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REGULAMENTO LICENZAS FGM. 
 

 
Artigo 1. O presente Regulamento establece as condicións das licenzas da Federación Galega de 
Motociclismo para a tempada 2021. No que non estea expresamente regulado será de aplicación o 
disposto nos Estatutos e Regulamentos da FGM e, subsidiariamente, nos Estatutos e Regulamentos da 
Real Federación Motociclista Española. 
 
Artigo 2. A integración na FEDERACIÓN GALEGA DE MOTOCICLISMO (FGM) producirase mediante a 
expedición da licenza federativa. Dita expedición será acordada pola Xunta Directiva. 
 
En todo caso, para a participación en actividades ou competicións oficiais de ámbito autonómico será 
preciso estar en posesión da licenza expedida pola FGM. 
 
O titular de licenza comprométese a respectar e acatar os estatutos e os regulamentos da Federación 
Galega e das Federacións nas que está integrada. 
 
As entidades deportivas poderán integrarse, a petición propia, na FGM, sempre que teñan o seu enderezo 
social e desenvolvan a súa actividade en Galicia e estean constituídas conforme aos requisitos esixidos 
pola lexislación vixente e inscritos non Rexistro de Entidades Deportivas de la Xunta de Galicia, debendo 
comprometerse a cumprir o disposto nos Estatutos e Regulamentos da FGM, e someterse á autoridade 
dos órganos federativos, en relación coas materias da súa competencia. 
 
Os mesmos criterios e requisitos, non que sexa de aplicación, rexerán para a integración dos deportistas, 
xuíces-árbitros e técnicos. 
 
Artigo 3. A solicitude de licenza deberá ser respondida non prazo de quince días. A Xunta Directiva da 
FGM debe asegurarse da identidade e nacionalidade do solicitante, de súa idade, saúde e aptitude para 
tomar parte en competicións motociclistas correspondentes á categoría da licenza solicitada. Así mesmo, 
verificará que non se atopa privado do seu exercicio, descualificado o inhabilitado. Só poderá denegarse la 
licenza de forma escrita e motivada cando se incumpran os requisitos establecidos para a súa expedición.  
 
A denegación de licenza poderá ser recorrida perante o Comité Galego de Xustiza Deportiva. 
 
Artigo 4. O titular dunha licenza tramitada e expedida pola Federación Gallega de Motociclismo non poderá 
solicitar expedición doutra licenza a través de diferente federación motociclista autonómica durante a 
mesma tempada. 
 
Poderá concederse licenza federativa, calquera que sexa a nacionalidade do solicitante e respectando a 
lexislación vixente para cidadáns da Unión Europea, a quen teña residencia en Galicia e non posúa licenza 
doutra federación motociclista nacional o autonómica. Quen sendo titular de licenza pola FGM obteña outra 
licenza por outra federación nacional o autonómica deberá optar non prazo de dez días e si non o fai 
entenderase que renuncia á licenza da FGM. O anterior non será aplicable a las licenzas da Real 
Federación Motociclista Española, que serán sempre compatibles coas da Federación Gallega. 
 
Artigo 5. O menores de idade deberán acompañar á súa solicitude a correspondente autorización de 
menores, subscrita polo pai, nai ou titor/a. Nela autorizará ao menor a participar en competicións 
motociclistas asumindo a responsabilidade que se puidese derivar da súa participación. 
 
Artigo 6. As persoas con minusvalías físicas deberán entregar, xunto con la solicitude de licenza, dous 
certificados de diferentes médicos especialistas en medicina deportiva que informen da súa aptitude para 
participar en competicións motociclistas. 
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Artigo 7. Os prezos das licenzas para a tempada 2021 serán os seguintes: 
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Artigo 8. Aptitude das licenzas. 
 
A licenza Homologada é a única válida para participar en Campionatos de España (CE) e en todo territorio 
nacional en probas e adestramentos federados. Inclúe a licenza galega. É tamén válida para participar en 
Campionatos Galegos (CG). 
 
A licenza Galega é válida para participar en Campionatos Galegos. Pódese ampliar a homologada RFME 
pagando a diferenza de prezo. 
 
A licenza Social é válida para probas sociais e adestramentos comunicados en zona privada, e puntúa só 
para os TROFEOS SOCIAIS convocados CG.  Non puntúa para os CG. 
 
A licenza Xogade Infantil é válida para participar en probas celebradas en Galicia, puntúa para os CG, non 
é válida fora de Galicia. 
 
Artigo 9. Todas as licenzas deberán ser tramitadas có boletín de solicitude cuberto e selado polo moto club 
que a tramita, acompañada da fotocopia do DNI ou carné de conducir. Cando se tramiten de forma 
telemática a documentación requirida deberá enviarse por correo-e. 
  
Licenza Categoría "SÉNIOR": 
 
Expedirase previa cumprimentación dos trámites regulamentarios, aos pilotos que a soliciten despois de 
estar un ano en posesión de Licenza Júnior, ou aqueles pilotos que estiveron en posesión da licenza 
Júnior 3 anos. 
  
Licenza Categoría "JÚNIOR": 
 
Expedirase previa cumprimentación dos trámites regulamentarios, aos pilotos a partir de 15 anos 
cumpridos. Os menores de 18 anos deberán presentar obrigatoriamente AUTORIZACIÓN DE MENORES, 
a licenza Júnior poderase sacar un máximo de tres anos. 
  
Licenza Categoría "VETERANO": 
 
Expedirase previa cumprimentación dos trámites regulamentarios aos pilotos que cumpran as idades 
regulamentarias da categoría na que compiten. 
 
Os maiores de 55 anos deberán presentar certificado médico. 
 
Licenza Categoría CADETE-XUVENIL-ALEVIN: 
 
Expedirase, previa cumprimentación dos trámites regulamentarios aos pilotos que a soliciten, previa 
presentación do Certificado Médico de aptitude física e autorización paterna por escrito e coa sinatura 
recoñecida. Obrigatorio estar en posesión de DNI. 
 
Artigo 10. Os pilotos con licenza Cadete, Xuvenil e Alevín terán limitada a súa participación a competicións 
que se celebren en circuítos fechados e que sexan exclusivas para a súa categoría. 
 
Tódolos pilotos destas categorías deberán presentar coa súa licenza obrigatoriamente a AUTORIZACIÓN 
DE MENORES asinada polo pai e nai: 
 
CATEGORÍA CADETE: Dos 14 aos 15 anos. (Non ano que cumpren 16 teñen que sacar a Jun.) 
CATEGORÍA XUVENIL: Desde os 11 aos 13 anos. 
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CATEGORÍA ALEVIN: Desde os 6 anos ata os 11. (OBRIGATORIO TER 6 ANOS CUMPRIDOS) 
ACREDITACIÓN INFANTIL (NON COMPETITIVA): 4-6 ANOS 
 
 
Artigo 11. Licenza "UNHA COMPETICIÓN": 
 
Expedirase aos pilotos que a soliciten, cos mesmos requisitos anteriores para cada categoría e só será 
válida para unha competición. Máximo dúas por ano. 
  
 
Artigo 12. TRÁMITES INTERNACIONAIS DE LICENZA. As licenzas internacionais tramítanse 
directamente na RFME. Antes de facer calquera trámite internacional hai que ter tramitada a licenza 
homologada RFME. 
 
Artigo 13. Todos os pilotos que non teñan carné de conducir deberan presentar certificado médico de 
aptitude física e fotocopia e DNI, só poderán participar en probas celebradas en circuíto fechado. 
 
Artigo 14. Na fin de semana que haxa unha proba/adestramento non federado nun circuíto, zona, 
percorrido etc non se poderá activar o seguro de adestramentos para ese circuíto ou zona. 
 


