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NORMES PARTICULARS PER A LA COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA LOCAL 
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A CADA PARTIT: 

- Uns 10-15 minuts abans de l’hora assenyalada de l’inici del partit, el/s monitor/s 
hauran de presentar la documentació de cada jugador amb el seu número 
corresponent. No es podrà alinear a cap jugador que no estigui o tingui la 
documentació adient en aquell moment de la competició; en cas contrari, s’ha de fer 
constar a l’acta del partit. 

- Si el jugador no està inscrit i arriba al partit durant el 1er o 2on període, es podrà 
inscriure i jugar al 3er període. L’acta quedarà tancada a l’inici del 3er període sense 
possibilitat de noves inscripcions. 

- L’entrenador té l’obligació de donar les sortides de cada període a l’arbitre durant el 
corresponent descans. 

 
NOMBRE MÀXIM I MÍNIM DE JUGADORS QUE S’HAN DE PRESENTAR EN CADA PARTIT. 

- Perquè un partit tingui validesa un equip ha de presentar un mínim de cuatre (4) 
jugadors inclós el porter. Si un equip veu reduït el seu nombre de jugadors a tres 
(inclós el porter), l’arbitre decretarà la suspensió del partit.   

- El nombre màxim de jugadors en les categories P-5, pre-benjamí, benjamí i aleví serà 
de 15 jugadors (ja que cada jugador ha d’haver jugat un període sencer abans de 
començar el 4rt període). En cas de ser més jugadors inscrits en l’acta els que juguin 
per primera vegada al quart període l’han de jugar sencer. 

- IMPORTANT: Sota cap pretexte, un equip de qualsevol categoria que jugui en la Lliga 
Escolar de Ripollet podrà fer cap mena de convocatòria de jugadors. 

 NO PRESENTACIÓ / RETARDS 
- Si un equip sap que no es podrà presentar a un partit, aquest haurà d’avisar a 

l’Organització amb un termini mínim de 48 h. En cas contrari passarà a ser una no 
presentació. 
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- Si a l’hora assenyalada per a l’inici del partit i transcorreguts 15 minuts no s’ha 
presentat la documentació ni el mínim de jugadors necessaris, es faran constar a l’acta 
els jugadors presents i es donarà el partit per perdut. 

- La no presentació d’un partit  significarà partit perdut. 

NO PRESENTACIÓ D’UN ÀRBITRE 
- Volem informar als equips participants que la no presentació d’un àrbitre sempre serà 

per desconeixement de l’Organització, perquè en cas contrari s’avisaria als equips 
implicats. 

- Però donat el cas que un àrbitre no es presenti, s’haurà de trucar al corresponent tècnic 
esportiu de l’escola. 

UNIFORMITAT 
- Per a la celebració dels partits, és condició indispensable que els components de cada 

equip assisteixin al terreny de joc amb l’uniforme complet i necessari, amb els colors 
representatius de l’entitat. 

- Tots els equips quan juguin com a local, hauran de disposar d’un joc de pitralls de color 
diferent al de la seva samarreta, per si existeix coincidència de colors i ho requereix 
l’àrbitre. 

- El porter haurà de jugar amb una samarreta d’un color que el diferencií de la resta de 
jugadors. 

 
DURADA DELS PARTITS I NORMES DE LES CATEGORIES P-5, PRE-BENJAMÍ, BENJAMÍ, 
ALEVÍ. 

- Els partits tindran una durada de 40 minuts dividits de la manera següent: 
o 4 períodes de 8 minuts, amb 5 minuts de descans entre el 2n i el 3er període, i 

dos minuts de descans entre el 1er i 2on i el 3er i 4rt.  
o Més un 5é període de 8 minuts en el qual els jugadors dels dos equips es 

barrejaran i jugaran entre ells, amb substitucions il·limitades. 
1.-Tot jugador inscrit a l’acte haurà de jugar 1 període sencer com a mínim comprès dins dels 

3 primers. Dins d’aquest 3 períodes no es realitzaran substitucions, excepte en cas de 
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lesió. Durant el 4art. període es podran realitzar substitucions, per realitzar-les caldrà 
avisar prèviament a l'àrbitre. 

2.- El partit constarà de 2 parts, i cadascuna d’elles de 2 períodes de 8 minuts. Cada 
entrenador disposarà d’un minut de temps mort per cada part. (no son acumulables). 

3.- Resultat final del partit: Cadascuna de les quatre parts del partit serà considerada com 
un minipartit. L’equip que guanyi una part aconseguirà un punt, en cas d’empat cada 
equip rebrà 0 punts. D’aquesta manera el resultat final del partit podrà ser com a molt 4-
0 si un equip guanya les 4 parts. 

4.-Regla dels 4 segons: temps màxim per executar una falta, còrner, servei de banda o 
servei de porteria. 

5.-Només s’aturarà el cronòmetre del partit en: a) final període   b) temps mort   c) 
expulsió   d) lesió   e) criteri arbitral. 

6.-Sortida del porter fora de l’àrea. Es permet jugar al porter fora de la seva àrea, amb les 
següents limitacions: 

� En el seu mig camp només podrà tenir la pilota per espai de 4 segons. 
(La sanció per incompliment d’això serà de servei de falta indirecta des de el punt on es 

produeixi la infracció).  
� Dins de la seva àrea té la limitació de 4 segons de possessió de pilota. 
(La sanció per incompliment d’això serà de servei de falta indirecta des de la línia del area, al 

punt més proper on es produeixi la infracció).   
7.- Servei de porteria.  
� El servei de porteria s’efectuarà pel porter quan la pilota hagi sortit per la línia de fons. La 

pilota haurà de ser llençada amb la mà. La pilota estarà en joc un cop hagi sortit de l’àrea, 
cap jugador pot tocar la pilota abans de que sortir de l’àrea. 

(La sanció per incompliment d’aquesta norma és la de tornar a repetir el servei de porteria) 
� El servei de porteria pot passar del mig camp sense la necessitat d’haver tocat el terra en 

el propi camp.  
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8.-Llançament de penal: el porter podrà moure’s per damunt de la línia de gol, no pot 
avançar-se fins que la pilota ha estat llançada per l’adversari. 

9.-Inici i reinici del joc: Es pot obtenir gol directament de servei de centre. 
10.- Cessió al porter: 
• El porter no pot tocar o controlar la pilota amb la mà: 

� En cessió voluntària d’un company amb el peu. 
� Després d’un servei de banda. 

Faltes i infraccions 
(La sanció per cessió serà de servei de falta indirecta des de el punt on s’hagi comés la 

infracció. Si és comet dintre de l’àrea la pilota es col·locarà a la línia de l’àrea al punt més 
proper a la infracció). 

Es considera falta el fet d’aixecar la pilota intencionadament amb el peu per cedir-la al porter 
amb una altre part del cos. 

11.- Lliscament: 
Es considera falta tècnica el fet de lliscar per tractar de jugar la pilota que està en possessió i 

es jugat per un jugador contrari. 
No serà falta interceptar la trajectòria de la pilota en una pasada o un llançament de 

l’adversari. 
El porter si podrà lliscar dintre de la seva àrea, i fora d’ella serà considerat com un jugador 

més. 
12.- Servei de banda: 
La sacada de banda s’efectuarà amb el peu, des del punt on hagi sortit la pilota. El jugador 

encarregat de fer el servei de banda haurà de tenir un peu sobre la línea de banda o fora 
del terreny de joc a l’hora de fer el servei.  

No es pot anotar gol directament en un servei de banda. 
Els jugadors defensors s’hauran de col·locar a una distancia mínima de 5 metres de la pilota. 
13.- Servei de cantonada: 
La sacada de cantonada s’efectuarà amb el peu, des del quadrant més proper a la zona per on 

hagi sortit la pilota.  



 Ajuntament de Ripollet  Carrer de Balmes, 2 
 08291 Ripollet 
 Barcelona 
 Tel. 935 046 000 
  ripollet.cat 

Poliesportiu Municipal Pavelló Municipal  Pavelló Municipal  Camp de Futbol Industrial 
C. de Magallanes, 22-26 d’Esports Joan Creus Francesc Barneda C. de Padró, s/n, cantonada 
Tel. 936 929 752 Rbla. dels Pinetons, 1 C. de Tamarit, 30 amb C. de Sant Andreu 
pame-ripollet.org  

5 

Es pot anotar gol directament en un servei de cantonada. 
Els jugadors defensors s’hauran de col·locar a una distancia mínima de 5 metres de la pilota. 

DURADA DELS PARTITS I NORMES DE LES CATEGORIES INFANTIL, CADET I JUVENIL. 
- La durada i les normes per aquestes categories són les mateixes que les descrites en el 

reglament  del Consell Esportiu del Vallés Occidental Sud de futbol Sala. 

SUSPENSIÓ DE PARTITS PER PLUJA 
 PISTA COBERTA 

- En cas que la pista sigui coberta (Pavelló Municipal, Annexa, Pista Grades, Tiana, Clavé, 
Tatché) cal que es presentin obligatòriament jugadors i entrenadors ja que el partit es 
jugarà. 

PISTA DESCOBERTA 
- El coordinador és el responsable de trucar al seu corresponent tècnic un temps abans 

per informar-se si es jugarà el partit o es suspendrà. Aquest s’haurà de posar en 
contacte amb l’entrenador de l’equip per informar-li de la decisió i aquest 
(l’entrenador) informarà als seus jugadors. 

- Si en el transcurs del partit comença a ploure i l’àrbitre atura el partit sense possibilitat 
de continuar, es tornarà a jugar un altre dia des del minut que es va suspendre. Si se 
suspèn al 1er o 2on període es podran incloure més jugadors i si s’ha suspès ja iniciat el 
tercer període ja no es podrà incloure a ningú més. 

MATERIAL I DISPOSICIÓ DE PERSONAL 
- Serà competència de l’equip local facilitar 1 ó 2 pilotes d’entrenament a l’equip visitant, 

una banqueta per cada equip i una taula per realitzar l’acta del partit. 
- Així mateix, l’equip local serà l’encarregat d’oferir algú que sàpiga fer d’anotador. 

DISPOSICIÓ FINAL 
- En cas que passi quelcom que no estigui previst en aquesta normativa, es regiran les 

decisions amb la Reglamentació General dels Jocs Esportius en Edat Escolar i pel 
Reglament de la Federació Catalana de Futbol Sala. 
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CONSIDERACIONS DEL REGLAMENTE DE FUTBOL SALA 
CATEGORIES: Prebenjamí, Benjamí i Aleví. 

• Si el porter atura la pilota després d’un xut (no hi ha fora de porteria) pot xutar 
directament sense haver de botar la pilota, com un porter de futbol. 

• Cessió al porter. El porter, si juga amb el peu, el considerarem com un jugador més, 
amb la única limitació de 4 segons de possessió de la pilota al seu camp. Si el porter 
agafa la pilota amb les mans després d’una cessió voluntària amb el peu d’un company, 
s’assenyalarà falta indirecta sobre la línea de l’àrea al punt més proper on s’hagi 
produït la infracció. 

  


