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REQUISITOS DE ACCESO ESPECÍFICOS (RAE) DAS DIFERENT ES 

MODALIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS NA COMUNIDADE AU TÓNOMA 

DE GALICIA  

 

ENSINANZAS LOXSE  

 

BALONMÁN  

- CICLO INICIAL:  

RAE: Proba específica de acceso. 

VIXENCIA: 18 meses contados a partir da data de finalización.  

EXENCIÓN:  

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de Balonmán, nas 

condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 3 de xullo, 

sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o Decreto 

6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos 

deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento o u equivalente  

na modalidade de atletismo, establecida polas comunidades 

autónomas de acordo coa súa normativa. 

•••• Os que acrediten ser seleccionados/as , pola respectiva Real 

Federación Española de Balonmán, para representar a España en 

categorías internacionais en categoría absoluta, polo menos unha 

vez nos últimos dous anos. Tal acreditación realizarase mediante 

certificado expedido polo Consello Superior de Deportes. 

•••• Os xogadores ou xogadoras que, no prazo dos últimos dous anos, 

pertencesen polo menos unha temporada ao cadro persoal  dun 

equipo que tomase parte na Liga da Asociación de Balonmán 

(ASOBAL), a Liga de División de Honor B ou a Liga de División de 

Honor Feminina (Liga Costablanca)- Tal condición acreditarase 

mediante certificado expedido pola Real Federación Española de 

Balonmán. 
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DEPORTES DE INVERNO 

- CICLO INICIAL modalidade Esquí Alpino:  

RAE: Proba específica de acceso. 

VIXENCIA: 18 meses contados a partir da data de finalización.  

EXENCIÓN:  

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de Esquí Alpino, 

nas condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 3 de 

xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o Decreto 

6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos 

deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento o u equivalente  

na modalidade de atletismo, establecida polas comunidades 

autónomas de acordo coa súa normativa. 

•••• Os que acrediten ser seleccionados/as , pola respectiva Real 

Federación Española de Deportes de Inverno, para representar a 

España en categorías internacionais en categoría absoluta, polo 

menos unha vez nos últimos dous anos. Tal acreditación realizarase 

mediante certificado expedido polo Consello Superior de Deportes. 

•••• Quedar clasificado/a entre os 20 primeiros , polo menos unha vez 

nos dous últimos anos, nalgunha das probas de slálom, slálom 

xigante ou súper xigante dos campionatos de España absolutos de 

esquí alpino. Certificado expedido pola Real Federación Española 

de Deportes de Inverno. 

 

- CICLO INICIAL modalidade Esquí de Fondo:  

RAE: Proba específica de acceso. 

VIXENCIA: 18 meses contados a partir da data de finalización.  

EXENCIÓN:  

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de Esquí de 

Fondo, nas condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 
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3 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o 

Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación 

dos deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento o u equivalente  

na modalidade de atletismo, establecida polas comunidades 

autónomas de acordo coa súa normativa. 

•••• Os que acrediten ser seleccionados/as , pola respectiva Real 

Federación Española de Deportes de Inverno, para representar a 

España en categorías internacionais en categoría absoluta, polo 

menos unha vez nos últimos dous anos. Tal acreditación realizarase 

mediante certificado expedido polo Consello Superior de Deportes. 

•••• Quedar clasificado/a entre os 20 primeiros , polo menos unha vez 

nos dous últimos anos, nalgunha das probas individuais dos 

campionatos de España absolutos de esquí de fondo. Certificado 

expedido pola Real Federación Española de Deportes de Inverno. 

 

- CICLO INICIAL modalidade Snowboard:  

RAE: Proba específica de acceso. 

VIXENCIA: 18 meses contados a partir da data de finalización.  

EXENCIÓN:  

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de Snowboard, 

nas condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 3 de 

xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o Decreto 

6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos 

deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento o u equivalente  

na modalidade de atletismo, establecida polas comunidades 

autónomas de acordo coa súa normativa. 

•••• Os que acrediten ser seleccionados/as , pola respectiva Real 

Federación Española de Deportes de Inverno, para representar a 

España en categorías internacionais en categoría absoluta, polo 
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menos unha vez nos últimos dous anos. Tal acreditación realizarase 

mediante certificado expedido polo Consello Superior de Deportes. 

•••• Quedar clasificado/a entre os 20 primeiros , polo menos unha vez 

nos dous últimos anos, nalgunha das probas individuais dos 

campionatos de España absolutos de snowboard. Certificado 

expedido pola Real Federación Española de Deportes de Inverno 

 

FÚTBOL 

- CICLO INICIAL:   

RAE: Proba específica de acceso. 

VIXENCIA: 18 meses contados a partir da data de finalización.  

EXENCIÓN:  

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de Fútbol, nas 

condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 3 de xullo, 

sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o Decreto 

6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos 

deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento o u equivalente  

na modalidade de atletismo, establecida polas comunidades 

autónomas de acordo coa súa normativa. 

•••• Os que acrediten ser seleccionados/as , pola respectiva Real 

Federación Española de Fútbol, para representar a España en 

categorías internacionais en categoría absoluta, polo menos unha 

vez nos últimos dous anos. Tal acreditación realizarase mediante 

certificado expedido polo Consello Superior de Deportes. 

•••• Os xogadores ou xogadoras que, no prazo dos últimos dous anos, 

pertencesen polo menos unha temporada ao cadro persoal  dun 

equipo que tomase parte nalgunha competición de categoría 

nacional. Tal condición acreditarase mediante certificado expedido 

pola Real Federación Española de Fútbol. 
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- CICLO SUPERIOR:   

RAE:  Acreditar a experiencia adquirida  logo de que se obtivo o título de 

técnico deportivo, como adestrador titular de equipos que participen, durante 

polo menos unha temporada (de forma ininterrompida durante un tempo 

mínimo de 6 meses, ou se é o caso, de 183 días), en: terceira división, 

categoría rexional preferente, categoría rexional ordinaria, liga nacional 

xuvenil, ou en competicións das categorías xuvenil, cadete, infantil, alevín ou 

benxamín. Certificado expedido pola Federación autonómica ou nacional. 

 

FÚTBOL- SALA  

- CICLO INICIAL:  

RAE: Proba específica de acceso. 

VIXENCIA: 18 meses contados a partir da data de finalización.  

EXENCIÓN:  

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de Fútbol sala, 

nas condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 3 de 

xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o Decreto 

6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos 

deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento o u equivalente  

na modalidade de atletismo, establecida polas comunidades 

autónomas de acordo coa súa normativa. 

•••• Os que acrediten ser seleccionados/as , pola respectiva Real 

Federación Española de Fútbol sala, para representar a España en 

categorías internacionais en categoría absoluta, polo menos unha 

vez nos últimos dous anos. Tal acreditación realizarase mediante 

certificado expedido polo Consello Superior de Deportes. 

•••• Os xogadores ou xogadoras que, no prazo dos últimos dous anos, 

pertencesen polo menos unha temporada ao cadro persoal  dun 

equipo que tomase parte nalgunha competición de categoría 
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nacional. Tal condición acreditarase mediante certificado expedido 

pola Real Federación Española de Fútbol. 

 

- CICLO SUPERIOR:   

RAE:  Acreditar a experiencia adquirida logo de que se obtivo o título de 

técnico deportivo, como adestrador titular de equipos que participen, durante 

polo menos unha temporada, (de forma ininterrompida durante un tempo 

mínimo de 6 meses, ou se é o caso, de 183 días) en: terceira división, 

categoría rexional preferente, categoría rexional ordinaria, liga nacional 

xuvenil, ou en competicións das categorías xuvenil, cadete, infantil, alevín ou 

benxamín. Certificado expedido pola Federación autonómica ou nacional. 

 

ENSINANZAS LOE  

 

ATLETISMO 

- CICLO INICIAL:  

RAE: Proba específica de acceso (120 horas). 

VIXENCIA: 18 meses contados a partir da data de finalización. 

EXENCIÓN: 

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de Atletismo, nas 

condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 3 de xullo, 

sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o Decreto 

6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos 

deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento o u equivalente  

na modalidade de atletismo, establecida polas comunidades 

autónomas de acordo coa súa normativa. 

•••• Estar clasificado/a  entre os oito primeiros/as , polo menos unha 

vez nos últimos dous anos, en calquera especialidade ou proba da 

categoría absoluta do campionato de España. Esta condición 

deberá ser acreditada pola Real Federación Española de Atletismo. 
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BALONCESTO  

- CICLO INICIAL:   

RAE:  Proba específica de acceso (105 horas)  ou acreditar o mérito 

deportivo de competir durante ao menos unha tempada en calquera 

categoría de competición federativa desde a categoría infantil ata a 

categoría absoluta. Certificación emitido pola Federación Española de 

Baloncesto. 

VIXENCIA:  18 meses  contados a partir da data da súa finalización. 

EXENCIÓN: 

•••• Durante os 3 cursos académicos seguintes ao de imp lantación 

do Real Decreto 980/2015, de 30 de outubro,  (16/17, 17/18, 

18/19) estarán exentos da realización da proba de carácter 

específico ou de acreditar o mérito deportivo: quen acrediten a súa 

experiencia como adestradores  de equipos participantes en 

competicións oficiais organizadas polas federacións deportivas 

autonómicas ou española de baloncesto das categorías de 

minibasket e infantil pasarela. Esta experiencia debe ser de ao 

menos dúas temporadas, e adquirida con anterioridade á data de 

entrada en vigor do presente real decreto (26 de novembro de 

2015). Certificación emitido pola Federación Española de 

Baloncesto. 

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de baloncesto, 

nas condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 3 de 

xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o Decreto 

6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos 

deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento o u equivalente  

na modalidade de baloncesto, establecida polas comunidades 

autónomas de acordo coa súa normativa. 
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•••• Ser seleccionado/a  pola Federación Española de baloncesto para 

representar a España, dentro dos dous últimos anos, en ao menos 

unha competición oficial internacional (campionatos de Europa ou 

do Mundo) de categoría absoluta, na modalidade correspondente. 

 

HÍPICA 

- CICLO INICIAL:  

RAE: Proba específica de acceso (240 horas) 

VIXENCIA:  18 meses  contados a partir da data da súa finalización  

EXENCIÓN: 

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de hípica, nas 

condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 3 de xullo, 

sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o Decreto 

6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos 

deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento o u equivalente  

na modalidade de hípica, establecida polas comunidades 

autónomas de acordo coa súa normativa. 

•••• Ser seleccionado/a  pola Real Federación Hípica Española para 

representar a España, dentro dos dous últimos anos, en polo menos 

unha competición oficial internacional de categoría absoluta ou 

categoría de xinete novo/a , na modalidade correspondente. 

Entenderase como competición oficial os campionatos de Europa ou 

do Mundo nas disciplinas hípicas de Salto, Doma e Concurso 

Completo. 

•••• Dispor do certificado expedido pola Real Federación Hípica 

Española, que acredite o galope de nivel 7  nas modalidades 

hípicas de saltos de obstáculos e doma, e o galope de nivel 5 na 

modalidade hípica de concurso completo, do Regulamento de 

titulacións de xinetes da referida federación. 
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- CICLO FINAL:  

RAE: Proba específica de acceso (180 horas). 

VIXENCIA:  18 meses  contados a partir da data da súa finalización. 

 

- CICLO SUPERIOR:  

RAE: Proba específica de acceso (200 horas). 

VIXENCIA:  18 meses  contados a partir da data da súa finalización 

 EXENCIÓN:  

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de hípica, nas 

condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 3 de xullo, 

sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o Decreto 

6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos 

deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• Ser seleccionado/a  pola Real Federación Hípica Española para 

representar a España, dentro dos dous últimos anos, en polo menos 

unha competición oficial internacional de categoría absoluta , na 

disciplina correspondente. Entenderase como competición oficial os 

campionatos de Europa ou do Mundo nas disciplinas hípicas de 

Salto de obstáculos, Doma clásica e Concurso Completo. 

 

JUDO E DEFENSA PERSOAL  

- CICLO INICIAL:  

RAE: Mérito deportivo CINTO NEGRO 1º DAN (360 horas ). Certificado 

emitido pola Real Federación Española de Judo e Deportes Asociados. 

- CICLO FINAL:  

RAE: Mérito deportivo CINTO NEGRO 2º DAN (240 horas ). Certificado 

emitido pola Real Federación Española de Judo e Deportes Asociados. 

EXENCIÓN:  

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de judo, nas 

condicións que establece o Real Decreto 971/2007, do 3 de xullo, 
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sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o Decreto 

6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos 

deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento o u equivalente  

na modalidade de judo, establecida polas comunidades autónomas 

de acordo coa súa normativa. 

•••• Ser seleccionado/a  pola Real Federación Española de Judo e 

Deportes Asociados para representar a España, dentro dos dous 

últimos anos, en polo menos unha competición oficial internacional 

das categorías sub-17 ou superiores , na modalidade de judo. 

 

MERGULLO DEPORTIVO 

- CICLO INICIAL:  

RAE: Proba específica de acceso (240 horas) e acreditar o título de 

aptitude de mergullador/a de primeira clase , ou certificacións declaradas 

equivalentes por calquera das comunidades autónomas que teñan 

transferida a competencia na expedición de títulos de mergullo deportivo. 

VIXENCIA:  18 meses  contados a partir da data da súa finalización  

EXENCIÓN: 

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de mergullo 

deportivo con escafandro autónoma, nas condicións que establece 

o Real Decreto 971/2007, do 3 de xullo, sobre deportistas de alto 

nivel e alto rendemento, e o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo 

que se regula a cualificación dos deportistas galegos/as de alto 

nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento  ou equivalente  

na modalidade de mergullo deportivo con escafandro autónoma, 

establecida polas comunidades autónomas de acordo coa súa 

normativa. 
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•••• Estar en posesión do certificado federativo de mergullador/a tres 

estrelas , expedido pola Federación Española de Actividades 

Subacuáticas. 

SALVAMENTO E SOCORRISMO  

- CICLO INICIAL:  

RAE: Proba específica de acceso (120 horas). 

VIXENCIA:  24 meses  contados a partir da data da súa finalización. 

EXENCIÓN: 

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de Salvamento e 

Socorrismo, nas condicións que establece o Real Decreto 971/2007, 

do 3 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, e o 

Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación 

dos deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento  ou equivalente  

na modalidade de Salvamento e Socorrismo, establecida polas 

comunidades autónomas de acordo coa súa normativa. 

•••• Ser seleccionado/a  pola Real Federación Española de Salvamento 

e Socorrismo para representar a España, dentro dos dous últimos 

anos, polo menos nunha competición oficial internacional de 

categoría absoluta, na modalidade correspondente. 

•••• Que competiran en campionatos de España  de Salvamento e 

Socorrismo durante un mínimo de dúas tempadas en categoría 

xuvenil ou superior, durante os tres últimos anos.  

 

VELA 

- CICLO INICIAL de Vela con aparello fixo e aparello libre:  

RAE: Proba específica de acceso (220 horas).  

VIXENCIA:  18 meses  contados a partir da data da súa finalización  

EXENCIÓN: 

•••• Quen acredite a condición de deportista de alto nivel ou 

deportista galego/a de alto nivel  na modalidade de vela con 



 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
www.edu.xunta.es 

aparello fixo ou aparello libre, nas condicións que establece o Real 

Decreto 971/2007, do 3 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e 

alto rendemento, e o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se 

regula a calificación dos deportistas galegos/as de alto nivel. 

•••• A cualificación de deportista de alto rendemento  ou equivalente  

na modalidade de vela con aparello fixo ou aparello libre, 

establecida polas comunidades autónomas de acordo coa súa 

normativa. 

•••• Ser seleccionado/a  pola Real Federación Española de Vela para 

representar a España, dentro dos dous últimos anos, polo menos 

nunha competición oficial internacional de categoría absoluta, na 

modalidade correspondente. 

•••• Quedar clasificado/a entre os cinco primeiros/as  nalgún dos 

campeonatos do Mundo, de Europa ou de España na modalidade 

correspondente. 

 

 


