Estatuts de la FCF
(Actual)
Secció 6a De la Lliga Catalana de Futbol Sala
Article 57è.
(…)
4. La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim consultiu de la Lliga
Catalana de Futbol Sala, que serà convocada per la Comissió Executiva de Futbol
Sala amb 30 dies naturals d’antelació a la seva celebració i es reunirà entre la
segona meitat del mes d’abril i la primera meitat del mes de maig de cada
temporada, en sessió ordinària, o quan s’estimi necessari per tractar temes
d’interès, de forma extraordinària.
(…)

(Modificació)
Secció 6a De la Lliga Catalana de Futbol Sala
Article 57è.
(…)
4. La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim consultiu de la Lliga
Catalana de Futbol Sala, que serà convocada per la Comissió Executiva de Futbol
Sala amb 30 dies naturals d’antelació a la seva celebració i es reunirà durant
el mes de maig de cada temporada, en sessió ordinària, o quan s’estimi
necessari per tractar temes d’interès, de forma extraordinària.
(…)

Reglament General de la FCF
(Actual)
Article 70è.
1.- Els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc futbolistes per cadascun
dels seus equips que militin en les diferents categories, computant-se en aquest
nombre qualsevol classe de llicència.
En la màxima categoria territorial, d’entre aquestes vint-i-cinc llicències s’hi
hauran d’incloure, com a mínim, sis futbolistes de menys de vint-i-tres anys, que
podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. Prèviament a l’ inici de la competició
els clubs hauran de comunicar a la FCF el llistat de futbolistes que compleixin l’
esmentat requisit.
2.- Tractant-se de clubs adscrits a Segona “B” i Tercera Divisió, el nombre màxim
serà el que estableixi el Reglament General de la RFEF, organitzadora de les
competicions.
3.- Per a la disciplina de Futbol Set, els clubs poden inscriure un màxim de 15
futbolistes per cada equip que participi en la modalitat.
En el cas de poblacions menors de 10.000 habitants, el nombre màxim de
futbolistes que els clubs poden inscriure serà de 18.
4.- Per a la disciplina de Futbol Sala, el nombre de futbolistes a inscriure seran els
establerts en les Bases de la Competició o en les Regles de Joc corresponents.
(Modificació)
Article 70è.
1.- Els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc futbolistes per cadascun
dels seus equips que militin en les diferents categories, computant-se en aquest
nombre qualsevol classe de llicència.
En la màxima categoria territorial, d’entre aquestes vint-i-cinc llicències s’hi
hauran d’incloure, com a mínim, sis futbolistes de menys de vint-i-tres anys, que
podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. Prèviament a l’ inici de la competició
els clubs hauran de comunicar a la FCF el llistat de futbolistes que compleixin l’
esmentat requisit.
2.- Tractant-se de clubs adscrits a Segona “B” i Tercera Divisió, el nombre màxim
serà el que estableixi el Reglament General de la RFEF, organitzadora de les
competicions.
3.- Per a la disciplina de Futbol Set, els clubs poden inscriure un màxim de 15
futbolistes per cada equip que participi en la modalitat.
En el cas de poblacions menors de 10.000 habitants, el nombre màxim de
futbolistes que els clubs poden inscriure serà de 18.
4.- Per a la disciplina de Futbol Sala, el nombre de futbolistes a inscriure seran els
establerts en les Bases de la Competició o en les Regles de Joc corresponents.
((especificat en l’article 247.a))

(Actual)
CAPÍTOL 3r.
Dels partits
SECCIÓ 1a. Disposicions generals
Article 187è.
(…)
3.- La durada dels partits serà:
En Prebenjamins:

40 minuts en quatre temps de 10

En Benjamins:

48 minuts en quatre temps de 12

En Alevins:
En Infantils:

60 minuts en quatre temps de 15
70 minuts en dos temps de 35

En Cadets:

80 minuts en dos temps de 40

En Juvenils :

98 minuts en dos temps de 45

En Aficionats:

90 minuts en dos temps de 45

En Sala:

50 minuts en dos temps de 25

En Femení:

90 minuts en dos temps de 45

En Femení Juvenil-Cadet:

80 minuts en dos temps de 40

En Femení Infantil-Aleví:

72 minuts en quatre temps de 18

En Femení Aleví-Benjamí-Prebenjamí: 60 minuts en quatre temps de 15
(…)

(Modificació)
CAPÍTOL 3r.
Dels partits
SECCIÓ 1a. Disposicions generals
Article 187è.
(…)
3.- La durada dels partits serà:
En Prebenjamins:

40 minuts en quatre temps de 10

En Benjamins:

48 minuts en quatre temps de 12

En Alevins:
En Infantils:

60 minuts en quatre temps de 15
70 minuts en dos temps de 35

En Cadets:

80 minuts en dos temps de 40

En Juvenils :

98 minuts en dos temps de 45

En Aficionats:

90 minuts en dos temps de 45

En Sala:

50 minuts en dos temps de 25

En Femení:

90 minuts en dos temps de 45

En Femení Juvenil-Cadet:

80 minuts en dos temps de 40

En Femení Infantil-Aleví:

72 minuts en quatre temps de 18

En Femení Aleví-Benjamí-Prebenjamí: 60 minuts en quatre temps de 15
A la modalitat de Futbol Sala, la duració dels partits s’establirà segons
la categoria i divisió a les Regles de Joc de la LCFS.
(…)

(Actual)
(…)
Article 192è.
1.- Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de començament dels encontres
que se celebrin a llurs instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en
aquest sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de la FCF o del que els òrgans
de competició i disciplina disposin, quan es tracti de casos especials i justificats,
i amb les limitacions esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria
territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 hores de dissabte,
i a partir de les 8 hores de diumenge. Tractant-se de partits de futbol base, els
encontres podran fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8
hores de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors en què el
desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui superior a 100 km els partits
s’hauran de disputar a partir de les 11 hores. Així mateix, i en totes les
categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100
km no es podran fixar partits més enllà de les 17 hores de diumenge Tractantse d’encontres de la modalitat de futbol set i de futbol sala en els quals la
distància a recórrer per l’equip visitant sigui igual o superior a 40 km, no podrà
establir-se una hora d’inici anterior a les 10.
2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana de Futbol, amb el mitjà que
considerin pertinent, les modificacions d’horari, amb temps suficient, de manera
que, com a mínim, la Federació tingui coneixement del canvi esmentat set dies
abans de la data de celebració del partit de què es tracti.
Pel que fa a l’equip contrari, aquesta comunicació haurà de realitzar- se per
qualsevol mitjà que en garanteixi la constància de la recepció, amb temps
suficient, de manera que, com a mínim, l’interessat tingui coneixement del canvi
set dies abans de la data fixada per a l’encontre en qüestió.
3.- Les disposicions contingudes en el present article seran d’aplicació, així
mateix, per a tots els equips adscrits a les competicions territorials de futbol
femení.
4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, la FCF donarà trasllat immediat

al Comitè d’Àrbitres.
(…)

(Modificació)
(…)

Article 192è.
1.- Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de començament dels encontres
que se celebrin a llurs instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en
aquest sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de la FCF o del que els òrgans
de competició i disciplina disposin, quan es tracti de casos especials i justificats,
i amb les limitacions esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria
territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 hores de dissabte,
i a partir de les 8 hores de diumenge. Tractant-se de partits de futbol base, els
encontres podran fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8
hores de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors en què el
desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui superior a 100 km els partits
s’hauran de disputar a partir de les 11 hores. Així mateix, i en totes les
categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100
km no es podran fixar partits més enllà de les 17 hores de diumenge Tractantse d’encontres de la modalitat de futbol set i de futbol sala en els quals la
distància a recórrer per l’equip visitant sigui igual o superior a 40 km, no podrà
establir-se una hora d’inici anterior a les 10.
2.- Els clubs podran realitzar els canvis d’horari pels partits que es
celebrin en llurs instal·lacions mitjançant la intranet federativa en
l’apartat “Gestió Canvis Horari” de manera que, com a mínim, la
Federació tingui coneixement del canvi esmentat abans de les 23.59
hores de divendres de la setmana anterior de la data de celebració del
partit de què es tracti.

Pel que fa a l’equip contrari, aquesta comunicació haurà de realitzar- se per
qualsevol mitjà que en garanteixi la constància de la recepció, amb temps
suficient, de manera que, com a mínim, l’interessat tingui coneixement del canvi
set dies abans de la data fixada per a l’encontre en qüestió.
3.- Les disposicions contingudes en el present article seran d’aplicació, així
mateix, per a tots els equips adscrits a les competicions territorials de futbol
femení i futbol sala.
4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, la FCF donarà trasllat immediat
al Comitè d’Àrbitres i l’equip visitant.
(…)

(Actual)

Article 387è.
Faltes comeses per jugadors, entrenadors, tècnics, delegats, auxiliars i
dirigents, i llurs sancions.
1.- Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 euros l’acumulació de dues
cartolines grogues en el mateix encontre, així com la infracció de les normes
reglamentàries sobre roba esportiva.
2.- Són faltes lleus, que hom sancionarà amb suspensió d'un a tres partits o
per un període de fins a un mes en el cas de dirigents:
a) El fet de protestar de forma reiterada les decisions arbitrals.
b) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les
instruccions arbitrals o desobeir-ne les ordres, així com adoptar actituds que
demorin o retardin l’inici i desenvolupament dels encontres.
c) El fet d’adreçar-se als àrbitres, espectadors, directius i altres autoritats
esportives amb expressions de menyspreu, o cometre actes de

desconsideració envers aquells.
d) El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris de paraula o d’obra,
insultar o ofendre de forma greu o reiterada qualsevol jugador, entrenador o
membre dels equips contendents.
e) L’intent d’agressió o l’agressió no consumada a qualsevol de les persones
esmentades anteriorment.
f) L’ús en el transcurs del joc de mitjans o procediments violents que atemptin
contra la integritat d’un jugador, sense causar-li dany.
g) La intervenció, per negligència, en els supòsits d’alineació indeguda de
jugadors, de no compareixença dels equips en els encontres o de llur retirada
dels mateixos.
h) El fet de provocar o incitar altres jugadors o el públic en contra de la marxa
correcta d’un encontre.
i) El fet d’expressar-se de forma atemptatòria contra el decòrum degut al
públic, o ofendre algun espectador amb paraules o gests.
j) El fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció d’una jugada o episodi
de joc.
k) El fet d’incomplir les funcions per a les quals l’autoritzi expressament la
llicència expedida per permetre la presència al terreny de joc de l’autor dels
fets.
l) El fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc sense autorització
arbitral.
m) El fet de causar danys de caràcter lleu en les instal·lacions esportives.

(Modificació)

Article 387è.
Faltes comeses per jugadors, entrenadors, tècnics, delegats, auxiliars i
dirigents, i llurs sancions.
1.- Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 euros l’acumulació de dues
cartolines grogues en el mateix encontre, així com la infracció de les normes
reglamentàries sobre roba esportiva.
2.- Són faltes lleus, que hom sancionarà amb suspensió d'un a tres partits o
per un període de fins a un mes en el cas de dirigents:
a) El fet de protestar de forma reiterada les decisions arbitrals.
b) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les
instruccions arbitrals o desobeir-ne les ordres, així com adoptar actituds que
demorin o retardin l’inici i desenvolupament dels encontres.
c) El fet d’adreçar-se als àrbitres, espectadors, directius i altres autoritats

esportives amb expressions de menyspreu, o cometre actes de
desconsideració envers aquells.
d) El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris de paraula o d’obra,
empènyer, insultar o ofendre de forma greu o reiterada qualsevol jugador,
entrenador o membre dels equips contendents.
e) L’intent d’agressió o l’agressió no consumada a qualsevol de les persones
esmentades anteriorment.
f) L’ús en el transcurs del joc de mitjans o procediments violents que atemptin
contra la integritat d’un jugador, sense causar-li dany.
g) La intervenció, per negligència, en els supòsits d’alineació indeguda de
jugadors, de no compareixença dels equips en els encontres o de llur retirada
dels mateixos.
h) El fet de provocar o incitar altres jugadors o el públic en contra de la marxa
correcta d’un encontre.
i) El fet d’expressar-se de forma atemptatòria contra el decòrum degut al
públic, o ofendre algun espectador amb paraules o gests.
j) El fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció d’una jugada o episodi
de joc. L’aplicació d’aquest article podrà no comportar partits de sanció
en les categories Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí, Debutants i
Base Femení, situació que haurà de ser notificada per l’òrgan jurídic
competent. En el cas de no rebre la resolució esmentada, es portarà a
terme l’especificat en l’article 350.4 del present Reglament.
k) El fet d’incomplir les funcions per a les quals l’autoritzi expressament la
llicència expedida per permetre la presència al terreny de joc de l’autor dels
fets.
l) El fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc sense autorització
arbitral.
m) El fet de causar danys de caràcter lleu en les instal·lacions esportives.
REGLES DE JOC DE FUTBOL SALA
REGLA 10 – GOL MARCAT
(...)

(Actual)

Tirs des del punt de penal
Els tirs des del punt de penal seran el mètode per determinar l'equip guanyador
en cas d'empat en una eliminatòria a un únic partit.
Procediment
• l’àrbitre triarà la porteria en què s'executaran els tirs de penals o ho decidirà
amb els capitans de tots dos equips
• l’àrbitre llançarà una moneda i el capità de l’equip que resulti afavorit
decidirà si executarà el primer o el segon tir
• l’àrbitre anotarà tots els tirs executats subjecte a les condicions estipulades
• cada equip executarà cinc tirs

•
•
•

els tirs hauran d'executar-se de forma alternada
si abans que tots dos equips hagin executat els seus cinc tirs, un ha marcat
més gols que els que l'altre pogués anotar àdhuc completant els seus cinc
tirs, l'execució dels mateixos es donarà per acabada
si tots dos equips han executat els seus cinc tirs, marcant la mateixa
quantitat de gols o sense marcar-ne cap, l'execució dels tirs haurà de
continuar en el mateix ordre fins que un equip hagi marcat un gol més que
l'altre després d'executar el mateix número de tirs

(...)

(...)

(Modificació)

Tirs des del punt de penal
Els tirs des del punt de penal seran el mètode per determinar l'equip guanyador
en cas d'empat en una eliminatòria a un únic partit.
Procediment
• l’àrbitre triarà la porteria en què s'executaran els tirs de penals o ho decidirà
amb els capitans de tots dos equips
• l’àrbitre llançarà una moneda i el capità de l’equip que resulti afavorit
decidirà si executarà el primer o el segon tir
• l’àrbitre anotarà tots els tirs executats subjecte a les condicions estipulades
• cada equip executarà tres tirs
• els tirs hauran d'executar-se de forma alternada
• si abans que tots dos equips hagin executat els seus tres tirs, un ha marcat
més gols que els que l'altre pogués anotar àdhuc completant els seus tres
tirs, l'execució dels mateixos es donarà per acabada
• si tots dos equips han executat els seus tres tirs, marcant la mateixa
quantitat de gols o sense marcar-ne cap, l'execució dels tirs haurà de
continuar en el mateix ordre fins que un equip hagi marcat un gol més que
l'altre després d'executar el mateix número de tirs
(...)

