
 
 

TRAMITACIO DE LLICENCIES TEMPORADA 2017/18 

Tal i com es va informar a l’Assemblea General de data 17 de juny a partir del 

dia 3 de juliol es podran tramitar les llicències de la temporada 2017/18 

mitjançant l’aplicació de llicències. 

El procediment de tramitació de llicències serà el mateix de la temporada anterior 

tot i que hi ha les següents actualitzacions: 

Incorporació de les llicències de club de Metge, Fisioterapeuta i Preparador Físic. 

Per tramitar aquests tipus de llicència en la modalitat “Basquet” es selecciona 

dins del desplegable la categoria corresponent. 

 

 

D’altre banda caldrà adjuntar un document de la titulació o acreditació pertinent 

en el Formulari de Llicència de l’aplicació. 

 

 

 

 



 
 

Taxes  especials per tramitació de llicència sense carta de baixa i per tramitació 

de llicència de jugador provinent del programa de detecció i perfeccionament 

(PDP). 

Tal i com s’informa a la circular número 22 de data 21 de juny aquesta temporada 

2017/18 s’aplicaran les taxes especials aprovades a l’assemblea general de data 

17 de juny per aquells jugadors/es que canviïn de club d’una temporada a l’altre 

sense carta de baixa. 

A l’hora de tramitar la llicència caldrà adjuntar la carta de baixa del club anterior 

en el Formulari de llicència per tal que el sistema no apliqui les taxes. 

 

Si en el moment de tramitar la llicència no s’ha adjuntat la carta de baixa 

l’aplicació presentarà un missatge en el que indicarà que s’aplicarà una taxa i 

sol·licitarà l’autorització per continuar i aplicar-la. 

 

En cas que la tramitació de llicència estiguis subjecte a l’aplicació de la taxa per 

jugador/a provinent del PDP l’aplicació presentar un missatge en el que s’indicarà 

les taxes aplicables i sol·licitarà l’autorització corresponent. 

 

En cas que en la revisió posterior a la tramitació de la llicència es detectés que 

el document adjuntat com a carta de baixa no es el correcte l’FCBQ aplicarà 

automàticament les taxes corresponents, per aquest motiu es recomana deixar 

la llicència com a preinscrita i un cop comprovat que el document adjunt es 

correcte validar-la. 

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el Departament de 

Llicències (llicencies@basquetcatala.cat – 93 396 66 35) o amb qualsevol 

Representació Territorial de l’FCBQ.  
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