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1. Accés a l’Aplicació
•
•
•

Entra en aquest enllaç
Entra a www.ceeb.cat i clica la boleta vermella “Aplicatiu CEEB”
Busca a google “Aplicatiu CEEB” i clica a la primera cerca

•

Introdueix el teu nom d’usuari i la teva contrasenya i clica
ACCEDIR

*Si no recordes el teu nom d’usuari o contrasenya, envia un e-mail sol·licitant-lo a
esportindividual@elconsell.cat. Si ets una nova entitat posa’t en contacte amb nosaltres
i te la facilitarem.

2. Participants
• Un cop dintre, CLICA sobre de la pestanya de Participants, que és
la base de dades de la teva entitat, on trobaràs els teus
esportistes.
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2.1.

Buscar un participant a la teva base de dades
•
•

Clica CERCA AVANÇADA, SELECCIONA el CAMP1 per NOM i el
CAMP2 per COGNOM o per les dades que et facilitin la cerca.
També pots buscar-lo a la llista dels teus participants

CAMP 1
CAMP 2
LLISTA

2.2.

•

Introduir nou participant o buscar-lo a la Base de Dades del
CEEB

Clica NOU PARTICIPANT
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Al clicar Nou participant l’haureu de crear o cercar amb el DNI, CATSALUT
o PASSAPORT. Només omplint un dels tres camps.

•

En cas que, aquest participant hagi participat al CEEB anteriorment amb
una altra entitat, us sortirà el seu formulari amb les seves dades, en cas
que no hagi participat us sortirà el formulari per omplir.
Clica BUSCAR

Omple un d’aquests
tres camps

•

Si el participant no existeix → Omple les dades obligatòries que es
demanen*, finalment, CLICA → DESAR
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3. Llicència esportiva Individual
Per crear una llicència, entra dintre del participant i dirigeix-te fins a
baix de la pàgina fins arribar a LLICÈNCIES DEL PARTICIPANT
•

CLICA → NOVA LLICÈNCIA

CLICA → LLICÈNCIA ESPORT INDIVIDUAL, TÈCNIC, AUXILIAR,
DELEGATS

En aquesta pantalla revisem que les dades del participant són correctes i a
LLICÈNCIA seleccionarem MODALITAT, CATEGORIA i SUBCATEGORIA

Un cop seleccioneu la modalitat (ESCACS) a baix us apareixerà la quota de la
llicència i de l’assegurança.
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4. Inscripció a la Competició per Equips
Un cop fetes les llicències de tots els participants (si ja han participat al Campionat
Individual, ja estan creades), anem a la pestanya de llicències:

Un cop dins de Llicències, seleccionem els jugadors que formaran un equip:
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Un cop seleccionades:
CLIQUEM: Accions – Crear un grup

Un cop creat el grup omplir els dos camps que demana
indicant la competicó i la categoria de l’equip.
Competició:
-

ESCACS – Equips (benjamí, aleví i infantil) –
21-22
ESCACS – Equips (prebenjamí, cadet i juvenil)
– 21-22

4.1.

Codi Federatiu

Un cop seleccionada la competició hauràs d’indicar el Codi Federatiu.

Per poder participar en la competició individual, cal estar inscrit al CEEB i tenir fitxa
federativa (codi federatiu).
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Els nous jugadors s’hauran de treure la fitxa de la Federació de 16 mesos en nom del
club pel que juguin, o en nom de CEE en el cas de les escoles. Per tramitar aquesta fitxa
federativa cal posar-se en contacte amb la federació catalana d’escacs a través de
federacio@escacs.cat enviant una còpia del DNI. La federació et facilitarà el codi que
servirà per acabar d’inscriure el participant a la competició.
Un cop omplerts els camps anteriors indicarà el preu de la inscripció i CLICAR DESAR:

5. Llicència esportiva Tècnic/Auxiliar
Recorda que aquest any és obligatori que tots els participants vagin acompanyats d’un
Tècnic/a Esportiu/va, que és la persona màxima responsable de l’equip o grup
d’esportistes que participa a les competicions del CEEB. Tot i així, el CEEB permet
durant aquest curs, que una persona amb llicència d’Auxiliar de Tècnic/a pugui
acompanyar l’equip o el conjunt d’esportistes d’aquella entitat si prèviament la persona
responsable amb llicència de Tècnic/a signa una autorització on es fa responsable i
és coneixedor d’aquesta situació excepcional (aquesta autorització es podrà descarregar
a l’Aplicatiu).
El Delegat/da d’esports és la persona responsable del bon comportament i del joc net
dels esportistes. La seva figura és d’acompanyant i de suport al tècnic i auxiliar. També
sol encarregar-se de realitzar les tasques administratives pertinents.
Qui pot fer la Llicència de tècnic/a?
-

COPLEFC
ROPEC

Qui pot fer la Llicència d’Auxiliar de Tècnic/a?
-

CIATE
TEE
Formacions Federatives
CFGM i CFGS d’esports
Monitor i/o director de lleure
Graus de l’àmbit social i educatiu
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Per fer la llicència de Tècnic o d’Auxiliar necessites demostrar la
titulació de la persona per a cada cas. Com?

1) Entra a la pestanya de PARTICIPANT

2) Busca el teu participant a la base de dades i entra dins de la seva fitxa.
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3) Dirigeix-te al final de la pàgina
PARTICIPANT i selecciona CURSOS

on

posa

LLICÈNCIES

DEL

4) Selecciona ASSIGNAR CURS

5) Omple tots els camps que et demana el formulari (Modalitat, Titulació,
Data Assignació...) i sobretot penja el teu Títol (seleccionar arxiu)
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6) Finalment, no t’oblidis de DESAR a dalt a la dreta.

Un cop tinguis el curs assignat ja pots tramitar la teva llicència de Tècnic Esportiu
o d’Auxiliar. Recorda que al CEEB es revisen totes les titulacions i si no penges la
titulació requerida, et poden anul·lar la llicència en uns dies.
Per fer llicència Individual revisa el punt 3.0 Llicència esportiva
Individual pàgines 6 i 7. Recorda que a un tècnic o auxiliar no l’has
d’inscriure a cap competició, per tant, quan acabis de crear-li la
inscripció no cliquis “Desar i inscripció única” clica “DESAR”

6. Facturació
6.1.

Crear albarà de llicències

Dintre de la pestanya de llicències, selecciona les llicències que vols
pagar i clica Selecciona opció i Validar.
Un cop estan validades, torna a clicar Selecciona opció i Nous Albarans
Un cop realitzat aquest pas, se’t generarà automàticament un albarà a la
pestanya de FACTURACIÓ.
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6.2.

Crear albarà d’inscripcions

Clica la pestanya de COMPETICIÓ – INSCRIPCIONS – INSCRIPCIONS
INDIVIDUAL

Un cop dintre de les Inscripcions, selecciona les que vols pagar i clica ACCIONS –
VALIDAR (en el cas que encara estiguin en estat Preinscrit) o directament ACCIONS
– NOU ALBARÀ per crear l’albarà.

-

RECORDA CLICAR: CREAR ALBARÀ (a dalt a la dreta)
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7. Pagament
7.1.

Pagament online

Clica a la pestanya de FACTURACIÓ – ALBARANS- TOTS

Seleccionem els albarans que volem pagar i cliquem ACCIONS – PAGAR. Un cop fet,
introdueix el numero de la teva targeta i les dades demanades.

Cal seguir els passos de confirmació del pagament, en el cas de realitzar-ho per targeta
de dèbit/crèdit.

7.2.

Pagament en efectiu o amb targeta de crèdit/dèbit

Presencialment a les nostres Oficines presentant l’albarà o facilitant els codis.
Horari: de dilluns a divendres de 10:00h a 19:00h.
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7.3.

Pagament per transferència bancària

Si desitges pagar per transferència bancària, anota els codis dels albarans i l’import
a pagar. *Pots fer una sola transferència amb l’import total de tots els albarans.
Quan vagis a realitzar la transferència, al concepte és obligatori posar els CODIS
DELS ALBARANS

BANC SABADELL ES45 0081 1738 0100 0100 1109

7. Nomenclatura Llicències
Preinscrita Preinscripció sense validesa. S’han de validar.
Validada

Dades validades. S’ha de crear l’albarà.

Facturada

S’ha creat l’albarà per pagar però encara no s’ha pagat.

Tramitada

Llicència pagada correctament. Es pot imprimir la fitxa.

8. Nomenclatura Albarans
Pagat
Pendent
Pendent pagament

Tramitat correctament. S’ha efectuat el pagament.
NO està pagat, abans de la competició o activitat cal
efectuar el pagament.
L’entitat ha efectuat el pagament i ha facilitat el
comprovant de transferència però el Departament
d’Administració encara no ha rebut l’ingrés.
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