
BASES PER PARTICIPAR EN EL ‘PROGRAMA FCBApps’

BASE 1a. Objectiu del ‘Programa FCBApps’

El ‘Programa FCBApps’ és un programa de creació d’aplicacions per a telèfons intel·ligents per al Futbol Club 
Barcelona, adreçat a desenvolupadors/es i a empreses TIC.

BASE 2a. Destinataris/es

El Programa va adreçat a qualsevol persona física o jurídica que disposi (i) d’una aplicació mòbil desenvolupada, (ii) 
una aplicació mòbil en procés de desenvolupament o (iii) un prototip, i que tingui interès a participar en el 
‘Programa’ per portar a terme la comercialització, difusió, promoció i publicitació d’aquesta aplicació sota la marca 
‘Barça’.

BASE 3a. Duració i terminis del ‘Programa’

El període per poder participar en el ‘Programa’ s’iniciarà el dia 24 de febrer i finalitzarà el dia 31 de desembre del 
2012,podent-se prorrogar durant un (1) any més, i així successivament en el cas que:

a) No es rebin (i) aplicacions mòbils desenvolupades, (ii) aplicacions mòbils en procés de desenvolupament o 
(iii) prototips.

b) Que aquestes no siguin d’interès per al responsable del ‘Programa’. 
c) Que les que es rebin, no compleixin amb tots i cadascun dels requisits exigits. 

Si succeeix algun d’aquests casos, caldrà comunicar-ho expressament a la web www.fcbapps.cat.

D’altra banda, el Futbol Club Barcelona es reserva el dret a modificar la vigència del període de 
participació en el decurs de l’any 2012, donant per finalitzat anticipadament el període de participació 
en el ‘Programa’ en el cas que s’aconsegueixi un nombre mínim de vint (20) participants viables amb els 
seus corresponents projectes, és a dir, que compleixin amb tots i cadascun dels requisits exigits en 
cadascun dels processos de participació en el Programa.

BASE 4a. Responsable del ‘Programa’ i l’Oficina Tècnica del Programa.

El responsable del ‘Programa’ és el Futbol Club Barcelona.

L’Oficina Tècnica del ‘Programa’ correspon a la Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic, la qual té com a 
finalitat la coordinació tècnica i la gestió operativa del ‘Programa’, i inclou entre altres, (i) la recepció de 
candidatures, (ii) l’avaluació i testeig de les aplicacions, (iii) i la comunicació amb els/les participants. 

BASE 5a. Finalitat del ‘Programa’

El ‘Programa’ ofereix als/les participants:

 L’aprofitament (i) de l’ús de la marca ‘Barça’ i (ii) la seva repercussió mediàtica. 

 La visibilitat que ofereix el ‘Programa’ a la seva plana web específica (www.fcbapps.cat), en la qual 
es diu quin l’enllaç es trobarà a la pàgina web oficial del Futbol Club Barcelona, i per qual trobarà 
informació relativa al seu contingut i finalitats i/o objectius, així com accions i esdeveniments que 
està previstos que es realitzin i/o es duguin a terme dins el ‘Programa’.



 Aprofitament de la comercialització que ofereixen les diferents botigues d’Apps, ja que les 
aplicacions es donaran d’alta a les botigues d’Apps corresponents segons el sistema operatiu 
utilitzat (Apple Store, Android Market, etc).

 La participació en els ingressos generats per la comercialització de l’aplicació. 

BASE 6a. Requisits dels/les participants

Podrà participar en el ‘Programa’ qualsevol persona física (en aquest cas, aquesta haurà de ser necessàriament major 
d’edat –major de 18 anys) o jurídica, la qual rebrà el nom de ‘participant’, que (i) disposi d’un prototip o (ii) tingui la 
propietat industrial d’una App. 

Quan el/la participant tingui la condició d‘estudiant i/o emprenedor/a, si en el moment de formalitzar la candidatura 
del prototip o aplicació no té constituïda una empresa ni és autònoma, serà indispensable que, en el cas que la seva 
aplicació sigui finalment acceptada pel Comitè Tècnic Avaluador (dit comitè està format per l’Oficina Tècnica del 
Programa FCBApps de la Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic i pel Futbol Club Barcelona), es 
constitueixi formalment i legalment com a empresa o esdevingui autònom/a abans que no es pugui donar d’alta 
l’aplicació; (i) primer a la Botiga d’Apps i, posteriorment, a la (ii) FCBApps.

BASE 7a. Obligacions del/la participant

1a fase. Període de participació en el ‘Programa’.
 Respectar les bases del ‘Programa’ durant el període en el qual estigui vigent la seva participació.

 Atendre totes i cadascuna de les instruccions que (i) inicialment li indiqui l’Oficina Tècnica del 
‘Programa’ de la Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic quan avaluï testegi 
l’aplicació presentada i (ii) les que posteriorment li indiqui el Futbol Club Barcelona.

 Dur a terme les modificacions a l’App, si és el cas, que siguin necessàries, seguint les indicacions 
del Comitè Tècnic Avaluador. 

 Realitzar el desenvolupament de l’aplicació mòbil.

2a fase. Període de desenvolupament de l’App i comercialització
 Informar periòdicament al Futbol Club Barcelona del desenvolupament i funcionament de 

l’aplicació i la gestió d’incidències i atenció a l’usuari/a.

 Realitzar el servei d’atenció a l’usuari/a de l’aplicació i la gestió de les incidències que sorgeixin 
durant la participació de l’aplicació dins el ‘Programa’.

 Realitzar el manteniment de l’aplicació per solucionar les incidències i les actualitzacions 
necessàries pel bon funcionament de l’aplicació. 

 Fer el seguiment de la reputació ‘on-line’ de l’aplicació.

BASE 8a. Requisits mínims de l’aplicació mòbil

Totes les aplicacions que participin en el ‘Programa’ hauran de complir tots i cadascun dels requisits següents:



 Les aplicacions poden ser destinades tant a particulars com a empreses.

 L’aplicació haurà de ser desenvolupada, com a mínim, en un dels següents sistemes operatius acceptats pel 
‘Programa’: (i) IOS (Apple), (ii) Android, (iii) BlackBerry OS o (iv) Windows Phone 7. Es recomana que 
l’aplicació estigui desenvolupada en diversos sistemes operatius.

 L’aplicació haurà de respectar les guies Human Interface Guidelines (HIG) corresponents a les diferents 
plataformes.

 L’aplicació haurà d’utilitzar el conjunt d’etiquetes (o ‘tags’) analítiques subministrades pel Futbol Club 
Barcelona en el desenvolupament de l’aplicació. 

 Per fer l’avaluació inicial, l’aplicació haurà d’estar desenvolupada en (i) català, (ii) espanyol o (iii) anglès.

 Una vegada s’hagi acceptat l’aplicació, el/la desenvolupador/a haurà de garantir que l’aplicació es 
desenvoluparà en els sis (6) idiomes oficials del Futbol Club Barcelona: anglès, àrab, català, espanyol, 
japonès i xinès.

 L’aplicació haurà de complir la guia d’estil autoritzada pel Club per aplicar correctament la ‘marca’ i/o signes 
distintius propietat del Futbol Club Barcelona. 

 L'aplicació no podrà tenir continguts ni referències sexualment explícites o suggerents, violentes o 
despectives cap a col·lectius ètnics, racials, de gènere, religiosos, professionals o d'edat, profans o 
pornogràfics.

 La participació no pot promocionar medicaments il·legals o armes de foc (o l'ús de qualsevol dels anteriors), 
o qualsevol activitat que pugui ser insegura o perillosa, o amb missatges polítics.

 L’aplicació no pot ser obscena o ofensiva, ni que doni suport a cap forma d'odi o de grups d'odi.

 L’aplicació no pot contenir les marques, logotips i/o signes distintius que siguin propietat de tercers, o fer 
publicitat o promoure qualsevol marca o producte de qualsevol tipus sense autorització i/o consentiment 
previ i exprés per part del responsable del ‘Programa’.

 L’aplicació no pot contenir materials amb drets d'autor propietat de tercers (incloent-hi música, fotografies, 
vídeo, escultures, pintures i altres obres d'art o imatges publicades en llocs web o en la televisió, pel·lícules 
o altres mitjans) sense el seu permís exprés i escrit.

 L’aplicació no pot contenir materials en els quals hi hagi noms, imatges, fotografies, o altres indicis per 
identificar qualsevol persona, viva o morta, sense la seva autorització expressa i escrita, o en el seu defecte, 
la dels seus familiars.

 L’aplicació no pot violar en cap cas les lleis nacionals vigents.

 El contingut de l’aplicació haurà de fomentar els valors del Futbol Club Barcelona, tals com la integració, la 
solidaritat, la tolerància, l’ètica, el civisme, la democràcia, l’esportivitat i el joc net.

BASE 9a. Requisits de participació

Per participar en el ‘Programa’, és indispensable que el/la participant empleni tots i cadascun dels camps amb les 
dades requerides al “Formulari web de participació” que es pot trobar en el següent enllaç www.fcbapps.cat. 

Aquesta acció dóna com a resultat la participació o candidatura del/la participant en el ‘Programa’. 



Instruccions per emplenar el formulari a través de la web

1) Formulari de participació / 1 de 2. Dades personals

Concepte Comentari
Si disposes del codi de sol·licitud prèvia, introdueix-lo per 
recuperar les dades

En el cas que s’hagi introduït prèviament una sol·licitud, es 
podrà recuperar la informació del formulari, introduint en 
aquest camp el codi que es facilita amb el correu electrònic de 
confirmació de la recepció de la sol·licitud, i que s’envia una 
vegada s’ha introduït correctament el formulari.
Qualsevol canvi que es realitzi posteriorment sobre les dades 
del formulari modificaran les dades de la sol·licitud.

Nom i cognom de la persona de contacte La persona de contacte haurà de ser major d’edat.

Tipus d’organització S’haurà de seleccionar entre les tres opcions disponibles: 
empresa, autònom o altres. 
L’opció ‘altres’ inclou tant el perfil d’estudiant com el 
d’emprenedor. Es considera emprenedor aquella persona que 
preveu crear una empresa properament.
Si l’aplicació és acceptada es requerirà que la persona 
constitueixi formalment l’empresa o es constitueixi com a 
autònom.

Has participat anteriorment en el desenvolupament 
d’alguna App amb èxit?
Nom de l’App i descripció de la teva aportació (màxim 5 
línies o 600 caràcters)

Breument, s’explicarà l’experiència prèvia de la persona o 
empresa en el desenvolupament i disseny d’altres aplicacions 
mòbils.

No s’accedirà a la següent pàgina del formulari fins que no es completi correctament la primera pàgina.

2) Formulari de participació / 2 de 2. Dades personals

Concepte Comentari
Nom de l’aplicació Indicar el nom de l’aplicació.

Categoria de l’aplicació Seleccionar una de les categories disponibles: educació, 
entreteniment, jocs, informació, utilitats, salut i forma 
física, xarxes socials, foto i vídeo, i música.

Objectiu de l’aplicació En una sola frase, s’ha d’explicar l’objectiu de l’aplicació.

Descripció de l’aplicació Descripció de les principals característiques de l’aplicació.

A qui va adreçat la teva aplicació? Digues les tres 
característiques principals que defineixen el teu usuari

Cal fer una llista de les tres principals característiques que 
expliquen com és l’usuari de l’aplicació.

Quines són les tres funcionalitats més importants que la 
teva aplicació ofereix a l’usuari?

Cal fer una llista de les tres principals funcionalitats que ofereix 
l’aplicació a l’usuari.

Per què creus que la teva aplicació tindrà èxit? Per què 
creus que destacarà respecte d’altres? (màxim 5 línies o 
600 caràcters)

En aquest apartat es desitja que s’expliqui els motius del perquè 
es considera que l’aplicació proposada tindrà èxit i destacarà 
respecte a la resta.

L’aplicació està desenvolupada? (Sí/No) Cal indicar si l’App ja està desenvolupada o si es desitja fer 
arribar un prototip previ.
S’entén per prototip tota proposta de nova aplicació mòbil que 
tingui en compte la documentació següent:

- Document del funcional que inclogui:
o Esquema de navegació de totes les 

pantalles de l’aplicació.
o Estructura de la informació de 

cadascuna de les pantalles
- Vídeo o Versió BETA de l’aplicació que mostri el 

disseny gràfic de les principals pantalles i 



Concepte Comentari
funcionalitats (amb un mínim de 4 pantalles).

Especifica el sistema operatiu Cal seleccionar el sistema operatiu entre les opcions del menú 
desplegable: iPhone, Android, BalackBerry OS i Windows Phone.
Si hi ha interès a presentar una mateixa aplicació en diferents 
plataformes. Es generarà sempre una sol·licitud concreta per 
cada plataforma.
L’operativa, en aquest cas, és generar la nova sol·licitud, 
mitjançant la introducció en el Formulari del Codi de la sol·licitud 
inicial i seleccionar a través d’aquest camp un nou sistema 
operatiu. 
Aquesta operació permetrà adjuntar els fitxers corresponents al 
nous sistema operatiu i obtenir el nou Codi de Sol·licitud.

Codi de l’aplicació Els formats acceptats són: IPA, APK, COD, JAR i XAP. Mida 
màxima de 20 MB.
El codi ha d’estar signat amb el certificat del participant i amb els 
UDID dels terminals de test (i que s’hauran sol·licitat prèviament)

Captures de l’aplicació S’adjuntaran entre 3 i 5 captures i sempre  d’acord amb les 
mides, formats i resolucions especificats a la Human Interface 
Guidelines (HIG) de les diferents plataformes.

Icones de l’aplicació S’adjuntaran les icones d’acord amb les mides, formats i 
resolucions especificats a la Human Interface Guidelines (HIG) de 
les diferents plataformes.

Icones de la Store S’adjuntaran les icones d’acord amb les mides, formats i 
resolucions especificats a la Human Interface Guidelines (HIG) de 
les diferents plataformes.

Document funcional El document funcional ha d’incloure l’esquema de navegació i 
l’estructura d’informació de cada pantalla.
El format acceptat és el PDF i tindrà una mida màxima de 5 MB.

Prototip de l’aplicació El prototip de l’aplicació podrà ser un vídeo (format MPEG i 
màxim de 50 MB) o bé una versió BETA de l’aplicació (en aquest 
últim cas, s’aplicarà els mateixos formats i requisits que en el 
camp Codi de l’Aplicació.

Quina és la previsió de temps per tenir l’App 
desenvolupada? 

Seleccionar una de les opcions del menú desplegable.

No es finalitzarà correctament el formulari fins que no es completi de manera correcta aquesta pàgina.

Un vegada finalitzat correctament el formulari, s’enviarà un correu electrònic de confirmació de la recepció de la 
sol·licitud. Aquest correu contindrà el Codi de Registre que s’haurà assignat al participant, juntament amb les dades 
introduïdes en la sol·licitud.

Es recomana guardar aquest correu i el codi assignat, perquè permetrà al participant accedir de nou a les dades de la 
seva sol·licitud.

Totes les modificacions o actualitzacions de les dades de la sol·licitud s’hauran de realitzar a través de la pàgina del 
formulari i sempre mitjançant la introducció del Codi de Registre.

BASE 10a. Composició del Comitè Tècnic Avaluador

Les aplicacions i prototips que es presentin al ‘Programa’ seran avaluades per un Comitè Tècnic avaluador.

El Comitè Tècnic Avaluador està format per l’Oficina Tècnica del ‘Programa FCBApps’ i pel Futbol Club Barcelona.



El Comitè Tècnic Avaluador s’encarregarà de valorar cadascuna de les candidatures segons el criteris establerts en les 
bases del ‘Programa’, tenint potestat per declinar aquelles que es considerin que no estiguin d’acord amb l’objectiu i 
les bases del ‘Programa FCBApps’ i, en última instància, amb l’objectiu del Futbol Club Barcelona.

BASE 11a. Criteris de valoració

Els criteris que serviran per a la valoració de cadascuna de les Apps seran els reflectits en la taula següent. L’objectiu 
és analitzar diferents aspectes de les aplicacions i vetllar per assegurar la qualitat final de les aplicacions finalment 
seleccionades.

PROPOSTA DE CRITERIS
1. Negoci
Es valorarà el model d’ingressos, el pla de negoci i l’anàlisi de viabilitat de l’App.

2. Marca
Es valorarà l’ús de la imatge del Club i la capacitat d’expansió al món, la implicació o concordança amb els 
valors del Barça i la capacitat per augmentar la vinculació amb el culer i simpatitzant del Club.

3. Club
Es valorarà el servei de valor afegit al/la soci/a i si es cobreixen les necessitats bàsiques. 

4. Innovació
Es valoraran els aspectes innovadors de l’App, tant referents a les tecnologies com al disseny i amb el servei 
ofert. 

BASE 12a. Bones pràctiques en el desenvolupament d’Apps

 Es recomana que l’aplicació no superi la mida de 20 MB.

 Es recomana que l’aplicació no requereixi de gaire velocitat de connexió a Internet. En aquest sentit, es 
recomana una necessitat de connexió de menys de 4,5 MB durant un interval de cinc (5) minuts.

 Una vegada acceptada l’aplicació es recomana que el desenvolupador utilitzi les diferents plataformes de 
xarxes socials existents per aconseguir la màxima difusió de l’aplicació.

BASE 13a. Resolució i comunicació de l’avaluació

L’Oficina Tècnica del ‘Programa’, com a coordinador del ‘Programa’, es compromet a comunicar al/la participant a 
través de correu electrònic, en un termini màxim de dos (2) mesos a comptar des del moment de presentació de la 
seva candidatura, el resultat de l’avaluació de la dita candidatura, sempre que la informació presentada pel/la 
participant sigui correcta i completa.  

BASE 14a. Formalització de la presència de l’App en el FCBApps

Si el resultat de l’avaluació efectuada per part del Comitè Tècnic Avaluador d’una aplicació és positiva, s’haurà de 
formalitzar el contracte de col·laboració-prestació de serveis entre el Futbol Club Barcelona i el/la participant. 

A continuació, el/la desenvolupador/a actualitzarà l’aplicació amb la inclusió de tots els idiomes oficials del Futbol 
Club Barcelona (anglès, àrab, català, espanyol, japonès i xinès) i la realització dels últims ajustos i correccions.



Si l’aplicació passa la revisió final, el Futbol Club Barcelona realitzarà l’alta a la Botiga d’Apps corresponent a la 
plataforma utilitzada. 

Només si l’alta a la Botiga d’Apps és acceptada, el Futbol Club Barcelona realitzarà l’alta de l’aplicació a la FCBApps.

BASE 15a. Model econòmic que ofereix el ‘Programa FCBApps’

El ‘Programa FCBApps’ establirà un model de negoci de ‘revenue sharing’ entre el Futbol Club Barcelona, que cedeix 
la seva marca, i el desenvolupador de l’App, que presta el servei i el manteniment de l’App. El model de repartiment 
serà definit en la formalització del contracte.

BASE 16a. Propietat industrial de l’aplicació i exclusivitat

El/la participant conservarà en tot moment la propietat industrial de l’aplicació mòbil que es presenta, tant si és el/la 
seu/va desenvolupador o bé ha contractat un tercer el seu desenvolupament

En el cas que l’aplicació sigui un nou desenvolupament (és a dir, que no estigui en el mercat), el/la participant 
garantirà l’exclusivitat de comercialització de l’aplicació al Futbol Club Barcelona durant el primer any, abans que no 
es pugui comercialitzar la mateixa aplicació entre altres agents o entitats esportives.

BASE 17a. Confidencialitat de les dades

El responsable del ‘Programa’ es compromet a informar degudament als/les participants de la política de 
confidencialitat de dades, així com que el/la participant accepta aquesta política:

 Amb la participació al programa, els/les participants AUTORITZEN EXPRESSAMENT:

a) Que totes les dades facilitades a través del formulari d’inscripció s’incorporin a un fitxer automatitzat 
del qual serà responsable Barcelona Digital Centre Tecnològic tenint les esmentades dades el caràcter 
de confidencials i, per tant, seran utilitzades i tractades a l’empara del que disposa la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de normativa aplicable 
vigent.

b) Que utilitzi aquestes dades directament i les cedeixi al Futbol Club Barcelona, únicament i 
exclusivament per a la gestió i comunicació de qüestions relacionades amb el ‘Programa FCBApps’.

 En qualsevol moment, el/la participant podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o 
oposició (total i/o parcial) sobre l’ús i tractament de les dades que ha fet constar al formulari de 
participació, enviant una comunicació expressa i escrita al responsable del fitxer mitjançant l’enviament del 
corresponent escrit a l’adreça de correu electrònic: fcbapps@bdigital.org, indicant “Cancel·lació de dades 
Programa FCBApps”. Per a qualsevol consulta i/o aclariment que es necessiti, el telèfon de contacte de 
Barcelona Digital Centre Tecnològic és el següent: +34 93 553 45 40

BASE 18a. Acceptació i dipòsit de les bases del ‘Programa’

Les bases de la present promoció seran dipositades davant un notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de 
Barcelona.

La participació en el ‘Programa FCBApps’ suposa la plena acceptació de les seves bases per part del/la 
participant. En cas d’haver-hi divergències sobre la promoció i/o sobre la interpretació de les presents 



bases, seran competents per conèixer els litigis que es puguin plantejar els jutjats i tribunals de Barcelona, 
de manera que els/les participants en aquesta promoció renuncien expressament a qualsevol altre fur que 
els/les pogués correspondre.

Les bases d’aquest ‘Programa’ estaran a disposició de qualsevol persona a la pàgina web www.fcbapps.cat. 

BASE 19a. Consultes i suggeriments

Per a qualsevol consulta o suggeriment, poden posar-se en contacte amb l’Oficina Tècnica del ‘Programa FCBApps’:

fcbapps@bdigital.org


