
 

 
 

 

Modificacions Regles de Joc FS 2022-23 
 

Resum de les modificacions més rellevants de les Regles de Joc de Futbol Sala per part de 
la Comisión Técnica Nacional de Árbitros de Fútbol Sala de la Real Federación Española de 
Fútbol per a la temporada 2022 – 2023: 
 
Regla 8. Inici i represa del joc 
 

Sorteig inicial: 
- L’àrbitre llençarà una moneda a l’aire i l’equip que guanyi el sorteig decidirà si saca 

de centre al primer o al segon període. 
- L’equip local triarà la meitat de camp des de la qual atacarà al primer període. 

L’elecció la comunicarà el delegat a l’àrbitre en el moment en el qual entregui les 
llicències, realitzant l’escalfament ja en aquesta meitat de la pista. 

 
Regla 10. El resultat d’un partit 
 

Tanda de penals: 
Si abans d’una tanda de penals, un equip tingués més jugadors que el seu adversari 
(inclosos els suplents), podrà decidir si equipara o no el nombre de jugadors autoritzats al 
de l’equip rival. Si equiparés el nombre, haurà de comunicar a l’àrbitre el dorsal dels 
jugadors exclosos. Cap jugar exclòs podrà participar en la tanda, sigui com a xutador o 
porter, excepte: 

- si el porter no es troba en condicions abans o durant la tanda de penals, podrà ser 
substituït per un jugador o un suplent exclòs per tal d’igualar el nombre de jugadors, 
però el porter substituït no podrà participar en la tanda ni podrà xutar. 

- si el porter hagués executat un llançament, el substitut no podrà executar un altre 
fins a la següent ronda de llançaments. 

 

Si durant la tanda de penals, un equip tingués menys jugadors que el seu adversari, l’equip 
amb més jugadors podrà decidir si s’equipara en nombre de jugadors a l’equip contrari. Si 
equiparés el nombre, haurà de comunicar a l’àrbitre el dorsal del jugador exclòs. Cap 
jugador exclòs podrà tornar a participar en la tanda, sigui com a xutador o porter, excepte: 

- si el porter no es troba en condicions abans o durant la tanda de penals, podrà ser 
substituït per un jugador o un suplent exclòs per tal d’igualar el nombre de jugadors, 
però el porter substituït no podrà participar en la tanda ni podrà xutar. 

- si el porter hagués executat un llançament, el substitut no podrà executar un altre 
fins a la següent ronda de llançaments. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Regla 12. Faltes i conducta antiesportiva 
 

Tocar la pilota amb la mà: 
- Cometrà una infracció sancionable amb tir lliure directe el jugador que: 

o toqui la pilota de manera voluntària amb la mà o el braç. 
o toqui la pilota amb la mà o el braç quan la mà o el braç es posicionin de 

manera antinatural i aconsegueixin que el cos ocupi més espai. 
- Es concedirà un tir lliure indirecte si un jugador: 

o marca un gol a la porteria contrària: 
▪ directament amb la mà o el braç, sempre que sigui de manera 

accidental i la mà o el braç no provoqui que el seu cos ocupi més espai 
de manera antinatural. 

▪ immediatament després que el jugador autor del gol hagués tocat 
accidentalment la pilota amb la mà o el braç, sempre que la mà o el 
braç no provoquin que el seu cos ocupi més espai de manera 
antinatural. 

o toca la pilota amb la mà o el braç de manera accidental i sense que la mà o el 
braç provoqui que el seu cos ocupi més espai de manera antinatural, però 
treu profit de l’acció, sigui de manera directa o indirecta. 

- Continuarà el joc en el cas que un jugador: 
o toqui la pilota amb la mà o el braç de manera accidental i sense que la mà o 

el braç provoqui que el seu cos ocupi més espai de manera antinatural i no 
tregui benefici de l’acció. 

 

Evitar un gol o una ocasió manifesta de gol: 
A l’hora de determinar si aquesta mena d’infraccions s’ha produït, caldrà tenir en compte 
els següents aspectes: 

o distància entre el lloc on es cometi la infracció i la porteria; 
o direcció del joc; 
o probabilitat de mantenir la possessió o recuperar la pilota; 
o posició i nombre de jugadors de camp defensors i del porter; 
o si la porteria està descoberta. 

 
Si el nombre de jugadors de l’equip atacant fos igual o superés el nombre de jugadors de 
l’equip defensor que estan defensant la porteria, quan la porteria no estigui defensada pel 
porter i es compleixin altres criteris per a senyalitzar la infracció per evitar una ocasió 
manifesta de gol, es considerarà que s’ha comès aquesta infracció. 
 
Si un jugador de l’equip defensor cometés una infracció sense intentar jugar la pilota (p. ex. 
subjectar, arrossegar, empentar, impossibilitat de jugar la pilota, etc.) i la quantitat 
d’atacants fos superior a la dels defensors, es considerarà que es tracta d’una infracció del 
tipus, <evitar una ocasió manifesta de gol>, tot i que la porteria estigui defensada pel porter. 
El porter compta com a un defensor. 


