


•  BQ LLICÈNCIA 
•  BQ LLICÈNCIA és la nova aplicació oficial, totalment gratuïta, de la Federació 

Catalana de Basquetbol, amb la que podràs descarregar la teva llicència en el teu 
mòbil per disputar els partits, estar en contacte amb el teu club i amb la pròpia 
FCBQ.

•  Amb aquesta aplicació podràs establir les teves preferències per rebre notícies 
generals, campionats de promoció i 3X3, cursos de formació i moltes altres 
informacions del Bàsquet Català.

•  A més, a través de la BQ Llicència, si ets federat, podràs rebre avantatges i 
descomptes exclusius.

•  Aplicació optimitzada per Android Market i App Store.



•  COM DESCARREGAR L’APP

•  Google Play (Android Market):
•  Entra a l’App d’Android Market 
•  (http://play.google.com/store)

•  Cal que cerquis l’App  “BQ LLICÈNCIA” dins del 
buscador d’Android Market i prémer la descàrrega, 
és completament gratuïta.

•  Si no tens un compte creat prèviament a l’Android 
Market, n'hauràs de crear un amb un nom de usuari 
“e-mail” i definir una contrasenya introduint totes les 
dades requerides, (no cal intervenció de l’FCBQ).



•  COM DESCARREGAR L’APP

•  Apple (App Store):

•  Entra a l’App Store :
•  Cal que cerquis l’App  “BQ LLICENCIA” dins del 

buscador de l’App Store i prémer la descàrrega, és 
completament gratuïta.

•  Si no tens un compte creat prèviament a APP Store, 
n’hauràs de crear un amb un nom de usuari “e-mail” i 
definir una contrasenya, introduint totes les dades 
requerides, (no cal intervenció de l´FCBQ).



•  OBTENCIÓ DELS CODIS D’ACCÉS A L’APP
•  Per tal d’obtenir el codi d’accés “CONTRASENYA DEL CLUB”, caldrà accedir a la 

pàgina web: http://basquetcatala.cat/control/login  o directament en el link de la web.

•  Un cop accedeixes a la part privada de la web, trobaràs la “CONTRASENYA DEL 
CLUB”, aquest codi serà lliurat pel responsable del CLUB a cada federat per tal 
d’accedir a la seva llicència virtual.



•  CONFIGURACIÓ DE L’APP “BQ LLICÈNCIA”
•  Primer t’hauràs de registrar amb les teves dades personals i després introduir           

el codi d´accés  “CONTRASENYA DEL CLUB” que et facilitarà el teu CLUB.



•  CONFIGURACIÓ DE L’APP “BQ LLICÈNCIA”
•  Trobaràs dos tipus generals de configuració, escull els que siguin del teu interès.

Missatges:                                                 Notícies: 



•  CONFIGURACIÓ DE L’APP 
“BQ LLICÈNCIA”

•  Totes aquestes notificacions es poden activar o 
desactivar en funció de l’usuari, sempre des del 
Menú inicial, aquesta subscripció només és 
informativa.

•  Un cop configurat és OBLIGATORI, acceptar les 
condicions d´ús per poder accedir. 

•  Per tal de conèixer aquestes condicions pots prémer 
el link:

      “Accepto les condicions d’ús”



•   ADJUNTAR FOTOGRAFIES

•  Per defecte la fotografia mostrada a l’App BQ 
Llicència serà la última introduïda dins de 
l’Aplicació de Llicències.

•  L’App et permetrà modificar UNA VEGADA PER 
TEMPORADA la fotografia que aparegui per 
defecte. 



•  CREACIÓ DE CONVOCATÒRIES
•  Per poder crear aquestes convocatòries necessitarem la “PARAULA DE PAS 

INDIVIDUAL”. 
•  Aquesta informació també la trobarem a la web: http://basquetcatala.cat/control/login     

seguin el mateix procediment de l’obtenció dels codis d’accés descrits anteriorment
•  Hi ha 3 tipus de llicència que poden crear convocatòries: 

•  L’Entrenador pot crear convocatòries dels equips en els que tingui llicència.
•  El Delegat d’Equip pot crear convocatòries dels equips en els que tingui llicència.
•  El Director Tècnic pot crear convocatòries en l’equip en el que té llicència i en 

qualsevol altre equip de la mateixa o inferior categoria del club, tant masculina com 
femenina.

•  El Jugador, Directiu i Delegat de Camp només es podran identificar a través de 
l’App Bq Llicència per inscriure’s en acta però mai podrà crear una convocatòria.



•  CREACIÓ DE CONVOCATÒRIES

•  Les convocatòries podran realitzar-se amb un màxim de:

•  12 JUGADORS/ES
•  1 ENTRENADORS PRINCIPAL
•  1 ENTRENADOR AUXILIAR
•  5  ACOMPANYANTS

•  Els acompanyants només poden ser federats amb llicència d’aquell equip, 
Entrenadors i Delegats d’equip (excepte el Director Tècnic del club amb llicència 
d’aquell equip, de la mateixa categoria o inferior, tant  masculina com femenina).



•  CREACIÓ DE CONVOCATÒRIES

•  1) Per poder crear una nova convocatòria, cal clicar en el 
menú inferior i introduir el codi de Club

•   “PARAULA PAS INDIVIDUAL” anteriorment esmentat.



•  CREACIÓ DE CONVOCATÒRIES

•  2) Un cop introduït aquest codi, apareixerà un llistat amb  els 
equips dels que pots crear una nova convocatòria.



•  CREACIÓ DE CONVOCATÒRIES

•  3) Per poder crear una nova convocatòria, clicar la paraula 
“CONVOCATÒRIES”.

•  Aquí t’apareixerà un llistat amb les convocatòries creades 
anteriorment o bé, com en aquest exemple, t’apareixerà que 
no hi ha cap convocatòria creada. 



•  CREACIÓ DE CONVOCATÒRIES
•  4) Per crear una convocatòria cal seguir les instruccions de la pantalla i clicar la icona 

superior a mà dreta. 
•  Un cop clicada aquesta icona apareixerà aquesta nova pantalla, on hauràs de 

seleccionar el equip del qual vols crear una nova convocatòria.



•  CREACIÓ DE CONVOCATÒRIES
•  5) Un cop seleccionat l’equip, apareixerà aquesta pantalla, 

on indica que no hi ha cap jugador seleccionat per a 
aquesta convocatòria.

•  Per agregar federats a la convocatòria hauràs de clicar la 
icona situat a la part superior dreta per seleccionar federats.



•  CREACIÓ DE CONVOCATÒRIES

•  6) Un cop clicada la icona, t’apareixerà el llistat d’equips i 
federats que pots seleccionar.



•  CREACIÓ DE CONVOCATÒRIES

•  7) Selecciona un jugador i t’apareixerà aquesta pantalla.

•  8) Hauràs d’introduir un dorsal i després “Afegeix com a 
Jugador”, cal que segueixis aquests passos fins a 
completar la convocatòria desitjada. 



•  CREACIÓ DE CONVOCATÒRIES
•  8)Per afegir Entrenadors, Delegats i Acompanyants 

trobareu aquesta pantalla:

•  Un cop finalitzat aquest procés quedarà gravada aquesta 
convocatòria i podràs visualitzar-la i participar a nivell 
federat.

•  Donat que l’App esta en fase de proves, és OBLIGATORI 
presentar la llicència física, com s’ha fet fins ara i fins a final 
de la temporada 2014-2015.



•   ACTUALITZACIONS I COMENTARIS
•  Aquesta App s’anirà actualitzant permanentment, ara estarà en fase de proves i 

agrairem qualsevol suggeriment o consulta per poder millorar dia a dia.
•  Podreu posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels canals habituals:

      Barcelona                                                    Lleida
      E-mail: llicències@basquetcatala.cat          E-mail: fcbq.lleida@basquetcatala.cat
      Telèfon: 93 396 66 35                                  Telèfon: 973 23 48 67

      Girona                                                         Tarragona
      E-mail: fcbq.girona@basquetcatala.cat       E-mail: fcbq.tarragona@basquetcatala.cat
      Telèfon: 972 40 60 74                                  Telèfon: 977 22 66 20



Gràcies per la vostre atenció!




