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OBSERVACIONS SOBRE LES REGLES DE JOC 

Homes i dones 

Tota referència al gènere masculí en les Regles de Joc pel que respecta a àrbitres, 
jugadors o oficials equivaldrà (per simplificar la lectura) tant a homes com a 
dones. 

Àrbitre 

Tota referència a l’àrbitre fa menció a la figura del col·legiat sense especificar si 
actua un o dos àrbitres en el partit. Aquesta especificació es pot trobar en la Regla 
número 5 de les Regles de joc. 

Índex 

Regla 1.-    Instal·lacions de joc.............…………………….……………..........Pàg. 3 

Regla 2.-    La pilota……………..………………………………………………....……......Pàg. 7 

Regla 3.-    Els jugadors…………………………………………………..….................Pàg. 8 

Regla 4.-    L’equipament dels jugadors………………..…………….……Pàg. 12 

Regla 5.-    Els àrbitres………………………………..……………….………………......Pàg. 14 

Regla 6.-    Els altres membres de l’equip arbitral.……………….Pàg. 17 

Regla 7.-    La duració del partit……………………..…………………………....Pàg. 18 

Regla 8.-    L’inici i la represa del joc………………..…………………….......Pàg. 20 

Regla 9.-    La pilota en joc o fora de joc…………………..………………..Pàg. 22 

Regla 10.-  El resultat d’un partit……..……………………………...…………..Pàg. 22 

Regla 11.-  El fora de joc……………………….………………………………….…….....Pàg. 24 

Regla 12.-  Faltes i conducta incorrecta.…………………………………...Pàg. 25 

Regla 13.-  Tirs lliures…………………………………………………………………….......Pàg. 29 

Regla 14.-  El tir de penal………………………………………………………..….……..Pàg. 34 

Regla 15.-  El servei de banda…………………………………………..…..…….…..Pàg. 36 

Regla 16.-  El servei de porteria……………………………………………..…...….Pàg. 37 

Regla 17.-  El servei de cantonada………………………………………..………Pàg. 38 



 

 

3 
 

REGLA 1 – INSTAL·LACIONS DE JOC 

Instal·lació de joc 
 
La instal·lació de joc haurà de disposar de l’equipament adequat per al 
desenvolupament del partit. Les característiques són: 
 

• La instal·lació de joc podrà ser una pista poliesportiva a l’aire lliure o un 
pavelló poliesportiu cobert segons els requeriments de la categoria i divisió 
del partit que s’especifiquen a continuació. 

 
REQUERIMENTS D'INSTALACIÓ PER CATEGORIES 

CATEGORIA I DIVISIÓ INSTAL·LACIÓ DE JOC 
DIVISIÓ D'HONOR CATALANA Pavelló amb cronòmetre 
1a DIVISIÓ CATALANA Pavelló amb cronòmetre 
2a DIVISIÓ CATALANA Pavelló amb cronòmetre 
3a DIVISIÓ CATALANA Pista poliesportiva o Pavelló 
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR Pavelló amb cronòmetre 
JUVENIL 1a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
JUVENIL 2a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
JUVENIL 3a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
CADET DIVISIÓ D'HONOR Pavelló amb cronòmetre 
CADET 1a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
CADET 2a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
CADET 3a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR Pavelló amb cronòmetre 
INFANTIL 1a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
INFANTIL 2a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
INFANTIL 3a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR Pavelló amb cronòmetre 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ Pista poliesportiva o Pavelló 
BENJAMÍ Pista poliesportiva o Pavelló 
MINIBENJAMÍ Pista poliesportiva o Pavelló 
PREBENJAMÍ Pista poliesportiva o Pavelló 
MINIPREBENJAMÍ Pista poliesportiva o Pavelló 
DEBUTANTS Pista poliesportiva o Pavelló 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA Pavelló amb cronòmetre 
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA Pavelló amb cronòmetre 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA Pista poliesportiva o Pavelló 
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. Pavelló amb cronòmetre 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM. Pista poliesportiva o Pavelló 
CADET FEM. Pista poliesportiva o Pavelló 
INFANTIL FEM. Pista poliesportiva o Pavelló 
ALEVI FEM. Pista poliesportiva o Pavelló 
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A les delegacions, que per la seva estructura no tinguin competició de 3ª Divisió 
Catalana, i l’última categoria sigui 2a Divisió Catalana, es podrà acceptar de 
manera excepcional, no tenir l’obligatorietat de jugar en pavelló cobert als equips 
que així ho sol·licitin abans del començament de la competició, no essent possible 
modificar el terreny de joc de pavelló a pista durant la mateixa temporada. 

• Disposar de dos vestuaris adequats perquè els membres dels equips 
puguin posar-se la indumentària obligatòria i preparar-se per al partit. 

• Disposar d'un vestuari adequat perquè l’àrbitre pugui posar-se la 
indumentària obligatòria i preparar-se per al partit. 

• Disposar de marcador electrònic visible per als espectadors, els tècnics, 
l’àrbitre, l’àrbitre assistent i els jugadors, així com de consola perquè 
l’àrbitre assistent pugui controlar el temps i el resultat del partit. (Només 
pels partits que sigui obligatori el pavelló amb cronòmetre) 

 
Superfície de joc 
 
Els partits hauran de jugar-se en superfícies de fusta, material sintètic o formigó. 
No es podrà jugar en superfícies de gespa natural o gespa artificial, ni superfícies 
irregulars com sorra o grava. 
 
Marcació de la superfície 
 
La superfície de joc serà rectangular i estarà marcada amb línies. Aquestes línies 
pertanyeran a les zones que demarquen i hauran de diferenciar-se clarament del 
color de la superfície de joc. Les dues línies de marcació més llargues es 
denominaran línies de banda. Les dues més curtes es denominaran línies de 
porteria. La superfície de joc estarà dividida en dues meitats per una línia mitjana, 
que unirà els dos punts mitjans de les dues línies de banda. El centre de la 
superfície de joc estarà marcat amb un punt en la meitat de la línia mitjana, al 
voltant d’aquest punt, es traçarà un cercle amb un radi de 3 metres. 
 
Dimensions 
 
La longitud de la línia de banda haurà de ser superior a la longitud de la línia de 
porteria. 
 
Totes les línies hauran de tenir una amplada aproximada de 8 centímetres. 
 
Les mesures seran: 

• Longitud (línia de banda): mínim 25 metres / màxim 42 metres 
• Amplada (línia de porteria): mínim 16 metres / màxim 25 metres 

 
En categories de Futbol Sala Base es podrà autoritzar per part de la Lliga Catalana 
de Futbol Sala a disputar partits de competició de lliga, copa o altres 
competicions albergades per l’LCFS en dimensions menors a las especificades en 
aquests apartat per causes argumentades i de força major. 
 
Àrea de penal 
 
Es traçaran dues línies imaginàries de 6 metres de longitud, des de l'exterior de 
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cada pal de porteria i perpendiculars a la línia de porteria; al final d'aquestes línies 
es traçarà un quadrant en direcció a la banda més propera, que tindrà, cadascun, 
un radi de 6 metres des de l'exterior del pal. La part superior de cada quadrant 
s'unirà mitjançant una línia de 3.16 metres de longitud, paral·lela a la línia de 
porteria entre els pals. L'àrea delimitada per aquestes línies i la línia de porteria 
serà l'àrea de penal. 
A cada àrea de penal es marcarà un punt de penal a 6 metres de distància del 
punt mitjà de la línia entre els pals de porteria i equidistant d'aquests. 
 
Punt de 10 metres 
 
Es marcarà un segon punt a 10 metres de distància del punt mitjà de la línia entre 
els pals de porteria i equidistant d'aquests. 
 
Porteries 
 
Les porteries es col·locaran en el centre de cada línia de porteria. 
Consistiran en dos pals verticals, equidistants de les cantonades i units en la part 
superior per una barra horitzontal (travesser). Els pals i el travesser hauran de ser 
de fusta, metall o un altre material aprovat. Hauran de tenir forma quadrada, 
rectangular, rodona o el·líptica i no hauran de constituir cap perill per als jugadors. 
 
La distància (mesura interior) entre els pals serà de 3 metres, i la distància de la 
vora inferior del travesser al sòl serà de 2 metres. 
 
Els pals i el travesser tindran la mateixa amplada i grossària, 8 centímetres. Les 
xarxes hauran de ser de cànem, jute, nylon o un altre material aprovat, i 
s'enganxaran a la part posterior dels pals i del travesser amb un suport adequat. 
Hauran d'estar subjectes de forma convenient i no hauran de molestar el porter. 
 
Els pals i els travessers hauran de ser d'un color que els distingeixi de la superfície 
de joc. 
 
Les porteries hauran de disposar d'un sistema que garanteixi l'estabilitat i 
impedeixi la seva bolcada. Es podran utilitzar porteries portàtils només en cas que 
es compleixi aquesta condició. 
 
Desplaçament de les porteries 
 
Si ambdós pals estan situats correctament sobre la línia de porteria, l’àrbitre haurà 
de concedir gol si la pilota travessa totalment la línia de porteria. 
 
Si algun dels pals no està sobre la línia de porteria, es considerarà que la porteria 
s’ha desplaçat i s’haurà de valorar: 
 
Si un defensor (inclòs el porter) desplaça o bolca la porteria -de manera 
intencionada o accidental- abans que la pilota travessi la línia de porteria, es 
concedirà el gol si la pilota hagués travessat la línia de meta en cas que els pals 
haguessin estat en la posició correcta. 



 

 

6 
 

Si un defensor (inclòs el porter) desplaça o bolca la porteria de manera 
intencionada i toqués la pilota, es concedirà tir de penal a l’equip contrari i 
s’amonestarà a l’infractor. En cas que l’acció evités un gol o una ocasió manifesta 
de gol de l’equip rival, s’expulsaria el jugador. 
 
Si un jugador atacant desplacés o bolqués la porteria adversària o rival de manera 
intencionada o accidental no es concedirà gol. A més: 
 

• Si el desplaçament es produís accidentalment, el partit es reprendria amb 
pilota a terra. 

• Si el desplaçament es produís de manera voluntària i la pilota toqués la 
porteria, es concedirà tir lliure directe a l’equip rival i s’amonestarà al 
jugador. 

• Si el desplaçament es produís de manera voluntària, però la pilota no 
toqués la porteria, es concedirà tir lliure indirecte a l’equip rival i 
s’amonestarà al jugador. 

 
Zones de substitucions 
 
Les zones de substitucions seran les zones en la línia de banda situades enfront de 
les banquetes dels equips, la funció de les quals es descriu en la Regla 3.  

• Cada zona es situarà enfront de l'àrea tècnica, a 5m de la línia divisòria i 
s'estendrà 5 metres. 

• La zona de substitució d'un equip estarà situada a la part de la superfície de 
joc que defensi aquest equip, canviant-se en el segon període del partit i en 
els temps suplementaris, en cas que n'hi hagi. 

 
Àrea tècnica 
 
L'àrea tècnica és una zona especial per al personal tècnic i substituts: 

• s'haurà d'identificar els ocupants de l'àrea tècnica abans de l'inici del partit 
o a la mitja part. 

• només un oficial de l'equip estarà alhora autoritzat a donar instruccions 
tècniques i a romandre dempeus. 

• l'entrenador i els altres oficials hauran de romandre dins dels límits de l'àrea 
tècnica, excepte en circumstàncies especials, per exemple, si un membre 
del cos tècnic ha d'entrar a la superfície de joc, amb el permís de l’àrbitre, 
per atendre un jugador lesionat o organitzar el seu trasllat fora de la 
superfície de joc. 

• l'entrenador i altres ocupants de l'àrea tècnica hauran de comportar-se de 
manera correcta, evitant destorbar els moviments de l’àrbitre i els jugadors. 

• els substituts podran escalfar durant el transcurs d'un partit a la zona 
habilitada amb aquesta finalitat, sempre que no destorbin els moviments 
de l’àrbitre i els jugadors. Màxim 5 substituts podran escalfar alhora. 
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REGLA 2 – LA PILOTA 
 
Característiques i mesures 
La pilota: 

• serà de la marca oficial que determini la Lliga Catalana de Futbol Sala de 
l’FCF. 

• serà esfèrica. 
• serà de cuir o un altre material aprovat. 
• no podrà tenir cap deformitat, fulla de cuir trencada o deteriorada que eviti 

el seu rodament natural. 
• tindrà una circumferència compresa entre 55 centímetres i 62 centímetres 

en funció dels requisits de la categoria: 
 

REQUERIMENT DE MESURA DE LA PILOTA PER CATEGORIES 
CATEGORIA I DIVISIÓ INSTALACIÓ DE JOC 
DIVISIÓ D'HONOR CATALANA 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
2a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
3a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
CADET 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
BENJAMÍ 58 CENTÍMETRES 
MINIBENJAMÍ 58 CENTÍMETRES 
PREBENJAMÍ 55 CENTÍMETRES 
MINIPREBENJAMÍ 55 CENTÍMETRES 
DEBUTANTS 55 CENTÍMETRES 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.                                                      62 CENTÍMETRES 
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CADET FEM. 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL FEM. 58 CENTÍMETRES 
ALEVI FEM. 58 CENTÍMETRES 

 
Reemplaçament d'una pilota defectuosa 
 
Si la pilota explota o queda malmesa mentre està en joc, s'interromprà el joc: 

•  el joc es reprendrà amb una pilota a terra amb la pilota de reserva, en el 
lloc on s’estava jugant en el moment del defecte de la pilota original, tret 
que el partit s'hagi interromput dins de l'àrea de penal i l’equip atacant 
toqués la pilota per darrera vegada, en aquest cas l’àrbitre reprendrà amb 
una pilota a terra a la línia de l'àrea de penal, en el punt més proper al lloc 
on la pilota original es trobava quan es va interrompre el joc. 

• el joc es reprendrà amb repetició del tir si la pilota explota o queda 
malmesa en el llançament d'un tir lliure directe sense barrera, un tir des del 
segon punt de penal o un tir de penal, i no ha tocat els pals, el travesser o 
un jugador, ni s'ha comès una infracció.  

 
Si la pilota explota o queda malmesa en un moment en què no es troba en joc 
(sacada d’inici, servei de porteria, servei de cantonada, pilota a terra, tir lliure, tir de 
penal o servei de banda), es repetirà el servei o llançament. 
 
La pilota no podrà ser canviada durant el partit sense l'autorització de l’àrbitre. 
 
Segona pilota al terreny de joc 
 
En cas que una segona pilota entri al terreny de joc, els àrbitres només detindran 
el partit si la pilota interfereix en el joc, si no, deixaran que continuï el joc. En el cas 
que els àrbitres interrompin el joc, aquest es reprendrà amb una pilota a terra, en 
el lloc on s’estava jugant en el moment de la detenció, tret que el partit s'hagi 
interromput dins de l'àrea de penal i l’equip atacant toqués la pilota per darrera 
vegada, en aquest cas l’àrbitre reprendrà amb una pilota a terra a la línia de l'àrea 
de penal, en el punt més proper al lloc on la pilota original es trobava quan es va 
interrompre el joc. 
 
Gol amb una pilota defectuosa 
 
Si la pilota quedés defectuosa després de topar amb un dels pals o el travesser i 
entrés directament a la porteria en la que impacta, els àrbitres concediran gol. 
 
 
REGLA 3 – EL NÚMERO DE JUGADORS 
 
Jugadors 
 
El partit el disputaran dos equips formats per un màxim de cinc jugadors 
cadascun, dels quals un jugarà com a porter. 
 
El nombre màxim de suplents serà de set, podent-se practicar substitucions en 
qualsevol moment del partit. 
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El partit no començarà si un dels equips té menys de tres jugadors. 
 
El partit se suspendrà si en la superfície de joc queden menys de tres jugadors en 
un dels dos equips. 
 
Tots els partits 
 
En tots els partits, les llicències dels jugadors i membres del cos tècnic, hauran de 
lliurar-se a l’àrbitre abans del començament del partit per fer l'obligatòria revisió 
de llicències. 
 
En cas que un jugador o membre del cos tècnic d’un equip es presenti a un partit 
ja iniciat, no es podrà incorporar al mateix fins finalitzada la 1a part amb la 
pertinent revisió de llicència per part de l’àrbitre. Només es podran incorporar 
jugadors o membres del cos tècnic en l’instant que l’àrbitre doni per iniciada la 2a 
part. 
 
En les reanudacions de partit, sigui quin sigui el temps que resti per la seva 
finalització, es podran inscriure aquells jugadors que el Reglament General de 
l’FCF determini, sempre que es realitzi la pertinent revisió de llicències obligatòria. 
 
 
Procediment de substitució 
 
Podrà realitzar-se una substitució, estigui o no la pilota en joc. Per reemplaçar un 
jugador per un substitut s'hauran d'observar les següents condicions i 
disposicions: 

• el jugador sortirà de la superfície de joc per la zona de substitucions del seu 
propi equip, excepte en les excepcions previstes en els Regles de joc. 

• el substitut no podrà entrar a la superfície de joc fins que el jugador al que 
ha de reemplaçar no hagi abandonat la superfície de joc. 

• el substitut entrarà a la superfície de joc per la zona de substitucions del 
seu propi equip. 

• una substitució acabarà quan el substitut entri a la superfície de joc per la 
zona de substitucions del seu propi equip, després de fer entrega del pitral 
al jugador al que substitueix, excepte si aquest hagués tingut que 
abandonar la superfície de joc per una zona diferent per raons previstes en 
les regles del joc. En aquest cas, s’entregarà el pitral al tercer àrbitre en el 
cas dels partits que existeixi aquesta figura. 

• des d'aquest moment, el substitut es converteix en jugador i el jugador al 
que substitueix es converteix en substitut 

• un jugador substituït podrà tornar a participar en el partit. 
• tots els substituts estaran sotmesos a l'autoritat i jurisdicció de l’àrbitre, 

hagin participat o no en el partit. 
• si un període es perllonga per executar un tir de penal, un tir des del segon 

punt de penal o un tir lliure directe sense barrera, no es permetrà cap 
substitució, amb excepció de la del porter defensor 
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Escalfament 
 
Podran escalfar a la vegada un màxim de 5 suplents. 
 
Substitució del porter 
 

• Qualsevol dels substituts podrà reemplaçar el porter, sense necessitat 
d'avisar l'àrbitre ni estar el joc detingut. 

• Qualsevol dels jugadors podrà canviar el seu lloc amb el porter, però haurà 
de fer-ho en el moment en què s'hagi detingut el joc i haurà d'advertir 
prèviament l'àrbitre 

• Un jugador o substitut que reemplaci el porter haurà de portar el dorsal 
que li correspon en una samarreta de porter. 

• Quan un equip jugui amb porter/jugador estarà permès que porti reixeta 
(en cap cas una samarreta trencada o amb un forat) en la samarreta de 
porter/jugador i sempre que es pugui veure clarament el dorsal del citat 
porter/jugador. 

 
Infraccions i sancions 
 
Si un substitut entra a la superfície de joc abans que hagi sortit el jugador que 
substituirà o, en una substitució, un substitut entra a la superfície de joc per un 
lloc que no sigui la zona de substitucions del seu propi equip: 

• l’àrbitre interromprà el joc (encara que no immediatament si pot aplicar 
l'avantatge). 

• l’àrbitre amonestarà el jugador per contravenir el procediment de 
substitució i li ordenarà sortir de la superfície de joc. 

 
Si un substitut entra a la superfície de joc incomplint el procediment de 
substitució o causant que el seu equip jugui amb un jugador de més: 

• l’àrbitre interromprà el joc (encara que no immediatament si pot aplicar 
l'avantatge). 

• l’àrbitre amonestarà el jugador per contravenir el procediment de 
substitució i li ordenarà sortir de la superfície de joc. 

• l’àrbitre expulsarà si impedeix la consecució de gol o una ocasió manifesta 
de gol. El seu equip veurà reduït el número de jugadors amb 
independència de si la infracció va ser per incomplir el procediment de 
substitució o perquè el seu equip estava jugant amb un jugador de més. En 
aquest cas, a més del substitut expulsat, un dels jugadors haurà 
d’abandonar la superfície de joc perquè el seu equip participi amb un 
jugador menys. La reincorporació d’un nou jugador es determinarà per la 
regla 3, apartat de jugadors i substituts expulsats. 

 
Si l’àrbitre ha interromput el joc, aquest es reprendrà amb un tir lliure indirecte a 
favor de l'equip contrari, des del lloc on es trobava la pilota en el moment de la 
interrupció.  
Si, en una substitució, el jugador que serà substituït surt de la superfície de joc, 
per causes no justificades en les Regles de joc, per un lloc que no sigui la zona de 
substitucions del seu propi equip: 

• l’àrbitre interromprà el joc (encara que no immediatament si pot aplicar 
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l'avantatge). 
• l’àrbitre amonestarà el jugador per contravenir el procediment de 

substitució. 
 
Si l’àrbitre ha interromput el joc, aquest es reprendrà amb un tir lliure indirecte a 
favor de l'equip adversari, des del lloc on es trobava la pilota en el moment de la 
interrupció. 
 
Per a qualsevol altra infracció d'aquesta regla: 

• s'amonestarà els jugadors en qüestió. 
• el partit es reprendrà amb un tir lliure indirecte a favor de l'equip adversari, 

des del lloc on es trobava la pilota en el moment de la interrupció.  
 
Jugadors i substituts expulsats 
 
Un jugador expulsat abans de la sacada d’inici només podrà ser reemplaçat per 
un dels substituts designats. 
Un substitut designat, expulsat abans de la sacada d’inici o després del 
començament del partit, no podrà ser substituït. 
 
Un substitut podrà substituir a un jugador expulsat i entrar a la superfície de joc 
una vegada transcorreguts dos minuts de joc efectius després de l'expulsió, 
sempre que compti amb l'autorització de l’àrbitre, excepte si es marca un gol 
abans que transcorrin dos minuts, en aquest cas, s'aplicaran les següents 
disposicions: 

• si cinc jugadors s'enfronten a quatre i l'equip en superioritat numèrica 
marca un gol, es podrà completar l'equip de quatre jugadors. 

• si tots dos equips juguen amb quatre o tres jugadors i es marca un gol, tots 
dos equips mantindran el mateix número de jugadors. 

• si cinc jugadors s'enfronten a tres, o quatre jugadors a tres, i l'equip en 
superioritat numèrica marca un gol, es podrà afegir un jugador a l'equip 
amb tres jugadors. 

• si l'equip en inferioritat numèrica marca un gol, es continuarà el joc sense 
alterar el número de jugadors. 

 
Persones no autoritzades al terreny de joc 
 
Si un membre del cos tècnic, un substitut, un jugador expulsat o un agent extern 
entrés al terreny de joc, els àrbitres hauran de: 
 

• detenir el joc en cas que la persona interfereixi en el joc. 
• obligar a la persona a abandonar el terreny de joc quan es detingui el joc. 
• prendre les corresponents mesures disciplinàries. 

 
Si el joc es deté i la interferència és causada per: 
 

• un membre del cos tècnic, un substitut o un jugador expulsat, es reprendrà 
el joc amb un tir lliure directe o un tir de penal. 

• un agent extern, es reprendrà el joc amb una pilota a terra. 
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REGLA 4 – L’EQUIPAMENT DELS JUGADORS 
 
Seguretat 
 
Els jugadors no utilitzaran cap equipament ni portaran cap objecte que sigui 
perillós per a ells mateixos o per a altres jugadors (inclòs qualsevol tipus de joies). 
A més, no es permet cobrir-los amb cinta adhesiva. Si un àrbitre s’adona que un 
jugador incompleix aquesta regla, haurà d’ordenar-li que abandoni el terreny de 
joc. En cas que el jugador persisteixi en la infracció serà amonestat.  
 
Equipament bàsic 
 
L’equipament bàsic obligatori d'un jugador es compon de les següents peces 
separades: 

• un jersei o samarreta – si s'usa roba interior, les mànigues d'aquesta roba 
hauran de tenir el color principal de les mànigues del jersei o samarreta. 

• pantalons curts – si s'usen pantalons curts interiors, aquests hauran de tenir 
el color principal dels pantalons curts. El porter podrà vestir pantalons 
llargs. 

• mitgetes – si s'usa cinta adhesiva o un material similar a la part exterior, 
haurà de ser del mateix color que la part de les mitgetes sobre les quals 
s'usa. 

• canyelleres (obligatòries en categories Sènior i recomanables en categories 
Base). Només obligatòries pels jugadors i porters que estiguin disputant el 
partit dins del terreny de joc. 

• calçat – sabatilles de lona o de cuir tou amb sola de goma o un altre 
material similar. 

 
Si un jugador perd accidentalment una peça del calçat o una canyellera, haurà de 
col·locar-s’ho el més ràpidament possible i no abans que la pilota torni a deixar 
d’estar en joc, després d’una primera vegada. Si abans de calçar-se o col·locar-se 
de nou la canyellera el jugador marca o intervé en un gol, serà gol. 
 
En el cas dels porters es permetrà que disputin el partit amb una samarreta amb 
reixeta sempre que es pugui veure clarament el número de la samarreta que 
dugui a sota. No es permetrà en cap cas una samarreta amb un forat o un pitral 
per fer aquesta funció. 
 
Canyelleres: 

• hauran d'estar cobertes completament per les mitgetes. 
• hauran de ser de cautxú, plàstic o d'un material similar aprovat. 
• hauran d'oferir una protecció adequada. 

 
Colors: 

• els dos equips vestiran colors que els diferenciïn entre si i de l’àrbitre. 
• cada porter vestirà colors que el diferenciïn dels altres jugadors i de l’àrbitre. 

 
Protectors de cap, genolleres i colzeres: 

• Els àrbitres permetran als jugadors l’ús d’equipament protector modern, tal 
com protectors de cap, màscares facials, genolleres i colzeres si estan 
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confeccionats de material tou i lleuger al no considerar-se perillosos pel 
propi jugador ni per la resta de participants. 

• hauran de ser del mateix color principal que la samarreta, del mateix color 
principal que els pantalons o del mateix color principal que les mànigues 
de la samarreta respectivament, o bé, totes les peces blanques o totes les 
peces negres. 

 
Infraccions i sancions 
 
En el cas d'infracció d'aquesta regla: 

• no sempre serà necessari interrompre el joc. 
• l’àrbitre ordenarà al jugador infractor que abandoni la superfície de joc 

perquè posi en ordre el seu equipament, en la següent ocasió en què la 
pilota no es trobi en joc, tret que llavors el jugador ja hagi posat en ordre el 
seu equipament. 

• tots aquells jugadors que hagin hagut de sortir de la superfície de joc per 
posar en ordre el seu equipament no podran retornar a la superfície de joc 
sense l'autorització de l’àrbitre. 

• l’àrbitre es cerciorarà que l’equipament del jugador estigui en ordre abans 
de permetre que es reincorpori a la superfície de joc. 

• el jugador, si no ha estat substituït, només podrà reincorporar-se a la 
superfície de joc quan la pilota no es trobi en joc, o amb la pilota en joc si ho 
fa sota la supervisió de l’àrbitre. 

 
S'amonestarà el jugador que hagi estat obligat a abandonar la superfície de joc 
per infracció d'aquesta regla i que, no havent estat substituït anteriorment, retorni 
a la superfície de joc sense l'autorització de l’àrbitre. 
 
S'amonestarà el jugador que després de ser advertit perquè posi en ordre el seu 
equipament o que faci servir un equipament obligatori, torni a incórrer en la 
mateixa falta. 
 
Represa del joc 
 
Si l’àrbitre interromp el joc per amonestar l'infractor: 

• el joc es reprendrà mitjançant un tir lliure indirecte llançat per un jugador 
de l'equip adversari des del lloc on es trobava la pilota quan l’àrbitre va 
interrompre el partit. 

 
Publicitat en l’equipament 
 
Equipament Bàsic Obligatori: 
 

• Els jugadors no hauran de mostrar al públic roba interior amb lemes o 
publicitat. 

• L’equipament bàsic obligatori no haurà de tenir missatges polítics, 
religiosos ni personals. 

 
L’àrbitre amonestarà el jugador que incorri en aquesta falta. 
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Altres equipaments: 
 
Els jugadors podran utilitzar equipament diferent a l’obligatori sempre que la 
única finalitat sigui la de protegir-se físicament i no constitueixi cap perill per ells 
mateixos o per qualsevol altre jugador. 
 
Els àrbitres hauran d’inspeccionar tota peça de roba o equipament per 
determinar que no constitueixi un perill pels participants. 
 
REGLA 5 – ELS ÀRBITRES 
 
L'autoritat de l’àrbitre 
 
Els partits seran controlats per un àrbitre, un àrbitre i un àrbitre assistent o dos 
àrbitres i un àrbitre assistent, en funció de la categoria i la divisió que 
correspongui i seran els que tindran l'autoritat total per fer complir les Regles de 
joc en els partits que estiguin sota l'auspici de la Lliga Catalana de Futbol Sala de 
la Federació Catalana de Futbol. 
 
 

COL·LEGIATS PER CATEGORIES 
CATEGORIA I DIVISIÓ COL·LEGIATS 
DIVISIÓ D'HONOR CATALANA 2 Àrbitres i 1 Àrbitre assistent 
1a DIVISIÓ CATALANA 1 Àrbitre i 1 Àrbitre assistent 
2a DIVISIÓ CATALANA 1 Àrbitre i 1 Àrbitre assistent 
3a DIVISIÓ CATALANA 1 Àrbitre 
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR 1 Àrbitre i 1 Àrbitre assistent 
JUVENIL 1a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
JUVENIL 2a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
JUVENIL 3a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
CADET DIVISIÓ D'HONOR 1 Àrbitre i 1 Àrbitre assistent 
CADET 1a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
CADET 2a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
CADET 3a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR 1 Àrbitre i 1 Àrbitre assistent 
INFANTIL 1a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
INFANTIL 2a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
INFANTIL 3a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR 1 Àrbitre i 1 Àrbitre assistent 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ 1 Àrbitre 
BENJAMÍ 1 Àrbitre 
MINIBENJAMÍ 1 Àrbitre 
PREBENJAMÍ 1 Àrbitre 
MINIPREBENJAMÍ 1 Àrbitre 
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DEBUTANTS 1 Àrbitre 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA 1 Àrbitre i 1 Àrbitre assistent 
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA 1 Àrbitre i 1 Àrbitre assistent 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA 1 Àrbitre 
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. 1 Àrbitre i 1 Àrbitre assistent 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM. 1 Àrbitre 
CADET FEM. 1 Àrbitre 
INFANTIL FEM. 1 Àrbitre 
ALEVI FEM. 1 Àrbitre 

 
Poders i deures 
 
L’àrbitre: 

• farà complir les Regles de joc. 
• controlarà el partit en cooperació amb un altre àrbitre i l’àrbitre assistent, 

sempre que el partit ho requereixi. 
• s'assegurarà que les pilotes utilitzades corresponen a les exigències de la 

Regla 2. 
• s'assegurarà que l’equipament dels jugadors compleix les exigències de la 

Regla 4. 
• prendrà nota dels incidents del partit. 
• interromprà el partit quan ho jutgi oportú, en cas que es contravinguin les 

Regles de joc. 
• interromprà el partit per qualsevol tipus d'interferència externa. 
• interromprà el joc si jutja que algun jugador ha sofert una lesió greu i 

s'assegurarà que sigui transportat fora de la superfície de joc. Un jugador 
lesionat (inclòs el porter), només podrà tornar a la superfície de joc després 
que s'hagi reprès el partit, excepte quan: 
- un porter i un jugador de camp topin i requereixin assistència mèdica. 
- diversos jugadors de mateix equip topin i requereixin assistència 

mèdica. 
- es lesioni un jugador com a resultat d’una infracció amb contacte físic 

per la qual s’amonesti o s’expulsi l’adversari, sempre que l’evolució i el 
tractament es duguin a terme amb rapidesa. 

- es concedeixi un penal i el jugador lesionat vagi a llençar-lo. 
- es concedeixi un penal i el jugador lesionat sigui el porter. 

• permetrà que el joc continuï fins que la pilota estigui fora del joc si jutja que 
un jugador està lleument lesionat 

• s'assegurarà que tot jugador que sofreixi una hemorràgia surti de la 
superfície de joc. El jugador només podrà reincorporar-se després del 
senyal de l’àrbitre, qui es cerciorarà que l'hemorràgia ha cessat. 

• permetrà que el joc continuï si l'equip contra el qual s'ha comès una 
infracció es beneficia d'un avantatge, i sancionarà la infracció comesa 
inicialment si l'avantatge previst no sobrevé en aquest moment. 

• castigarà la falta més greu quan un jugador faci més d'una falta al mateix 
temps. 

• castigarà la incorrecció més greu quan un jugador faci més d'una 
incorrecció al mateix temps 

• prendrà mesures disciplinàries contra jugadors que cometin infraccions 
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mereixedores d'amonestació o expulsió. No està obligat a prendre mesures 
immediatament, però haurà de fer-ho en l'ocasió següent en què la pilota 
estigui fora del joc. 

• prendrà mesures contra els oficials dels equips que no es comportin de 
forma correcta i podran, si ho jutja necessari, expulsar-los de l'àrea tècnica i 
els voltants de la superfície de joc. 

• no permetrà que persones no autoritzades entrin a la superfície de joc. 
• autoritzarà reprendre el joc després d'una interrupció. 
• remetrà al Comitè de Competició i als dos equips implicats en el partit un 

informe en forma d’acta i en cas de ser necessari, en forma d’annex, amb 
dades sobre totes les mesures disciplinàries preses contra jugadors o 
oficials dels equips i sobre qualsevol altre incident que hagi ocorregut 
abans, durant i després del partit. 

• podrà actuar com a àrbitre assistent en cas que el designat pel partit no 
estigui present. 

• suspendrà temporal o definitivament el partit quan ho jutgi oportú en cas 
de contravenció de les Regles de joc. 

• suspendrà temporal o definitivament el partit per qualsevol tipus 
d'interferència externa. 

 
Decisions de l’àrbitre 
 
Les decisions de l’àrbitre sobre fets relacionats amb el joc, fins i tot el fet de si s'ha 
marcat gol o no i el resultat del partit, són definitives. 
 
L’àrbitre podrà modificar la seva decisió únicament si s'adona que és incorrecta o, 
si ho jutja necessari i sempre que no s'hagi reprès el joc o finalitzat el primer 
període o el partit. 
 
Responsabilitats de l’àrbitre 
 
L’àrbitre i l’àrbitre assistent, en el cas que procedeixi, no seran responsables de: 

• qualsevol tipus de lesió que pateixi un jugador, oficial o espectador. 
• qualsevol dany a tot tipus de propietat. 
• qualsevol altra pèrdua soferta per una persona, club, companyia, associació 

o entitat similar, la qual pugui atribuir-se a alguna decisió que hagin pogut 
prendre conforme a les Regles de joc o pel que fa al procediment normal 
requerit per celebrar, jugar i controlar un partit. 

 
Entre tals situacions podran figurar: 

• una decisió per la qual les condicions de la superfície de joc, els seus 
voltants, o meteorològiques siguin tals que no permetin disputar el partit. 

• una decisió de suspendre definitivament un partit per qualsevol raó. 
• una decisió sobre la idoneïtat dels accessoris i l’equipament utilitzat durant 

un partit. 
• una decisió d'interrompre o no un partit a causa de la interferència dels 

espectadors o de qualsevol problema a l'àrea dels espectadors. 
• una decisió d'interrompre o no el joc per permetre que un jugador lesionat 

sigui transportat fora de la superfície de joc per ser atès. 
• una decisió de sol·licitar que un jugador lesionat sigui retirat de la superfície 
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de joc per ser atès. 
• una decisió de permetre o no a un jugador portar certa roba o equipament 
• una decisió (quan posseeixin l'autoritat) de permetre o no a tota persona 

(inclosos els oficials dels equips i del recinte esportiu, personal de seguretat, 
fotògrafs o altres representants dels mitjans d'informació) estar present als 
voltants de la superfície de joc. 

• qualsevol altra decisió que puguin prendre conforme a les Regles de joc o 
d'acord amb els seus deures i allò estipulat per les normes o reglaments de 
la Federació Catalana de Futbol. 

 
REGLA 6 – ELS ALTRES MEMBRES DE L’EQUIP ARBITRAL 
 
L'autoritat de l’àrbitre assistent 
 
Es podrà designar un àrbitre assistent en el cas que la competició ho requereixi, el 
qual haurà de complir les Regles de joc referent als seus deures. 
Se  situarà a l'exterior de la superfície de joc, a l'altura de la línia mitjana i en el 
mateix costat que les zones de substitucions i romandrà assegut a la taula de 
cronometratge. 
L’àrbitre assistent rebrà un cronòmetre adequat i el dispositiu necessari per 
controlar-lo, que serà facilitat per la instal·lació o l'equip al que correspongui la 
condició de local. 
Disposarà d'una taula de cronometratge per poder exercir correctament les seves 
funcions. 
 
Poders i deures 
 
L’àrbitre assistent (cronometrador): 

• controlarà que el partit tingui la duració estipulada en la Regla 7, i per això: 
• engegarà el cronòmetre després que una sacada d’inici s'hagi efectuat 

correctament. 
• aturarà el cronòmetre quan la pilota estigui fora del joc. 
• tornarà a engegar-lo després d'una correcta represa del joc, després 

d'un servei de banda, de porteria, de cantonada o de sortida, d'un tir 
lliure, d’un tir de penal o de 10 metres, o d’una pilota a terra. 

• anotarà en el marcador públic, en cas que existeixi o que es disposi de 
marcador per a aquest efecte, els gols, les faltes acumulades i els períodes. 

• indicarà, mitjançant un xiulet o un senyal acústic diferent del de l’àrbitre, la 
sol·licitud d'un temps mort d'un equip. 

• cronometrarà el minut de temps mort. 
• anunciarà, mitjançant un xiulet o un senyal acústic diferent del de l’àrbitre, 

el final del minut de temps mort. 
• indicarà, mitjançant un xiulet o un senyal acústic diferent del de l’àrbitre, la 

cinquena falta acumulada d'un equip. 
• cronometrarà els 2 minuts d'expulsió d'un jugador. 
• anunciarà, mitjançant un xiulet o un senyal acústic diferent del de l’àrbitre, 

el final del primer temps, del partit o dels temps suplementaris, en cas que 
els hagi. 

• proporcionarà a l’àrbitre qualsevol altra informació important per al joc. 
• entregarà abans del començament de cada període una cartolina als 
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oficials de cada equip amb la que podran sol·licitar els temps morts i la 
recollirà al finalitzar cada període en el cas de no haver sol·licitat el temps 
mort. 
 

REGLA 7 – LA DURACIÓ DEL PARTIT 
 
Períodes de joc 
 
El partit es distribuirà en dos períodes iguals cadascun. La duració de cada 
període variarà en funció de la categoria i la divisió. 
 

 
REQUERIMENTS DE TEMPS DE JOC PER CATEGORIES 

CATEGORIA I DIVISIÓ TEMPS DE JOC 
DIVISIÓ D'HONOR CATALANA 2 parts x 20 min aturat 
1a DIVISIÓ CATALANA 2 parts x 20 min aturat 
2a DIVISIÓ CATALANA 2 parts x 20 min aturat 
3a DIVISIÓ CATALANA 2 parts x 25 min corregut 
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR 2 parts x 20 min aturat 
JUVENIL 1a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
JUVENIL 2a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
JUVENIL 3a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
CADET DIVISIÓ D'HONOR 2 parts x 20 min aturat 
CADET 1a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
CADET 2a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
CADET 3a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR 2 parts x 20 min aturat 
INFANTIL 1a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
INFANTIL 2a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
INFANTIL 3a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR 2 parts x 15 min corregut 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ 2 parts x 25 min corregut 
BENJAMÍ 2 parts x 25 min corregut 
MINIBENJAMÍ 2 parts x 25 min corregut 
PREBENJAMÍ 2 parts x 25 min corregut 
MINIPREBENJAMÍ 2 parts x 25 min corregut 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA 2 parts x 20 min aturat 
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA 2 parts x 20 min aturat 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA 2 parts x 25 min corregut 
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. 2 parts x 20 min aturat 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM. 2 parts x 25 min corregut 
CADET FEM. 2 parts x 25 min corregut 
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INFANTIL FEM. 2 parts x 25 min corregut 
ALEVI FEM. 2 parts x 25 min corregut 

 
Finalització dels períodes 
 
L’àrbitre assistent determinarà amb el senyal acústic o xiulet la fi de cada període. 

• es considerarà finalitzat un període quan soni el senyal acústic, inclús si els 
àrbitres no haguessin senyalitzat el final del període amb el xiulet. 

• si els àrbitres concedeixen un tir lliure directe a partir de la 6a falta 
acumulada o un tir de penal abans que finalitzi el període, aquest finalitzarà 
després del llançament. En qualsevol dels casos, es considerarà que la 
jugada ha finalitzat quan ocorri alguna de la següents situacions: 
- la pilota deixi de moure’s o d’esta en joc. 
- la pilota sigui colpejada per un jugador (inclòs l’encarregat del 

llançament) que no sigui el porter defensor. 
- els àrbitres interrompin el joc per una infracció comesa per l’executor o 

per un jugador del seu equip. 
Si un jugador defensor cometés una infracció abans d’executar-se el 
llançament, els àrbitres ordenaran que torni a executar-se o senyalaran un 
altre tipus de tir lliure per faltes acumulades o tir de penal, segons 
correspongui, de conformitat amb les Regles de joc. 

• en cap altre cas es perllongarà els períodes de joc. 
 
Temps mort 
 
Els equips tindran dret a un minut de temps mort en cadascun dels períodes. 
 
S'hauran de respectar les següents disposicions: 

• els oficials dels equips estaran autoritzats a sol·licitar a l’àrbitre assistent o 
en el cas de no disposar el partit d'aquesta designació, a l'àrbitre del partit, 
un minut de temps mort. 

• l’àrbitre assistent o l’àrbitre concedirà el temps mort quan l'equip 
sol·licitant estigui en possessió de la pilota i aquesta es trobi fora del joc, 
utilitzant un xiulet o un senyal acústic en funció de l'oficial que autoritzi el 
temps mort. 

• durant el temps mort, els jugadors podran romandre a l'interior o a 
l'exterior de la superfície de joc. Si els jugadors prenen alguna beguda, 
hauran de sortir de la superfície de joc. 

• durant el temps mort, els substituts hauran de romandre a l'exterior de la 
superfície de joc. 

• durant el temps mort no es permetrà que els oficials imparteixin 
instruccions a l'interior de la superfície de joc. 

• la substitució de jugadors només es podrà efectuar després que hagi sonat 
el senyal acústic o el xiulet de finalització del temps mort. 

• si un equip no sol·licita el temps mort que li correspon en el primer període, 
seguirà gaudint únicament d'un temps mort en el segon període. 

• no hi haurà temps mort en pròrrogues o temps suplementaris. 
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Interval de mitja part 
 
Els jugadors tindran dret a un descans a la mitja part. 
El descans de la mitja part durarà deu minuts. 
La duració del descans del mig temps podrà alterar-se únicament amb el 
consentiment de l’àrbitre i no serà de més de quinze minuts. 
 
Partit suspès o ajornat 
 
Es tornarà a jugar un partit suspès o ajornat, tret que el Comitè de Competició 
estipuli un altre procediment. 
 
REGLA 8 – L'INICI I LA REPRESA DEL JOC 
 
Inici 
 
Es llançarà una moneda a l'aire i l'equip guanyador decidirà la direcció en la qual 
atacarà en el primer període del partit o realitzar el servei inicial. En funció de la 
decisió anterior, l’equip adversari realitzarà el servei inicial o escollirà la direcció en 
la qual atacarà en el primer període del partit. 
En el segon període del partit, els equips canviaran de meitat de camp i atacaran 
en la direcció oposada. 
 
Sacada d’inici 
 
La sacada d’inici és una forma d'iniciar o reprendre el joc: 

• al començament del partit. 
• després d'haver marcat un gol. 
• al començament del segon període del partit. 
• al començament de cada període del temps suplementari, donat el cas. 

 
Procediment de la sacada d’inici: 

• tots els jugadors, excepte el que executi el servei, hauran de trobar-se en la 
seva pròpia meitat de la superfície de joc. 

• els adversaris de l'equip que efectuï la sacada d’inici hauran de trobar-se 
com a mínim a 3 metres de la pilota fins que sigui jugada. 

• la pilota es trobarà immòbil en el punt central. 
• l’àrbitre donarà el senyal. 
• la pilota estarà en joc en el moment en què sigui colpejada amb el peu i es 

mogui amb claredat. 
• Serà possible anotar un gol directament de servei d’inici a la porteria rival. 

En el cas que la pilota entrés directament a la porteria de l’executor, seria 
servei de cantonada per a l’equip rival. 

 
Infraccions i sancions 
 
Si la pilota està en joc i l'executor del servei toca la pilota per segona vegada 
(excepte amb les mans) abans que aquesta hagi tocat a un altre jugador: 

• es concedirà un tir lliure indirecte a l'equip adversari, que s'executarà des 
del lloc on es va cometre la infracció. 
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Si la pilota està en joc i l'executor del servei toca intencionadament la pilota amb 
les mans abans que aquesta hagi tocat un altre jugador: 

• es concedirà un tir lliure directe a l'equip adversari, que s'executarà des del 
lloc on es va cometre la infracció i se sancionarà al seu equip amb una falta 
acumulable 

 
Per a qualsevol altra infracció del procediment de la sacada d’inici: 

• es repetirà la sacada d’inici, no podent-se aplicar l'avantatge 
 
Pilota a terra 
 
Si la pilota està en joc i l’àrbitre ha d'interrompre temporalment el partit per 
qualsevol motiu no indicat en les Regles de joc, el partit es reprendrà amb una 
pilota a terra. El joc també es reprendrà amb una pilota a terra quan així ho 
determinin les Regles de joc. 
 
Procediment 
 
L’àrbitre concedirà una pilota a terra i la deixarà caure a terra en el lloc on es 
trobava quan el joc va ser interromput o en el punt on es produís el darrer 
contacte amb un jugador, un agent extern o un membre de l’equip arbitral, 
excepte que s'interrompi a l'àrea de penal de l’equip defensor i el darrer en tocar 
la pilota fos l’equip atacant. En aquest cas, l’àrbitre executarà una pilota a terra a 
favor de l’equip atacant des del punt de la línia de l'àrea de penal més proper al 
lloc on la pilota es trobava quan el joc va ser interromput, traçant una línia 
imaginària paral·lela a la línia de banda. 

• Tots els jugadors (d’ambdós equips), excepte un de l’equip atacant, hauran 
de respectar una distància mínima de 2 metres. 

• El joc es considerarà reprès quan la pilota toqui el sòl dins dels límits de la 
superfície de joc. En aquest instant qualsevol jugador d’ambdós equips 
podrà disputar la pilota. 

 
Infraccions i sancions 
 
Es repetirà la pilota a terra en el cas que: 

• toqui a un jugador abans de tocar el terra. 
• Surti del terreny de joc després de tocar el terra, sense haver tocat a cap 

jugador.  
 
Si després d’una pilota a terra, aquesta entra a una porteria sense abans haver 
tocat com a mínim a 2 jugadors, el joc es reprendrà amb: 

• servei de porteria si la pilota entra a la porteria de l’adversari. 
• servei de cantonada si la pilota entra a la porteria de l’equip al qual se li 

concedia la pilota a terra. 
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REGLA 9 – LA PILOTA EN JOC O FORA DEL JOC 
 
Pilota fora del joc 
 
La pilota estarà fora del joc quan: 

• hagi creuat completament una línia de banda o de porteria, ja sigui per 
terra o per aire. 

• el joc hagi estat interromput per l’àrbitre. 
• colpegi o passi per sobre del sostre o qualsevol tipus d’equipament de la 

instal·lació que no correspongui al propi de futbol sala. 
 

També es considerarà que la pilota no està en joc si toca un membre de l’equip 
arbitral, es manté dins del terreny de joc i, a més: 

• un equip inicia un atac directe. 
• la pilota entra directament a la porteria. 
• l’equip en possessió de la pilota canvia. 

 
En tots tres casos, el joc es reprendrà amb una pilota a terra. 
 
Pilota en joc 
 
La pilota estarà en joc en qualsevol altra situació, en què entri en contacte amb un 
membre de l’equip arbitral o reboti en un pal o el travesser i romangui a l'interior 
de la superfície de joc. 
 
Superfície amb sostre 
 
L'altura mínima lliure de les superfícies amb sostre serà de quatre metres. 
 
Si la pilota colpeja el sostre o passa per sobre de qualsevol tipus d’equipament de 
la instal·lació que no correspongui al propi de futbol sala estant en joc, el partit es 
reprendrà amb un servei de banda que executaran els adversaris de l'últim equip 
que va tocar la pilota. El servei de banda s'efectuarà en el lloc més proper on la 
pilota va tocar el sostre. 
 
 
REGLA 10 – EL RESULTAT D’UN PARTIT 
 
Gol marcat 
 
S'haurà marcat un gol quan la pilota hagi travessat completament la línia de 
porteria entre els pals i per sota del travesser, sempre que l'equip anotador no 
hagi comès prèviament una infracció de les Regles de joc. 
 
Si un jugador de l’equip defensor, inclòs el porter, desplacés o bolqués la porteria, 
ja sigui de manera intencionada o accidental, i els àrbitres confirmessis que la 
pilota ha travessat completament la línia de porteria i hagués entrat a porteria en 
el cas que els pals estiguessin en la posició correcta, els àrbitres concediran gol. Si 
es desplacés o es bolqués la porteria de forma intencionada, els àrbitres hauran 
de sancionar al jugador infractor. 
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Si un jugador atacant, inclòs el porter, desplacés o bolqués la porteria, els àrbitres 
anul·larien el gol. Si l’acció fos intencionada, s’amonestaria al jugador infractor. 
Un gol no serà vàlid si el porter de l'equip atacant llança o colpeja la pilota 
intencionadament amb la mà o el braç, des de la seva pròpia àrea de penal, i és 
l'últim jugador que toca o juga la pilota. El partit es reprendrà amb un servei de 
porteria a favor de l'equip adversari, excepte en serveis de porteria (després que la 
pilota sortís del terreny de joc) en categories Cadet incloses o inferior, ja que 
l’equip rival llançaria un tir lliure indirecte des del punt de la línia divisòria per un 
travessés la pilota. 

No és gol 

Si l’àrbitre, després d'anotar-se un gol i abans que s'efectuï la sacada d’inici, 
s'adona que l'equip que ha aconseguit el gol juga amb un jugador de més o ha 
realitzat una substitució de forma incorrecta, no validarà el gol i reprendrà el joc 
amb un tir lliure indirecte, que executarà l'equip adversari de l'infractor des de 
qualsevol lloc de l'àrea de penal. Si la sacada d’inici ja s'ha efectuat, prendrà contra 
el jugador infractor les mesures que determina la Regla 3, però el gol serà vàlid. 
L’àrbitre elevarà informe del fet al Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la 
Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol. Si el gol l'ha 
aconseguit l'equip adversari, l’àrbitre el donarà per vàlid. 
Si l’àrbitre concedís un gol abans que la pilota travessés completament la línia de 
porteria i s’adonés immediatament de l’error, el joc es reprendrà amb pilota a 
terra. 

Equip guanyador 

L'equip que hagi marcat el major número de gols durant un partit serà el 
guanyador. Si tots dos equips marquen el mateix número de gols o no marquen 
cap gol, el partit acabarà en empat. 

Procediments per determinar el guanyador d'un partit o eliminatòria 

Gols marcats fora de casa 

Valdran doble els gols marcats fora de casa i serà el mètode per 
determinar l'equip guanyador en cas d'empat en una eliminatòria a doble partit.

Si l'empat perdura es procdirà a realitzar una tanda de 5 penals segons es detalla 
a continuació.

Tirs des del punt de penal 

Els tirs des de el punt de penal seran el mètode per determinar l'equip guanyador
en cas d'empat en una eliminatòria a un únic partit.

La tanda de penals no forma part del partit. Els jugadors expulsats al llarg d’un 
partit no podran participar a la tanda de penals. Per altra banda, les advertències i 
les amonestacions registrades durant el partit, no es tindran en consideració a la 
tanda de penals. 
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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.

• tots els jugadors i substituts estaran autoritzats a executar els tirs de penals,
excepte els jugadors expulsats o lesionats al final del partit o del temps
suplementari.

• Si abans de la tanda de penals un equip tingués més jugadors que
l’adversari (inclosos els suplents), podrà decidir si equipara o no el nombre
de jugadors autoritzats al de l’equip contrari. En cas de ser així, haurà de
comunicar als àrbitres el dorsal dels jugadors exclosos. Cap jugador exclòs
podrà participar a la tanda, excepte si el porter no està en condicions de
continuar a la tanda de penals i podrà ser substituït per un jugador o un
suplent exclòs. En aquest cas, el porter substituït ja no podrà participar ni
llançar i el porter que substitueix podrà llançar però a partir de la següent
ronda de llançaments.

• cada tir haurà de ser executat per un jugador diferent i tots els jugadors
seleccionats hauran de llançar un tir abans que un jugador pugui executar
un segon tir.

• només els jugadors seleccionats, inclosos els porters i l’àrbitre podran
trobar-se a la superfície de joc quan s'executin els tirs des del punt de
penal.

• tots els jugadors seleccionats, excepte el jugador que executarà el tir de
penal i els dos porters, hauran de romandre en l'altra meitat de camp.

• el porter company de l'executor del tir haurà de romandre en el costat
oposat de les zones de substitucions dins de la superfície de joc a l'altura
del punt de penal i a no menys de 5 metres d'aquest.

• qualsevol jugador seleccionat podrà canviar de lloc amb el porter en tot
moment durant l'execució dels tirs, previ advertiment a l'àrbitre i amb
l'adequada indumentària.

• s'aplicaran les Regles de joc quan s'executin els tirs des del punt de penal.
• es considerarà que el penal s’ha completat quan la pilota deixi de moure’s,

deixi d’estar en joc o els àrbitres aturin el partit per una infracció.
• els àrbitres no hauran de suspendre el partit definitivament, si un equip

acaba amb menys de tres jugadors durant la tanda de penals.

REGLA 11 – EL FORA DE JOC 

En les competicions de futbol sala no existeix la infracció del fora de joc. 
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REGLA 12 – FALTES I CONDUCTA INCORRECTA 
 
Els tirs lliures directes i indirectes i els tirs des del punt de penal només es podran 
concedir per infraccions comeses amb la pilota en joc. 
 
Faltes 
 
Les faltes se sancionaran amb un tir lliure directe, un tir de penal o un tir lliure 
indirecte. 
 
Faltes sancionades amb un tir lliure directe 
 
Es concedirà un tir lliure directe a l'equip adversari si un jugador comet una de les 
següents set faltes d'una manera que l’àrbitre consideri imprudent, temerària o 
amb ús de força excessiva: 

• donar o intentar donar una puntada a un adversari 
• posar una traveta a un adversari 
• saltar sobre un adversari 
• carregar sobre un adversari 
• colpejar o intentar colpejar un adversari (cops de cap inclosos) 
• empènyer un adversari 
• realitzar una entrada contra un adversari 

 
Es concedirà així mateix un tir lliure directe a l'equip adversari si un jugador comet 
una de les següents cinc faltes: 

• subjectar a un adversari 
• obstaculitzar a un adversari mitjançant contacte físic 
• mossegar o escopir a un adversari o membre de l’equip arbitral 
• infracció per mans (excepte el porter dins la seva pròpia àrea) 
• llançar o colpejar un objecte contra la pilota, a un adversari o a un àrbitre, 

colpejar la pilota amb un objecte o moure intencionadament la porteria de 
forma que aquesta entri amb contacte amb la pilota. 

 
El tir lliure directe es llançarà des del lloc on es va cometre la infracció. 
 
Les infraccions anteriorment esmentades seran faltes acumulables. 
 
Faltes sancionades amb un tir de penal 
 
Es concedirà un tir de penal si un jugador comet una de les dotze faltes abans 
esmentades dins de la seva pròpia àrea de penal, independentment de la posició 
de la pilota, sempre que aquesta última estigui en joc. 
 
Faltes sancionades amb un tir lliure indirecte 
 
Es concedirà un tir lliure indirecte a l'equip adversari si un porter comet una de les 
següents quatre infraccions: 

• controla la pilota amb les mans o els peus en la seva pròpia meitat de la 
superfície de joc durant més de quatre segons. 

• després de jugar la pilota, torna a tocar-la en la seva pròpia meitat de la 
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superfície de joc després de la passada voluntària d'un company, sense que 
la pilota hagi estat jugada o tocada per un adversari. 

• toca la pilota amb les mans a la seva pròpia àrea de penal després que un 
jugador del seu equip l'hi hagi cedit amb el peu (inclòs des de servei de 
banda). 

• en les categories debutants, miniprebenjamí, prebenjamí, minibenjamí, 
benjamí, aleví mixte, aleví femení, infantil mixte, infantil femení, cadet 
mixte i cadet femení, està prohibit reprendre el joc des de servei de porteria 
(quan la pilota hagi sortit per línia de meta), llançant la pilota més enllà de 
la línia divisòria de mitja pista. 

 
Es concedirà així mateix un tir lliure indirecte a l'equip adversari si un jugador:  

• juga de forma perillosa davant un adversari. 
• obstaculitza l'avanç d'un adversari sense que existeixi contacte físic. 
• actua mostrant desaprovació, emplenant un llenguatge ofensiu, insultant o 

humiliant, actuant com a tal o emetent altres ofenses verbals. 
• impedeix que el porter pugui deixar anar la pilota de les seves mans. 
• inicia una acció que tracti de burlar la Regla deliberadament per fer arribar 

la pilota al porter (inclús des d’un tir lliure) amb el cap, el pit, el genoll, etc., 
independentment que el porter arribi a tocar la pilota amb les mans. 

• comet qualsevol altra infracció que no hagi estat anteriorment esmentada 
en la Regla 12 o en qualsevol altra Regla, per la qual el joc sigui interromput 
per amonestar o expulsar un jugador. 

 
El tir lliure indirecte es llançarà des del lloc on es va cometre la infracció.  
 
Incorreccions 
 
Les incorreccions se sancionaran amb una amonestació o una expulsió. 
 
Sancions disciplinàries 
 
La targeta groga s'utilitzarà per comunicar al jugador o al substitut que ha estat 
amonestat. 
La targeta vermella s'utilitzarà per comunicar al jugador o al substitut que ha 
estat expulsat. 
 
Es mostraran targetes grogues o vermelles als jugadors, als substituts i als oficials. 
 
La targeta corresponent es mostrarà de forma pública únicament en la superfície 
de joc i si el partit ja ha començat. En els altres casos, l’àrbitre informarà de forma 
verbal als oficials dels equips de la sanció disciplinària presa. 
 
L’àrbitre posseeix l'autoritat per prendre mesures disciplinàries des del moment 
en què arriba a les instal·lacions de la superfície de joc abans del començament 
del partit i fins que l'abandona. 
 
Si un jugador comet una infracció sancionable amb una amonestació o una 
expulsió, ja sigui dins o fora de la superfície de joc, contra un adversari, un 



 

 

27 
 

company, l’àrbitre, o contra qualsevol altra persona, serà castigat conforme a la 
naturalesa de la infracció comesa. 
 
Infraccions sancionables amb una amonestació 
 
Un jugador serà amonestat si comet una de les següents set infraccions: 

• ser culpable de conducta antiesportiva 
• desaprovar amb paraules o accions. 
• infringir persistentment les Regles de joc. 
• retardar la represa del joc. 
• no respectar la distància reglamentària en una pilota a terra, un servei de 

cantonada, un tir lliure o un servei de banda (jugadors defensors). 
• entrar o abandonar a la superfície de joc sense el permís de l’àrbitre, o 

contravenir el procediment de substitució. 
 
Un substitut serà amonestat si comet una de les següents quatre infraccions: 

• ser culpable de conducta antiesportiva. 
• desaprovar amb paraules o accions. 
• retardar la represa del joc. 
• entrar a la superfície de joc contravenint el procediment de substitució. 

 
Celebració d’un gol 
 
S’amonestarà a un jugador, inclús si s’anul·la el gol, quan realitzi una de les 
següents accions: 

• aproximar-se als espectadors generant problemes de seguretat. 
• actuar de forma provocadora o exaltada. 
• cobrir-se el cap o la cara amb una màscara o articles similars. 
• treure’s la samarreta o cobrir-se el cap amb ella. 

 
Infraccions sancionables amb una expulsió 
 
Un jugador o un substitut serà expulsat si comet una de les següents set 
infraccions: 

• ser culpable de joc brusc greu. 
• ser culpable de conducta violenta. 
• escopir o mossegar a qualsevol persona. 
• impedir mitjançant una infracció per mà o malmetre una oportunitat 

manifesta de gol (això no és vàlid per al porter dins de la seva pròpia àrea 
de penal) o bolcar la porteria (de manera que impedeixi que la pilota 
travessi la línia de gol). 

• malmetre un gol o una oportunitat manifesta de gol d'un adversari que es 
dirigeix cap a la porteria de l’infractor mitjançant una infracció sancionable 
amb un tir lliure o un tir de penal, quan el porter defensor no estigui a la 
porteria. 

• emprar llenguatge ofensiu, groller o obscè i/o gestos de la mateixa 
naturalesa. 

• rebre una segona amonestació en el mateix partit. 
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Un jugador o un substitut expulsat haurà d'abandonar els voltants de la superfície 
de joc i l'àrea tècnica. 
 
Malmetre un gol o una ocasió manifesta de gol 
 
Aquell jugador, jugador expulsat, substitut o membre del cos tècnic que entri al 
terreny de joc sense la corresponent autorització d’un dels àrbitres i interfereixi en 
el joc o cometi una infracció que malmeti un gol de l’equip contrari o una ocasió 
manifesta de gol haurà comès una infracció mereixedora d’expulsió. 
 
Quan un jugador cometi una infracció contra un adversari dins de la seva pròpia 
àrea amb la que es malmeti una ocasió manifesta de gol de l’equip adversari i els 
àrbitres senyalitzin tir de penal, l’infractor serà amonestat si amb la infracció 
pretenia jugar la pilota. En la resta d’accions l’infractor serà expulsat. 
 
A l’hora de determinar si aquesta mena d’infraccions s’han produït, cal tenir en 
compte els següents aspectes: 

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

 
Si un substitut, un jugador expulsat o un membre del cos tècnic malmet un gol o 
una ocasió manifesta de gol  de l’adversari mitjanant una infracció per mans o 
una altra sancionable amb un tir lliure, s’equipararà el número de jugador de 
conformitat amb la Regla 3. 
 
Membres del cos tècnic 
 
Quan algun integrant del cos tècnic cometi una infracció, però no es pugui 
identificar l’infractor, s’amonestarà al primer entrenador present a l’àrea tècnica. 
 
Represa del joc després de faltes i conducta incorrecta 
 
El joc es reprendrà de les formes següents si, amb la pilota en joc, un jugador 
cometés la infracció dins del terreny de joc: 

• contra un adversari: tir lliure indirecte, directe o de penal, segons el cas. 
• contra un company, substitut, jugador substituït o expulsat, membre del 

cos tècnic o membre de l’equip arbitral: tir lliure directe o tir de penal, 
segons el cas. 

 
Es sancionaran amb tir lliure indirecte totes les infraccions de caràcter verbal. 
 
Si la pilota estigués en joc i: 

• un jugador cometés una infracció contra un membre de l’equip arbitral o 
un component de l’equip adversari (jugador, substitut, jugador expulsat o 
membre del cos tècnic) fora del terreny de joc o; 
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• un substitut, jugador expulsat o membre del cos tècnic cometés una 
infracció contra un jugador adversari o un membre de l’equip arbitral fora 
del terreny de joc o interferís en la seva evolució: 

es reprendria el joc amb un tir lliure des del punt de la línia de demarcació més 
propera al lloc on es produís la infracció o la interferència. Se senyalitzaria tir de 
penal si es tractés d’una infracció sancionable amb un tir lliure directe i la línia de 
demarcació més propera fos la línia de porteria contigua a l’àrea de l’equip 
infractor. 
 
Se sumarà com a falta acumulable pel seu equip tota infracció sancionada com a 
tir lliure comesa per substituts, jugadors expulsats o membres del cos tècnic. 
 
Si la infracció la cometés un jugador situat fora del terreny de joc contra un altre 
jugador, un substitut o un membre del cos tècnic del seu propi equip, es 
reprendria el joc amb un tir lliure indirecte des del punt de la línia de demarcació 
més propera al lloc on es cometés la infracció. 
 
REGLA 13 – TIRS LLIURES 
 
Tipus de tirs lliures 
 
Els tirs lliures són directes o indirectes. 
 
El compte de quatre segons haurà de senyalitzar-se clarament per part d’un dels 
àrbitres en el moment d’executar-se el tir lliure directe o indirecte. 
 
Tir lliure directe 
 
L’àrbitre assenyalarà el tir lliure directe mantenint el braç aixecat horitzontalment 
i assenyalant l'adreça en la qual el tir lliure ha de ser llançat. Amb la mà de l'altre 
braç assenyalarà cap al sòl de manera que quedi clar per als tècnics de tots dos 
equips que es tracta d'una falta acumulable. 
 
Tir lliure indirecte 
 
L’àrbitre indicarà un tir lliure indirecte aixecant el braç en alt per sobre del seu 
cap. Mantindrà el braç en aquesta posició fins que el tir hagi estat executat i fins 
que la pilota hagi tocat un altre jugador o estigui fora del joc. 
 
Si ambdós àrbitres o un d’ells s’oblidés d’indicar que el tir és indirecte i després del 
llançament, la pilota entrés directament a la porteria rival, s’haurà de repetir el tir. 
 
La pilota entra a la porteria 
 

• si un tir lliure directe entra directament a la porteria contrària, es concedirà 
gol. 

• si un tir lliure indirecte entra directament a la porteria contrària, es 
concedirà servei de porteria (excepte si ambdós o un dels àrbitres oblidés 
fer la senyal corresponent). 

• si un tir lliure directe o indirecte entra directament a la pròpia porteria, es 
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concedirà un servei de cantonada a l'equip contrari. 
 
Procediment 
 
Tots els tirs lliures s’hauran d’executar: 

• amb la pilota immòbil i l’executor no podrà tocar-la per segona vegada 
abans que ho faci un altre jugador. 

• en menys de quatre segons. 
• la pilota estarà en joc un cop sigui colpejada amb el peu i es mogui amb 

claredat. 
• fins que la pilota estigui en joc, els adversaris hauran d’estar: 

- a un mínim de 5m de la pilota. 
- fora de l’àrea en el cas dels tir lliures dins l’àrea de l’adversari. 

• des del lloc on es cometés la infracció, excepte en els següents casos: 
- els tirs lliures a favor de l’equip defensor dins la seva àrea podran 

executar-se des de qualsevol punt de l’àrea. 
- els tirs lliures indirectes assenyalats per una infracció comesa per l’equip 

defensor dins la seva pròpia àrea o per una infracció assenyalada amb el 
joc aturat i la pilota dins de l’àrea de penal de l’equip defensor, 
s’executaran des de la línia de l’àrea en el punt més proper al lloc en el 
qual es produís la infracció o estigués la pilota si treséssim una línia 
paral·lela a la línia de banda. 

- els tirs lliures indirectes concedits quan un jugador entri, torni a entrar o 
abandoni el terreny de joc sense permís s’executaran des del lloc on 
estava la pilota en el moment d’aturar-se el joc, excepte si estigués dins 
l’àrea, que se seguirien les pautes del punt anterior. 

- quan un jugador cometi una infracció fora del terreny de joc, el joc es 
reprendrà amb un tir lliure executat a la línia de demarcació més 
propera al lloc on es produís la infracció. S’assenyalarà tir de penal si es 
tractés d’una infracció sancionable amb un tir lliure directe i la línia de 
demarcació més propera fos la línia de porteria contigua a l’àrea de 
l’equip infractor. 

- aquells casos en els quals les Regles de Joc del Futbol Sala indiquin una 
altra posició. 

• quan dos o més jugadors defensors formin una tanca, els jugadors de 
l’equip atacant hauran de guardar com a mínim 1m de distància respecte a 
la tanca fins que la pilota estigui en joc. 

• es podrà executar un tir lliure elevant la pilota amb un sol peu o amb els 
dos peus simultàniament. 

• es permet fintar durant l’execució d’un tir lliure. 
• si durant l’execució correcta d’un tir lliure, l’executor colpegés 

voluntàriament la pilota contra un adversari amb la intenció de jugar-la 
novament, però sense fer-ho de manera temerària, imprudent, ni amb ús 
de força excessiva, els àrbitres permetran que el joc continuï. 

 
Infraccions i sancions 
 
Si en executar un tir lliure un adversari es troba més a prop de la pilota del que 
estipula la distància reglamentària es repetirà el tir i s'amonestarà a l'infractor, tret 
que es pugui aplicar l'avantatge o es cometi una altra infracció sancionable amb 
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tir de penal. En canvi, si un jugador executés un tir lliure ràpidament i un adversari 
que es trobés a menys de 5m interceptés la pilota, els àrbitres permetran que el 
joc continuï. No obstant, aquell adversari que obstaculitzi deliberadament el 
servei d’un tir lliure executat ràpidament haurà de ser amonestar per retardar la 
represa del joc. 
 
Si durant l’execució d’un tir lliure, algun jugador de l’equip atacant estigués situat 
a menys d’1m de la tanca formada per dos o més jugadors de l’equip defensor, es 
concedirà un tir lliure indirecte a favor de l’equip defensor. 
 
Si l'equip defensor executa un tir lliure des de la seva pròpia àrea de penal i algun 
adversari encara es troba dins de l’àrea ja que no ha tingut temps de sortir-ne, els 
àrbitres permetran que el joc continuï. 
 
Si un adversari que es troba dins de l’àrea quan s’executa un tir lliure o entra en 
ella abans que la pilota estigui en joc, la toca o la disputa abans que estigui en joc, 
es repetirà el tir lliure.  
 
Si una vegada que la pilota estigui en joc, el jugador executor torna a tocar la 
pilota abans que un altre jugador, es concedirà tir lliure indirecte. En cas que 
cometés infracció per mà: 

• es concedirà tir lliure directe. 
• es concedirà penal si la infracció es cometés dins de la seva pròpia àrea, 

excepte si fos el porter que es concediria tir lliure indirecte. 
 
Si el tir lliure no s’executés en menys de quatre segons, es concediria un tir lliure 
indirecte a l’equip rival des de la mateixa posició, excepte si l’equip cometés la 
infracció dins la seva proa àrea. En aquest cas, es concediria un tir lliure indirecte a 
l’equip rival des de la línia de l’àrea en el punt més proper al lloc en el qual es 
cometés la infracció si treséssim una línia paral·lela a la línia de banda. 
 
Faltes acumulables 
 

• són aquelles sancionades amb un tir lliure directe o tir de penal i 
esmentades en la Regla 12. 

• en l'acta del partit es registraran les faltes acumulables de cada equip en 
cada període. 

• l’àrbitre podrà detenir o no el joc, en virtut de si decideix aplicar l'avantatge, 
i sempre que un equip no hagi comès anteriorment les seves primeres cinc 
faltes acumulables, tret que l'equip afectat per la falta hagi tingut una 
oportunitat manifesta de gol. 

• si ha aplicat l'avantatge, una vegada que la pilota estigui fora del joc 
indicarà al cronometrador, mitjançant els senyals preceptius, que anoti la 
falta acumulable. En el cas de no disposar de la figura del cronometrador 
ho notificarà als dos equips. 

• si hi ha un temps suplementari, totes les faltes acumulades durant el segon 
període del partit continuaran acumulant-se en el temps suplementari del 
partit. 
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Tir lliure directe a partir de la sisena falta acumulable en un període 
 

• si un jugador que comet una sisena falta acumulable en la meitat de la 
superfície de joc de l'adversari o en la seva pròpia meitat dins d'una zona 
delimitada per la línia divisòria i una línia imaginària paral·lela a aquesta 
última i que travessa el segon punt de penal, el tir lliure es llançarà des del 
segon punt de penal. La ubicació del segon punt de penal s'indica en la 
Regla 1. 

• si un jugador comet una sisena falta acumulable en la meitat de la seva 
pròpia superfície de joc, entre la línia imaginària de deu metres i la línia de 
porteria, fora de l'àrea de penal, l'equip atacant decidirà si llança el tir lliure 
des del segon punt de penal o des del lloc on es va cometre la infracció. 

• s'haurà de concedir temps addicional per executar un tir lliure directe a 
partir de la sisena falta acumulable al final de cada període del partit o al 
final de cada període del temps suplementari. 

• la pilota haurà d’estar immòbil en el punt dels 10m o en el lloc on es produís 
la falta acumulable en la zona compresa entre la línia imaginària de 10m i la 
línia de porteria, fora de l’àrea però dins del terrenys de joc. 

• els pals, el travesser i la xarxa no podran estar en moviment. 
• s’haurà d’identificar clarament l’executor del tir. 
• el porter defensor haurà de situar-se a un mínim de 5m de la pilota fins que 

sigui colpejada. 
• tots els jugadors, excepte l’executor i el porter defensor, hauran d’estar: 

- dins del terreny de joc. 
- a un mínim de 5m de la pilota. 
- darrera la pilota. 
- fora de l’àrea. 

• l'executor del tir lliure haurà de llançar-lo amb la intenció de marcar un gol i 
no podrà passar la pilota a un altre company. 

• la pilota estarà en joc en el moment en el qual es colpegi i es desplaci amb 
claredat cap a la porteria rival. 

• després d'executar el tir lliure, cap jugador podrà tocar la pilota fins que 
aquesta hagi tocat el porter defensor, rebotat en un dels pals o en el 
travesser, o sortit de la superfície de joc. 

 
Infraccions i sancions 
 
Una vegada que els àrbitres hagin donat el senyal per a procedir amb el lliure 
directe per faltes acumulades, aquest haurà d'executar-se en un termini de 
quatre segons. Si el tir lliure no s'executés en menys de quatre segons, es 
concedirà un lliure indirecte a l'equip rival des de la mateixa posició. 
 
Si abans que la pilota estigui en joc es produís alguna de les següents situacions, 
haurà de procedir-se com s'indica a continuació: 

• L'executor del lliure directe per faltes acumulades o un company d'equip 
comet una infracció: 
- si la pilota entrés a la porteria, es repetirà el llançament. 
- si la pilota no entrés a la porteria, els àrbitres detindran el joc i el 

reprendran amb un lliure indirecte per a l'equip contrari. 
Com a excepció a l’anterior, en els següents casos es detindrà el joc i es 
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reprendrà amb un lliure indirecte per a l'equip contrari, independentment 
que s'hagi marcat gol o no: 
- el lliure directe per faltes acumulades no s'executés cap a la porteria 

rival i amb intenció de marcar un gol directament. 
- el llançament fos executat per un jugador diferent al designat. Els 

àrbitres amonestaran al jugador que hagi llançat el tir lliure. 
- l'executor del llançament finta en colpejar la pilota després d'haver 

finalitzat la carrera (sí que es permet fintar durant la carrera). Els àrbitres 
amonestaran a l'executor. 

• El porter de l'equip defensor comet una infracció: 
- si la pilota entrés a la porteria, es concedirà gol. 
- si la pilota no entrés a la porteria o rebotés en el travesser o els pals, 

únicament es repetirà el tir si la infracció del porter influeix clarament en 
el llançador. 

- si el porter evités que la pilota entrés a la porteria, es repetirà el tir.  
Si la infracció del porter comportés la repetició del tir, s'advertirà al porter per la 
primera infracció del partit, i se l’amonestarà en cas de reincidència. 

• Un company de l'equip del porter defensor comet una infracció: 
- si la pilota entrés a la porteria, es concedirà gol. 
- si la pilota no entrés a la porteria, es repetirà el tir. S'advertirà a l'infractor 

per la primera infracció del partit, i se l’amonestarà en cas de 
reincidència durant la trobada. 

• Si dos jugadors (un de cada equip) cometessin una infracció, es repetirà el 
llançament, tret que un d'ells cometés una infracció greu (p. ex. una finta 
antireglamentària). S'advertirà als infractors per la primera infracció del 
partit, i se'ls amonestarà en cas de reincidència. 

• Si tant el porter defensor com el llançador cometessin una infracció al 
mateix temps, s'amonestarà al llançador i es reprendrà el joc amb un lliure 
indirecte per a l'equip defensor. 

 
Haurà d'amonestar-se a l'adversari que impedeixi que el llançador es desplaci cap 
a la pilota quan es disposa a llançar el tir lliure directe per faltes acumulades, fins i 
tot si l'infractor estava guardant els preceptius 5 m de distància. 
 
Després del llançament del lliure directe per faltes acumulades: 

• Si l'executor del lliure directe tornés a tocar la pilota abans que el toqui un 
altre jugador: 
- es concedirà lliure indirecte (o lliure directe en cas que el llançador 

cometi una infracció per mà) a l'equip contrari. 
• Si un agent extern toqués la pilota quan aquest es mou cap a la meta rival: 

- es repetirà el tir, tret que la pilota vagi a entrar a la porteria i la 
interferència no impedeixi que el porter o un altre defensor jugui la 
pilota, i en aquest cas es concedirà gol si entra a la porteria (fins i tot si es 
produís contacte amb la pilota), tret que l'equip atacant hagi estat el 
responsable de la interferència. 

• Si la pilota tornés al terreny de joc després de rebotar en el porter, el 
travesser o els pals, i un agent extern el toqués després: 
- els àrbitres detindran el joc. 
- el joc es reprendrà amb una pilota a terra en el lloc on l'agent extern 

hagués tocat la pilota. 
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REGLA 14 – EL TIR DE PENAL 
 
Es concedirà un tir de penal contra l'equip que cometi una de les infraccions que 
se sancionen amb un tir lliure directe, dins de la seva pròpia àrea de penal o fora 
del terreny de joc com a part del joc (segons estipula la Regla 12) i mentre la pilota 
estigui en joc. 
Es podrà marcar un gol directament d'un tir de penal. 
 
Es concedirà temps addicional per poder executar un tir de penal al final de cada 
període o al final dels períodes del temps suplementari. 
 
Procediment 
 

• La pilota haurà d’estar immòbil en el punt de penal i els pals, el travesser i la 
xarxa tampoc podran estar en moviment. 

• L'executor del tir de penal haurà de ser degudament identificat. 
• El porter defensor haurà de romandre sobre la seva pròpia línia de porteria, 

enfront de l'executor del tir i entre els pals de la porteria fins que la pilota 
estigui en joc. 

• Tots els jugadors, excepte l'executor del tir i el porter, hauran d'estar: 
- En la superfície de joc. 
- A un mínim de 5 metres del punt de penal. 
- Darrere del punt de penal. 
- Fora de l'àrea de penal. 

• Després que cada jugador hagi ocupat la seva posició conforme a aquesta 
regla, l’àrbitre donarà el senyal perquè s'executi el tir de penal. 

• L'executor del tir de penal xutarà la pilota amb el peu cap endavant. 
• En el moment del xut, el porter defensor haurà de tenir almenys part d’un 

peu en contacte directe o sobre la línia de porteria. 
• La pilota estarà en joc en el moment en què sigui xutada cap endavant i es 

mogui amb claredat. 
• L’executor del tir de penal no podrà jugar la pilota per segona vegada fins 

que l’hagi tocada un altre jugador. 
 
Si es concedís un penal just abans que finalitzi un dels dos períodes del partit o 
del temps suplementari, en cas que els hi hagi, aquest període finalitzarà un cop 
completat el llançament de penal. En qualsevol dels casos anteriors, es 
considerarà que la jugada ha finalitzat quan succeeixi alguna de les següents 
situacions: 

• Si la pilota deixa de moure’s o d’estar en joc. 
• Si la pilota és colpejada per un jugador (inclòs l’encarregat d’executar el tir) 

que no sigui el porter defensor. 
• Si els àrbitres interrompen el joc per una infracció comesa pel llançador o 

per un jugador del seu equip. 
 
Infraccions i sancions 
 
Si abans que la pilota estigui en joc es produís alguna de les següents situacions, 
haurà de procedir-se com s'indica a continuació: 

• L'executor del penal o un company d'equip comet una infracció: 
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- Si la pilota entrés a la porteria, es repetirà el llançament. 
- Si la pilota no entrés a la porteria, els àrbitres detindran el joc i el 

reprendran amb un lliure indirecte per a l'equip contrari. 
Com a excepció a l'anterior, en els següents casos es detindrà el joc i es 
reprendrà amb un lliure indirecte per a l'equip contrari, 
independentment que s'hagi marcat gol o no: 
➢ Quan el penal s'executi cap endarrere. 
➢ El llançament fos executat per un jugador diferent al designat per a 

això. Els àrbitres amonestaran al jugador que hagi llançat el tir lliure. 
➢ L'executor del llançament finta al colpejar la pilota després d'haver 

finalitzat la carrera (sí que es permet fintar durant la carrera). Els 
àrbitres amonestaran a l'executor. 

• El porter de l'equip defensor o un company d'equip comet una infracció:  
- Si la pilota entrés a la porteria, es concedirà gol.  
- Si la pilota no entrés a la porteria o rebotés en el travesser o els pals, 

únicament es repetirà el tir si la infracció del porter influeix clarament en 
el llançador. 

- Si el porter evités que la pilota entrés a la porteria, es repetirà el tir.  
Si la infracció del porter comportés la repetició del tir, s'advertirà al porter 
per la primera infracció del partit, i se l’amonestarà en cas de reincidència. 

• Un company d'equip del porter defensor comet una infracció: 
- Si la pilota entrés a la porteria, es concedirà gol. 
- Si la pilota no entrés a la porteria, es repetirà el llançament;  

• Si un jugador de l'equip defensor i un altre de l'equip atacant cometen una 
infracció: 

- Es repetirà el tir, tret que un jugador cometés una infracció més greu (p. ex. 
una finta antireglamentària). 

• Si tant el porter defensor com el llançador cometessin una infracció al 
mateix temps: 

- S'amonestarà al llançador i es reprendrà el joc amb un lliure indirecte per a 
l'equip defensor. 

-  
S'amonestarà a l'adversari que impedeixi que l'executor es desplaci cap a la pilota  
quan aquest es disposa a llançar el penal, fins i tot si l'infractor estava guardant  
els preceptius 5 m de distància. 
 
Després del llançament del penal: 

• Si l'executor del lliure directe tornés a tocar la pilota abans que el toqui un 
altre jugador: 
- Es concedirà a l'equip contrari un lliure indirecte (o lliure directe en cas 

que el llançador cometi una infracció per mà). 
• Si un agent extern toqués la pilota quan aquesta es mou cap endavant: 

- Es repetirà el tir, tret que la pilota vagi a entrar a la porteria i la 
interferència no impedeixi que el porter o un altre defensor jugui la 
pilota, i en aquest cas es concedirà gol si entra a la porteria (fins i tot si es 
produís contacte amb la pilota), tret que l'equip atacant hagi estat el 
responsable de la interferència. 

• Si la pilota tornés al terreny de joc després de rebotar en el porter, el 
travesser o els pals, i un agent extern el toqués després: 
- Els àrbitres detindran el joc. 
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- El joc es reprendrà amb una pilota a terra en el lloc on l'agent extern 
hagués tocat la pilota. 

 
REGLA 15 – EL SERVEI DE BANDA 
 
El servei de banda és una forma de reprendre el joc. 
 
El servei de banda es concedirà als adversaris de l'últim jugador que va tocar la 
pilota abans de travessar la línia de banda per terra o per aire o d'haver tocat el 
sostre. 
 
No es podrà anotar un gol directament d'un servei de banda, per tant: 

• Si la pilota entrés a la porteria de l’adversari, es concedirà servei de porteria. 
• Si la pilota entrés a la porteria de l’executor, es concedirà servei de 

cantonada. 
 
Procediment 
 
En el moment d’executar el servei de banda: 

• La pilota haurà d'estar immòbil i col·locada sobre la línia de banda, bé en el 
lloc pel qual hagi sortit del terreny de joc o des del punt més pròxim al lloc 
on hagi tocat el sostre. 

• Únicament l'executor del servei podrà estar fora del terreny de joc. 
• Tots els adversaris hauran de romandre a una distància mínima de 5 m del 

punt de la línia de banda on es vagi a executar el servei. 
• La pilota estarà en joc en el moment en què es colpegi amb el peu i es 

desplaci amb claredat. 
• El servei haurà de realitzar-se en un temps màxim de quatre segons a 

comptar des del moment en el qual l'equip en possessió de la pilota estigui 
preparat per a executar-lo o des que l'àrbitre hagi donat el senyal per a 
posar la pilota en moviment. 
 

Si després d'executar-se el servei i d’estar la pilota en joc, aquesta sortís del 
camp per la mateixa línia des d'on es va executar el servei sense que el toqui 
cap altre jugador, es concedirà servei de banda a l'equip rival des de la posició 
original. 
 
Si, durant l'execució correcta d'un servei de banda, l'executor llancés 
voluntàriament la pilota contra un adversari amb la intenció de jugar-lo de 
nou, però no ho fes de manera imprudent, temerària, ni emprant força 
excessiva, l'àrbitre permetrà que continuï el joc. 
 
L'executor del servei no podrà jugar la pilota per segona vegada fins que l'hagi 
tocat un altre jugador. 

 
Infraccions i sancions 
 
Si una vegada que la pilota estigui en joc, el jugador que va executar el servei 
tornés a tocar-lo abans que el toqui un altre jugador, es concedirà lliure indirecte. 
En el cas que cometi una infracció per mà: 
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• Es concedirà un lliure directe. 
• Es concedirà penal si la infracció es comet dins de la seva àrea, tret que fos 

el porter, i en aquest cas es concedirà un lliure indirecte. 
 

Aquell adversari que distregui o obstaculitzi de manera antireglamentària a 
l’executor del servei de banda (el que inclou situar-se a menys de 5 m del lloc on 
s'executa el servei) serà amonestat per conducta antiesportiva. En cas que ja 
s'hagués executat el servei, es concedirà un lliure indirecte. 
 
Si es cometés qualsevol altra infracció, inclòs si no s'executés el servei de banda en 
menys de quatre segons, es concedirà servei de banda per a l'equip rival. 
 
Servei de banda executat pel porter 
 
Si la pilota està en joc i el porter toca la pilota per segona vegada (excepte amb les 
mans) abans que aquesta hagi tocat un altre jugador: 

• Es concedirà un tir lliure indirecte a l'equip adversari, que s'executarà des 
del lloc on es cometi la infracció. 

Si la pilota està en joc i el porter toca intencionadament la pilota amb les mans 
abans que aquesta hagi tocat un altre jugador: 

• Si la infracció va ocórrer fora de l'àrea de penal del porter, es concedirà un 
tir lliure directe a l'equip adversari, que es llançarà des del lloc on es va 
cometre la infracció i se sancionarà el seu equip amb una falta acumulable. 

• Si la infracció va ocórrer dins de l'àrea de penal del porter, es concedirà un 
tir lliure indirecte a l'equip adversari, que es llançarà des de la línia de l'àrea 
de penal, en el punt més proper al lloc on es va cometre la infracció. 

 
REGLA 16 – EL SERVEI DE PORTERIA 
 
El servei de porteria és una forma de reprendre el joc. 
 
Es concedirà un servei de porteria quan la pilota hagi travessat completament la 
línia de porteria, ja sigui per terra o per aire, després d'haver tocat finalment a un 
jugador de l'equip atacant, i no s'hagi marcat un gol conforme a la Regla 10. 
 
No es podrà anotar un gol directament d'un servei de porteria, per tant: 

• Si la pilota entrés directament a la porteria de l’equip del porter que 
executa el servei, es concedirà servei de cantonada a l’adversari. 

• Si la pilota entrés directament a la porteria de l’equip defensor, es concedirà 
servei de porteria a aquell mateix equip. 

 
Procediment 
 

• El porter defensor llançarà o deixarà caure la pilota amb les mans des de 
dins de la seva àrea. 

• La pilota estarà en joc en el moment en què s’hagi llançat o deixat caure i 
es desplaci amb claredat. 

• El servei haurà de realitzar-se en un temps màxim de quatre segons a 
compte des del moment en el qual l’equip en possessió de la pilota estigui 
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preparat per a executar-lo o des que l’àrbitre hagués donat el senyal per a 
posar la pilota en moviment. 

• Els adversaris hauran d’estar fora de l’àrea fins que la pilota estigui en joc. 
 
Es considerarà que la pilota no està en joc i que el porter manté la possessió de la 
pilota i continuarà el compte dels 4 segons, si la fa rebotar al terra, la llança enlaire 
o se li escapa i la torna a atrapar. 
 
Infraccions i sancions 
 
Si una vegada que la pilota estigui en joc, el porter que va executar el servei tornés 
a tocar-lo abans que el toqui un altre jugador, es concedirà un lliure indirecte. En 
el cas que cometi una infracció per mà: 

• Es concedirà un lliure directe. 
• Es concedirà un lliure indirecte si la infracció es comet dins de l'àrea del 

porter. 
 

Si en el moment d'executar el servei de meta, quedés algun jugador de l'equip 
adversari a l'àrea que no hagi tingut temps a sortir d'ella, els àrbitres permetran 
que el joc prossegueixi. Si un adversari es trobés dins de l'àrea en el moment 
d'executar el servei de porteria, entrés en ella abans que la pilota estigui en joc, o 
toqués o disputés la pilota abans que aquesta estigui en joc, es repetirà el servei 
de porteria. 
 
Si un jugador entrés a l'àrea abans que la pilota estigui en joc i cometés una 
infracció contra un adversari o fos objecte d'una infracció per part seva, haurà de 
repetir-se el servei de meta i l'infractor podrà ser amonestat o expulsat, segons la 
gravetat de la infracció. 
Si no s'efectués el servei de porteria dins dels quatre segons preceptius, es 
concedirà un lliure indirecte a l'equip rival. 
 
Si el servei de porteria s'efectua més enllà de la línia divisòria del centre del camp 
(Aquesta norma només és aplicable per a les categories femenines i mixtes Cadet, 
Infantil, Aleví, Benjamí, Minibenjamí, Prebenjamí, Miniprebenjamí i Debutants): 

• Es concedirà un tir lliure indirecte a l'equip contrari. El tir es llançarà a la 
línia de mig camp, en el punt per on la pilota va traspassar aquesta línia. 

 
Per a qualsevol altra infracció d'aquesta regla: 

• Es repetirà el servei de porteria. Si la infracció ha estat comesa per l'equip 
executor, el compte dels quatre segons continuarà quan el porter estigui 
en disposició de tornar a executar-lo. 

 
REGLA 17 – EL SERVEI DE CANTONADA 
 
El servei de cantonada és una forma de reprendre el joc. 
 
Es concedirà un servei de cantonada quan la pilota hagi travessat la línia de 
porteria, ja sigui per terra o per aire, després d'haver tocat finalment un jugador 
de l'equip defensor, i no s'hagi marcat un gol conforme a la Regla 10. 
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Es podrà anotar un gol directament d'un servei de cantonada, però només contra 
l'equip contrari, per tant: 

• Si la pilota entrés directament a la porteria de l’equip que executa el servei, 
es concedirà servei de cantonada a l’adversari. 

 
Procediment 
 

• La pilota es col·locarà en el quadrant de cantonada més pròxim al lloc pel 
qual va travessar la línia de meta. 

• La pilota haurà d'estar immòbil i executarà el servei un jugador de l'equip 
atacant. 

• El servei haurà de realitzar-se en un temps màxim de quatre segons a 
comptar des del moment en el qual l'equip en possessió de la pilota estigui 
preparat per a executar-lo o des que l'àrbitre hagi donat el senyal per a 
posar la pilota en moviment. 

• La pilota estarà en joc una vegada hagi estat colpejada amb el peu i es 
mogui amb claredat. No serà necessari que surti del quadrant de 
cantonada. 

• Quan es posi en joc la pilota, únicament l'executor del servei podrà estar 
fora del terreny de joc. 

• Els adversaris hauran de romandre a un mínim de 5 m del quadrant de 
cantonada fins que la pilota estigui en joc. 

 
Infraccions i sancions 
 
Si una vegada que la pilota estigui en joc, el jugador que va executar el servei 
tornés a tocar-la abans que la toqui un altre jugador, es concedirà lliure indirecte. 
En el cas que cometi una infracció per mà: 

• Es concedirà un lliure directe. 
• Es concedirà penal si la infracció es comet dins de la seva àrea, tret que fos 

el porter, i en aquest cas es concedirà un lliure indirecte. 
 

Si durant l'execució correcta d'un servei de cantonada, l'executor colpegés 
voluntàriament la pilota contra un adversari amb la finalitat de jugar-lo de nou, 
però no ho fes de manera imprudent o temerària, ni emprant força excessiva, els 
àrbitres hauran de permetre que el joc continuï. 
 
En el cas que es produís qualsevol altra infracció, inclòs si no s'executés el servei 
de cantonada en menys de quatre segons o des del quadrant de cantonada, es 
concedirà servei de meta per a l'equip rival. 
 
Servei de cantonada executat pel porter 
 
Si la pilota està en joc i el porter toca la pilota per segona vegada (excepte amb la 
mà) abans que aquesta hagi tocat un altre jugador: 

• Es concedirà un tir lliure indirecte a l'equip adversari, que s'executarà des 
del lloc on es cometi la infracció. 

Si la pilota està en joc i el porter toca intencionadament la pilota amb la mà abans 
que aquesta hagi tocat un altre jugador: 
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• Si la infracció va ocórrer fora de l'àrea de penal del porter, es concedirà un 
tir lliure directe a l'equip contrari, que es llançarà des del lloc on es cometi 
la infracció i se sancionarà el seu equip amb una falta acumulable. 

• Si la infracció va ocórrer dins de l'àrea de penal del porter, es concedirà un 
tir lliure indirecte a l'equip contrari, que es llançarà a la línia de l'àrea penal, 
en el punt més proper al lloc on es va cometre la infracció. 




