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GRAVACIÓ, RETRANSMISSIÓ, EMISSIÓ I DIFUSIÓ D’IMATGES DE PARTITS
OFICIALS DE L’FCBQ

Tal com ja es va informar, en la Circular n. 33 (2020-21) i en l’Assemblea General del passat
10/07/2021, a fi de donar un marc legal que permeti a les entitats afiliades poder gravar,
emetre i difondre imatges dels partits de les competicions oficials de bàsquet i que
això no generi possibles demandes, us comuniquem que l’FCBQ (que és qui té aquests drets)
autoritzarà als seus clubs a realitzar aquestes activitats, sempre que aquestes siguin obertes
al públic en general i sense pagament per part de l’usuari.
Caldrà però tenir present que l’Autorització Federativa per poder gravar o retransmetre
imatges s’emetrà per partits, i només si:
1) els dos clubs implicats, han tramitat l’autorització-certificació, conforme el
President:
a) ha autoritzat la gravació, etc. d’imatges del partit en qüestió.
b) ha certificat que ha obtingut, de tots els components de l’equip amb llicència
federativa, el corresponent consentiment-informat respecte la gravació, etc.

2) el club interessat ha sol·licitat oportunament l’Autorització Federativa de
Retransmissió per poder gravar o retransmetre les imatges etc.

En aquest sentit, a l’Àrea Privada de clubs els President dels clubs podran telemàticament:
1)

En un sol procediment, autoritzar la gravació del/s partits/s dels seus equips perquè
puguin ser gravats o retransmesos (per ell o l’equip visitant) i certificar la disposició
dels consentiments-informats:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PANTALLA PRINCIPAL
Gestió autoritzacions retransmissions
Equips pendents autoritzar
Selecciona equips
AUTORITZA
(es pot autoritzar més d’un equip!)
Començar/Empezar (el procés pot trigar una estona)
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2)

A la Fitxa de partit, sol·licitar l’’Autorització Federativa de Retransmissió”, en cas
de voler gravar/retransmetre imatges d’un partit:
AUTORITZACIÓ RETRANSMISSIÓ
al clicar AUTORITZACIÓ RETRANSMISSIÓ, us podreu trobar en 3 situacions:


Que els equips no disposin de les autoritzacions del seu club.



Que els equips disposen de les autoritzacions dels dos clubs, però no s’ha
sol·licitat l’Autorització Federativa de Retransmissió” per gravar, etc. Per tramitar la
sol·licitud clicar:
SOL·LICITA
(el sistema demanarà el canal d’emissió i l’enllaç on serà visible)



Que un dels clubs o tots dos, ja hagin obtingut la “l’Autorització Federativa de
Retransmissió”, en quin cas es podrà descarregar la/es certificació/ns corresponent/s .

A la fitxa de partit hi podreu accedir per tres vies:
PANTALLA PRINCIPAL

PANTALLA PRINCIPAL
Equips inscrits
Fitxa equip -----

Partits
Fitxa partit -

Partits
Fitxa de partit -

PANTALLA PRINCIPAL
Gestió autoritzacions retransmissions
Equips autoritzats
Fitxa equip ----Partits
Fitxa de partit -

Autorització de plataformes. L’FCBQ autoritzarà les següents plataformes gratuïtes:

En cas que un club vulgui emetre per una altra plataforma, ho haurà de sol·licitar 48 hores
abans de la celebració del partit.
A fi d’evitar possibles conseqüències jurídiques per les entitats afiliades, reiterem la
importància de que el club que gravi o retransmeti imatges de partits de competicions de
l’FCBQ disposi de la corresponent Autorització Federativa i alhora del consentiment-informat
de totes les persones del seu club amb llicència implicades.
Barcelona, 27 de setembre de 2021

Toti Mumbrú
- Gerent -
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