesión a terceiros. Así mesmo, o atleta, ou 
no seu caso os proxenitores  que ostenten a patria potestade ou o titor legal se é menor de 14 
anos,  non poderán pedir no futuro unha contraprestación a cambio da utilización, dentro dos 
termos previstos no presente documento, das mencionadas imaxes pola FGA ou RFEA. 
 
Tratamento e cesións dos datos persoais obtidos da imaxe, voz e nome: Os datos de carácter 
persoal obtidos coa gravación ou captación, de imaxe voz e nome (incluíndo tamén idade ou 
data de nacemento, lugar de nacemento, nacionalidade, club de pertenza e demais datos que 
puidesen ser recollidos con ocasión da súa intervención nos eventos, actividades ou as 
competicións oficiais de atletismo e sexan de interese xeral), serán tratados de acordo co 
disposto no presente Regulamento de Licenzas. Os referidos datos conservaranse por tempo 
ilimitado dadas as condicións da cesión de dereitos.  
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O responsable do dito tratamento de datos é a FGA e Real Federación Española de Atletismo 
(RFEA), segundo o tipo de licenza. 
Os interesados autorizan e consenten que os ditos datos sexan comunicados:  
1) ao público en xeral 
2) ás produtoras, distribuidoras ou prestadores de servizos involucrados na gravación e 

difusión dos vídeos e fotografías  
3) a provedores de servizos de aloxamento de vídeos e fotografías en internet incluíndo redes 

sociais (algúns destes terceiros poderán estar situados en países que non conten con 
lexislación de protección de datos equiparable á lexislación española ou á lexislación 
europea, e as transferencias de datos poderán non contar cunha decisión de adecuación 
referida no artigo 45 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello 
de 27 de abril de 2016, ou non contar con garantías adecuadas referidas no artigo 46 do 
citado Regulamento Europeo; sendo os riscos diso los referidos na letra g) do presente 
artigo 3 bis  

4) aos patrocinadores e colaboradores (doantes, achegadores, etc.) da FGA ou Real Federación 
Española de Atletismo. 

Os interesados poden exercitar os dereitos recollidos na letra j) do presente Anexo, aínda que 
procederá á indemnización por danos e prexuízos á que se refire o artigo 2.3 da Lei Orgánica 
1/1982 se do exercicio de tales dereitos houbese equivalencia a revogación do consentimento 
referida no artigo 2.2 da citada Lei Orgánica. O exercicio dos devanditos dereitos deberá 
exercitarse conforme ás regras da boa fe e sen incorrer en fraude de lei, e non impedirá nin o 
inicio ou continuación de calquera procedemento administrativo e/ou xudicial en que os 
interesados puidesen acharse involucrados nin a utilización dos datos de carácter persoal ou as 
gravacións ou imaxes en tales procedementos.  
(*) Recórdase que A CESIÓN E AUTORIZACIÓN DE USO DE DEREITOS DE IMAXE, VOZ E NOME 
CONTIDOS NO PRESENTE DOCUMENTO É REQUISITO NECESARIO PARA A TRAMITACIÓN, 
EXPEDICIÓN E XESTIÓN DA LICENZA E, EN CONSECUENCIA, PARA A INTEGRACIÓN NA 
FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO E/OU REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO. 
 
NON OUTORGAR CONSENTIMENTO PARA A DITA CESIÓN E USO TERÁ COMO CONSECUENCIA 
A NON TRAMITACIÓN E A NON EXPEDICIÓN DA LICENZA E A CONSEGUINTE NON INTEGRACIÓN 
DO INTERESADO NA FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO OU RFEA, SEN QUE A LICENZA 
DESPREGUE EFECTOS NO ÁMBITO AUTONÓMICO OU ESTATAL, RESPECTÍVAMENTE. 
 
Décimo. Dereitos e vantaxes  
Ademais dos dereitos xenéricos establecidos na lexislación vixente e no Regulamento de 
licenzas, así como noutras normas internas da FGA, durante a tempada 2021 a condición de 
federado autonómico xerará os dereitos e beneficios que se resumen, para cada tipo de licenza: 
 
• A participar, se reúne e cumpre coa regulamentación vixente para cada uno deles, nos Campionato de Galicia 

individuais e de clubs. 

• A participar nas competicións incluídas no Calendario Galego, se reúne e cumpre coa regulamentación para 
cada un deles.  

• A posuír o carnet de atleta da FGA ou acreditación equivalente. 

• A figurar no censo electoral da FGA, sempre que cumpra coa normativa vixente, podendo figurar nos censos 
electorais como electores e/ou elixibles. 

• A figurar, se entra nos topes establecidos, no Ránking de Galicia. 

• A ser beneficiario do sistema de axudas da FGA. 

• A poder ser seleccionado para representar a Galicia así como convocado a concentracións, test deportivos ou 
médicos sempre e cando cumpra o resto de requisitos que marque a Dirección Técnica ou normas vixentes. 



 

            2ª Parte REGULAMENTO DE LICENZAS DA FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO  TEMPADA 2021                Páxina 10 
 

Licenza anual de atleta Trail Running 

• A participar, se reúne os requisitos que marque o organizador, en Probas de Trail Running do Calendario 
FGA e RFEA estando cuberto polo seguro deportivo da súa licenza e sen ter que aboar Licenza de Día. 

• A participar nos Campionatos de Galicia ou España de Ruta e Trail Running sempre e cando cumpra o 
resto de requisitos indicados no regulamento do campionato. 

• A estar cuberto polo seguro de accidentes deportivos da súa licenza nos adestramentos que realice da 
modalidade de Trail Running dentro do ámbito xeográfico que contrate no seu seguro. 

• A posuír o carné de atleta da FGA ou acreditación equivalente. 

• A poder ser seleccionado coa Selección Galega ou Equipo Nacional así como convocado a 
concentracións, test deportivos ou médicos por parte da FGA a condición de que cumpra o resto de 
requisitos que marque a Dirección Técnica da FGA 

Licenza FGA de día de atleta 

(Corredores que non posúen Licenza Anual Nacional nin da Comunidade Autónoma onde se 

disputa a proba) 

• A participar, se reúne os requisitos que marque o organizador, nunha competición do Calendario 
Autonómico estando cuberto polos seguros contratados pola FGA. 

• A que sexa recoñecida a marca realizada para ránking Federado no caso de que posteriormente tramite 
licenza anual (RFEA o Autonómica). 

• A que sexa recoñecida a marca realizada para participar nun Cto de Galicia ou España no caso de que 
tramite licenza anual (RFEA o Autonómica). 

Licenza FGA de club 

• A tramitar licenzas de atletas na FGA 

• A figurar no ranking de clubs da FGA. 

• A poder participar, de acordo coa regulamentación vixente, nos Campionatos de  Galicia de Clubs. 

• A que os seus atletas poidan participar, se cumpren coa regulamentación vixente, nos Campionatos de 
Galicia Individuais. 

• A figurar no censo electoral da FGA, sempre que cumpra coa normativa vixente, sendo os únicos, do 
Estamento de Clubs, que figurarán nos censos electorais como electores e/ou elixibles. 

• A poder conectarse á extranet da RFEA e realizar inscricións, tramitar licenzas, etc. 

• Os clubs de División de Honor e Primeira División a recibir o Programa Informático de Competición de 
Clubs e inscribir aos seus atletas nos Campionatos Nacionais Individuais. Nestes casos terán que 
dilixenciar a licenza nacional coa RFEA. 

• A poder organizar competicións do Calendario Autonómico da FGA. 

• A poder ser club principal ou asociado. 

• A percibir compensación por cambio de club dos seus atletas de acordo coa normativa que puidera 
aprobarse. 

 

Licenza da FGA de adestrador 

A) Licenza de adestrador nacional /TD3 

• Entrega de carné ou medio acreditativo da súa licenza e categoría polo periodo de vixencia establecido, 
sempre que se cumpran todas as condicións establecidas no regulamento de licenzas. 

• Estar en posesión da Licenza de Adestrador Nacional outorga o dereito de estar  no censo electoral da 
FGA, sempre que cumpra coa normativa vixente, do Estamento de Adestradores, que figurarán nos 
censos electorais como electores e/ou elixibles. 

• Estar en posesión da Licenza de Adestrador Nacional é condición indispensable pero non exclusiva para 
poder formar parte do Comité Técnico da FGA, formar parte da estrutura técnica (agás na área de 
desenvolvemento) ou poder ser contratado por conta allea como adestrador por esta FGA. 

• Poderán dispoñer de ata un 75% de desconto nas xornadas de formación organizadas pola FGA. 

• Poderán ser invitados a criterio da Dirección Técnica ás concentracións galegas realizadas pola FGA en 
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calquera das súas categorías ou modalidades. 

• Poderán ser convocados a Criterio do Director Técnico para formar parte das delegacións do equipo 
autonómico en competicións nacionais. 

• Poderán recibir asistencia técnica por parte do Comité Técnico e dos adestradores do cadro técnico da 
FGA. 

• Posibilidade de solicitar titorización por parte dos adestradores do cadro técnico da FGA. 

• Previa solicitude e aprobación pola Dirección Técnico terán a posibilidade de realizar adestramentos cos 
adestradores do CGTD e núcleos de adestramento da FGA. 

• Posibilidade de acceso ás liñas de Axudas para Cursos de Formación e Capacitación técnica (Congresos, 
foros de adestradores, etc.). 

• Previa solicitude poderá dispoñer dunha entrada/acreditación gratuita en todas as competicións 
organizadas exclusivamente pola RFEA. 

• Todos aqueles beneficios que poidan ser establecidos polos órganos de Goberno da FGA para esta 
categoría.  

 

B) Licenza FGA de adestrador de clubs/TD2  

• Entrega de carné ou medio acreditativo da súa licenza e categoría polo periodo de vixencia establecido, 
sempre que se cumpran todas as condicións establecidas no regulamento de licenzas 

• Estar en posesión da Licenza de Adestrador de Club outorga o dereito de estar no censo electoral da 
FGA, sempre que cumpra coa normativa vixente, do Estamento de Adestradores, que figurarán nos 
censos electorais como electores e/ou elixibles. 

• Estar en posesión da Licenza de Adestrador de Club é condición indispensable que non exclusiva para 
poder formar parte da estrutura técnica na área de desenvolvemento. 

• Poderán ser invitados a criterio da Dirección Técnica ás concentracións autonómicas realizadas pola 
FGA para categorías Sub-20, Sub-18, Sub-16 e inferiores. 

• Poderán recibir asistencia técnica por parte do Comité Técnico e dos adestradores do cadro técnico da 
FGA. 

• Posibilidade de titorización por parte dos adestradores do cadro técnico da FGA. 

• En base ás posibilidades orzamentarias e ao número de solicitudes poderán acceder a axudas 
económicas para o desprazamento para as concentracións autonómicas de Tecnificación como 
Adestradores en desenvolvemento. 

• Todos aqueles beneficios que poidan ser establecidos polos órganos de Goberno da FGA para esta 
categoría. 

 
Licenza FGA de Monitor Nacional/TD1 (*) 

• Entrega de carné ou medio acreditativo da súa categoría polo periodo de vixencia establecido, 
sempre que se cumpran todas as condicións establecidas no regulamento de licenzas. 

• Poderán participar a criterio da Dirección Técnica nas concentracións autonómicas de tecnificación 
como monitor en formación (futuro adestrador). 

 

* A condición de MONITOR admite poder gozar de determinadas vantaxes ofrecidas pola 

FGA, pero non inclúe ao seu titular no estamento de adestradores da RFEA, nin no censo 

electoral da FGA, nin permite desenvolver actividades propias dos adestradores. 
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 Licenza FGA de xuíz 

• A recibir gratuitamente o Regulamento da WA actualizado en PDF. 

• A ser designado Xuíz nas competicións do Calendario Autonómico. 

• A posuír o carné de xuíz da FGA oo medio acreditativo equivalente. 

• A figurar no censo electoral da FGA, sempre que cumpra coa normativa vixente, sendo os únicos, do 
Estamento de xuíces, que figurarán nos censos electorais como electores e/ou elixibles. 

• A ser designado xuíz nas viaxes da Selección Galega. 

• Posibilidade de recibir material de uniformidade para actuar en competicións da FGA 

• Posibilidade de asistir aos cursos e seminarios de actualización. 
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