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El primer pas serà descarregar-se l’última
versió de l’APP BQBàsquetCatala,
registrar-vos a l’APP o actualitzar la que ja
teniu, com a usuaris particulars.

Cal que entreu Email i Contrasenya
particular.

Accediu a “LES MEVES LLICÈNCIES”.

REGISTRE A L’APP BQ BASQUETCATALÀ



Entreu “Llicència i Contrasenya” amb els
codis que el Club us haurà lliurat.

( Només en cas que no estigués vinculat
anteriorment )

Apareixeran les vostres dades. Comproveu
si són correctes.

Un cop comprovades cal “FINALITZAR
TRÀMIT DE LLICÈNCIA” de la següent
manera (següent pàgina).

VINCULAR LLICÈNCIES



Aneu omplint tots els camps
sol·licitats amb les dades i
aneu passant les pantalles
tot prement “SEGÜENT".

En cas d’errada, podeu
modificar prement
“ANTERIOR”.

ACTUALITZACIÓ I ENTRADA DADES PERSONALS



Quan tots els camps estan omplerts,
apareixerà la vostra LLICÈNCIA.

Comproveu de nou que les dades
són correctes.
Si tot és correcte, premeu
“SEGÜENT” per tramitar signatura.

Premeu “Començar”. Aquest pas pot
trigar una estona.

Es genera la llicència, premeu
“ENVIAR DOCUMENT i SEGÜENT”.

SIGNATURA DIGITAL DE LA LLICÈNCIA



L'últim pas informa que ha estat signat
correctament.

Cal acceptar el missatge de confirmació
prement “ACCEPTAR”. (Primera Imatge)

Cal prémer “SEGÜENT” per finalitzar a la
pantalla de “Signaturit”. (Segona imatge)

Si el club ha escollit fer el pagament des del Club
(Opció B), el procés de signatura i tramitació de
la llicència ja ha finalitzat.

En cas que el club hagi escollit l’opció de
pagament per part del federat/da (Opció A)
l’aplicació us redirigirà al sistema de pagament.
(Pàgina següent).

SIGNATURA DIGITAL DE LA LLICÈNCIA



PAGAMENT FEDERAT/DA

Després de signar la llicència, anireu al pas
Pagament.

En el “Simulador” premeu SEGÜENT.

Empleneu amb les dades bancàries i premeu
“SEGÜENT”.

En el moment que us aparegui l’última pantalla
de confirmació vol dir que heu
FINALITZAT CORRECTAMENT EL PRÒCES DE
PAGAMENT I LA VOSTRA LLICÈNCIA ÉS VALIDA
PER COMPETIR!!!

PAGAMENT DE LA LLICÈNCIA PER PART DEL FEDERAT/DA



PER A QUALSEVOL DUBTE POSEU-VOS EN CONTACTE AMB:

DEPARTAMENT LLICÈNCIES       llicencies@basquetcatala.cat 93 3966635

RT GIRONA                                   fcbq.girona@basquetcatala.cat 972 406074

RT TARRAGONA                          fcbq.tarragona@basquetcatala.cat 977 226620

RT LLEIDA                                     act.lleida@basquetcatala.cat 973 228890
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