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1. INTRODUCCIÓ 
Aquesta Associació, serà la encarregada de organitzar la que serà la 1ª. “Lliga de 
Futbol Sala Casernes Vilanova” corresponent a la Temporada 2016/17. 
L’objectiu principal d’aquesta Associació és oferir una competició anual, de forma 
regular,  i amb la major transparència possible,  fent que tots els jugadors de futbol 
sala que ho desitgin i puguin participar. 
 
2. ORGANITZACIÓ 
La associació s’encarregarà de la organització de la lliga i la Copa i es reserva el 
dret a poder organitzar altres competicions dins la mateixa temporada. 
També  serà l’encarregada de gestionar  els ingressos i despeses de la temporada, 
en arbitratges, jutges de taula,  així com en el material esportiu i altres, necessaris 
per una bona pràctica de la competició. 
La intenció d’aquesta associació és la de mantenir les 3 categories existents fins ara 
i mantenir i respectar la categoria en la qual militaven els equips la temporada 
passada.   
Les categories quedarien de la següent manera: 

• DIVISIÓ HONOR. 
• PREFERENT 
• 1ª. DIVISIÓ 

Tot i això, la organització, per tal de poder definir les categories, es reserva aquest 
primer any, la potestat de poder incloure, tant els equips de nova creació com els 
que ja participaven en edicions anteriors, a la categoria que se li escau convenient. 
A partir d’aquesta temporada pujaran els 2 primers de cada categoria i baixaran de 
categoria els dos últims.  
Si al començament de la temporada un equip no continués ( a la categoria que fos), 
els equips que havien perdut la categoria continuaran baixant, donant pas a que 
pugi el tercer classificat de la categoria anterior. 
La competició es disputarà en el Pavelló de les Casernes i es jugarà els caps de 
setmana amb horaris variables depenent de la disponibilitat de les pistes. La 
organització publicarà un calendari a principi de temporada en el qual, constaran 
les dates de  
 
competició, quedant per definir els horaris definitius dels partits, els quals, es 
publicaran com a norma general, el dilluns de la mateixa setmana. En cas de no 
poder definir aquests horaris en la data prevista, l’organització tindrà l’obligació 
d’avisar als representants dels equips e indicar-los personalment la data i hora 
dels partits.  
 
3. EQUIPS 
Cada equip podrà inscriure un màxim de 15 jugadors, 1 entrenador (que pot ser un 
mateix jugador) i un Delegat.  A partir d’aquí, si els equips participants ho creuen 
escaient, podrien contar amb la figura d’auxiliars. 
Tant els jugadors com la resta de persones que formen l’equip, hauran de tenir la 
fitxa en vigor de cada temporada, atorgada per la organització, en la qual, sortirà el 
núm. de llicència que li correspon a cada membre dels equips.  
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Cada any, al renovar, es mantindrà el mateix núm. de llicència i aquest serà com un 
DNI, personal e intransferible i es mantindrà tota la trajectòria del jugador, 
entrenador, etc,  independentment de l’equip on vagi jugant o militant. 
Un jugador NO podrà tenir fitxa amb dos equips diferents. Donat el cas, sempre 
tindrà preferència la primera fitxa realitzada per la Associació.  
Es podrà canviar un jugador d’un equip a un altre, i només una sola vegada en una 
temporada, presentant prèviament la baixa de l’equip anterior, i com a màxim, 
abans de començar el 1r. partit del mes de gener, SEMPRE I QUAN, el jugador en 
qüestió no hagi disputat més de 5 partits amb el primer equip, (es considerarà 
participació el simple fet d’estar inscrit a l’Acta del partit). En cas de tenir sancions 
pendents, les haurà de complir igualment amb el nou equip. També, en cas de tenir 
alguna Targeta Groga, aquestes serien acumulables, en canvi, el nombre de gols 
començaria de zero. 
El document per demanar la baixa d’un jugador el trobareu penjat a la web de la 
Associació. 
Si un jugador decideix canviar d’equip, aquest haurà d’abonar a la Associació la 
quantitat de 5 Euros en concepte de “Tramitació i gestió de la nova fitxa i la 
actualització informàtica de les actes dels partits”. 
En lesions de gravetat es podrà inscriure en qualsevol moment altre jugador 
sempre i quan no quedin menys de 5 jornades per la finalització de la lliga.  
 
Cada equip haurà de contar, com a mínim amb 10 fitxes de jugadors per poder 
iniciar la temporada. Els equips tindran temps de donar d’alta als 5 restants com a 
màxim abans de començar el 1r. partit del mes de gener. 
Per poder atorgar les fitxes, els responsables dels equips hauran de presentar a la 
organització els següents documents:  

• Estar al corrent de pagament, seguint els paràmetres marcats per la 
organització. 

• Presentar llistat de jugadors i cos tècnic. 
• Adjuntar fotocòpia del DNI de tots els integrants de l’equip ( si pot ser, a color i 

que es vegi bé la fotografia). 
• Presentar documentació conforme els jugadors tenen assegurança en vigor. Ja 

pot ser la del Consell o a nivell particular. 
  

A la primera jornada de lliga, abans de començar els partits, els jugadors i 
membres de l’equip hauran de signar la Fitxa, presentant el DNI original o 
qualsevol altra document oficial que els hi acrediti, per tal de comprovar que la 
fotocòpia presentada pel responsable de l’equip es correcte. Serà només en el 
primer partit en el que hi participi on hauran de mostrar aquest document. 
Les fitxes, juntament amb les fotocòpies dels DNI i el full d’inscripció, quedarà en 
poder de la organització, en una carpeta, que els hi facilitaran als jutges de taula 
que les hauran de portar en cada partit. 
El mínim d’edat per poder participar en aquesta lliga, serà de 16 anys ( els menors 
de 18 anys hauran de presentar una autorització signada pels seus pares,  tutors o 
representant legal. 
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4.          ELS PARTITS.  PUNTUALITZACIONS 

1. S’aplicarà el Reglament  de la Lliga Nacional de Futbol Sala (LFNS). Annex1 
 

2. L’equip que guany el sorteig decidirà en quina direcció vol atacar. L’altra, tindrà 
la possessió de la pilota. A la segona part, traurà l’altra equip.  
 

3. Es disputaran 2 parts de 25 minuts a temps corregut i es podrà demanar un 
minut de temps mort per equip i part sempre i quan el partit hagi començat. 
Aquests temps, si es demanen, s’afegiran a la durada del partit. 
Els temps mort sempre que hi hagi jutge de taula,  se’ls hi demanaran amb ells, 
els quals els autoritzaran sempre que l’equip tingui possessió de la pilota.  
Després d’un gol, només se li concedirà el temps mort a l’equip que ha rebut el 
gol.  
 

4. A la banqueta només podran restar jugadors, entrenador, delegat o els auxiliars 
que estiguin inscrits a l’acta. No podrà estar qualsevol altre persona aliena o 
altres sancionats per aquell partit. 
 

5. Si passats 5 minuts no s'ha presentat un dels equips o no hi ha un nombre de 
jugadors suficient per començar el partit, l’àrbitre ha de tancar l'acta anotant 
l'hora de tancament  per poder aplicar la sanció que correspongui. 
 

6. El partit es podrà iniciar amb 1+2 jugadors i només es podrà afegir més 
jugadors, abans de que comenci la segona part i sempre i quan constin a l’Acta 
del partit.  
No es pot començar un partit amb 2 jugadors (mínim 3) , però en cas que un 
jugador es lesioni o sigui sancionat, i arribin a ser 2, es suspendrà el partit per 
falta de jugadors i s’anotarà un 6 a 0, sigui quin sigui el resultat en aquell 
moment. 
 

7. Tots els equips hauran d’anar degudament uniformats amb samarreta 
numerada, pantaló i mitgetes del mateix color.  
 

8. Per seguretat dels jugadors i segons estableix el Reglament en el seu apartat -EL 
EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES - ”Los jugadores no utilizarán ningún  
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equipamiento ni llevarán ningún objeto que sea peligroso para ellos mismos o 
para los demàs jugadores , incluído cualquier tipo de joyas”. No estarà permès 
tapar-les o camuflar-les amb esparadrap o similar.  
 

9. Per  poder aplaçar un partit i/o canviar la data, per norma general, s’haurà de 
fer la petició per escrit i com a mínim, amb 7 dies de antelació, exposant els 
motius, pels quals, es demana l’aplaçament. Aquests hauran d’estar justificats 
o ésser de força major. En tot cas, la organització valorarà aquests motius i 
informarà als equips de la decisió presa.  
El document per sol·licitar l’aplaçament d’un partit el trobareu penjat a la web 
de la associació. 
 

10. Si un equip no es presenta, s'imposarà la sanció corresponent. 
 

11.  Tant en les faltes directes com indirectes en la seva execució NO farà falta que 
l’àrbitre xiuli per posar la pilota en joc.  
 

12. A les faltes, tots els adversaris hauran d’estar com a mínim a 5m de la pilota 
fins que aquesta es posi en joc. 
PD. A un jugador no se li pot demanar que sàpiga amb exactitud quan estaria a 
5m però, si que és obligatori, que ha de deixar una distància prudencial i no 
impedir un saque de l’equip contrari. 
 

13. Per falta d’espai a la zona de banda, tant els saques de banda com els córners, 
es realitzaran amb les mans, per la qual cosa, tindrem en compte les següents 
consideracions: 
 

• Banda directa entra a gol = Saque de meta. 
• Banda toca al porter i entra a gol  = córner. 
• Banda toca qualsevol  jugador i entra a gol = Gol. 
• Córner toca porter i entra a gol = Córner. 
• Córner toca qualsevol jugador i entra a gol = Gol. 

 
14. Els àrbitres sempre aplicaran el que es denomina “seqüencia de Lance” es a dir:  

“aplicaran el reglament seqüencialment com han passant les coses dintre del 
terreny de lloc”. 

 
 
5. COMISSIÓ TÈCNICA 
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Aquesta Associació vol la implicació de totes les parts que formen aquesta lliga per 
tal de consensuar aspectes relacionats que afectin de manera directa a la 
normativa que s’aplicarà pel bon funcionament d’aquesta lliga. 
Estarà formada per representants de la Associació; un representant de cada equip; 
un representant dels àrbitres i un jutge de taula. 
 
6. CLASSIFICACIONS, CALENDARIS I ACTES 
Els resultats i classificacions, o qualsevol altra informació referent a la Lliga es 
podrà consultar a la web a partir del dilluns posterior a cada jornada i s’enviarà 
per e-mail a tots els equips. 
La puntuació serà de 3 punts per partit guanyat, 1 punt per partit empatat i 0 
punts per partit perdut. 
En cas d’empat de punts, el sistema de desempat es regirà:  
 1r) Gol average entre els equips empatats. 
 2n) El coeficient de gols (els gols a favor se li restaran els gols en contra).  
 3r) En cas de continuar l’empat, la Comissió decidirà la manera de desfer la 
igualtat. 
L’equip interessat en tenir còpia de l’Acta, haurà de demanar-la i la organització li 
farà arribar, ja sigui via e-mail o una fotocòpia en paper. Per aconseguir la còpia es 
podrà fer de dues maneres: 

1. Al finalitzar el partit, el delegat o qualsevol membre de l’equip li demanarà 
còpia al taula i aquest, ho reflectirà a l’acta marcant la casella escaient. 

2. En qualsevol moment que ho creguin escaient. 

La organització arxivarà totes les actes originals de tots els partits i restaran a 
disposició dels interessats pels efectes que creguin escaients. 
 
 
Les actes de cada setmana, seran penjades a la pàgina web d’aquesta Associació 
cada setmana. 
 
7. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
Serà obligatori presentar document en vigor de l’assegurança del esportista. 
Qualsevol integrant de la Lliga Futbol Sala Casernes Vilanova,  que de forma 
intencionada no faci un bon ús de les instal·lacions i no respecti i cuidi el mobiliari 
i qualsevol altre element que hi hagi instal·lat, es reflectirà a l’acte del partit i si 
s’escau serà sancionat a fer front a la despesa de reposició del material deteriorat, 
així com també la sanció de dos a cinc  partits a la competició. 
 
8. PILOTES i FARMACIOLA 
La organització aportarà la pilota del partit, les pilotes per l’escalfament (si es 
necessari) i una farmaciola per aquells petits accidents/incidents que puguin 
ocórrer durant el transcurs del partit.  
 
9. FASES DE LA LLIGA I COPA 
Es farà una lliga a dues voltes. Les jornades de partits es publicaran a la web de la 
Associació i es farà arribar individualment a cada equip en forma de calendari. 
En el calendari de la lliga, es reservaran dates per disputar la Copa, en la qual, i 
participaran tots els equips de les diferents categories. Es realitzarà un sorteig,  
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obert i públic, en el que podran assistir els representants de cada equip. Tant el 
format de la Copa com la data del sorteig, s’anirà informant en la web d’aquesta 
Associació.  
La Comissió es reserva el dret de variar aquest calendari si fos necessari. 
 
10. DOCUMENTACIÓ 
Cada equip ha de presentar el full d'inscripció degudament omplert; una fotocòpia 
del DNI dels jugadors; realitzar els pagaments d’inscripció i presentar document en 
vigor de l’assegurança del esportista 
 
11. ARBITRES  
Es obligatori un àrbitre a cada partit. Serà l’encarregat de anotar-hi qualsevol 
irregularitat de comportament, documentació i incompliment del reglament, etc., 
perquè la Organització pugui jutjar els fets i actuar en conseqüència. 
El temps del partit només el pot parar l’àrbitre, en cap cas, el taula pot decidir de 
parar-lo. 
L’àrbitre és l’únic responsable de les decisions del partit, el responsable de la taula, 
si n’hi ha, no té cap tipus de poder de decisió, per tant es considerarà una falta, el 
dirigir-se a ella per queixar-se o perquè intervingui en les decisions de l’àrbitre. 
Aquesta persona podria ser amonestada per l’àrbitre en cas de considerar-ho 
oportú. 
L’àrbitre, en cas d’agressió entre jugadors, o alguna acció que ho cregui escaient,  
podrà preguntar al taula pel tal d’esclarir els fets i poder sancionar de manera 
correcta a l’autor de la agressió. 
Si un àrbitre a jutge de taula són agredits físicament per algun membre de 
qualsevol equip, aquest donarà el partit per finalitzat, fent constar a l’Acta els 
motius de la suspensió. A partir d’aquí, la organització determinarà la sanció 
aplicable per aquests fets.  
 
12. TARGETES 
Una targeta vermella té la sanció que es marqui segons consideri la Comissió 
Tècnica a partir del reglament de disciplina esportiva (Annex2). En tot cas, es 
valorarà i sancionarà pel que reflectí el contingut de l’Acta. 
Dues targetes grogues té com a sanció la substitució per aquell partit, i esperar 2 
minuts per entrar el nou jugador a no ser que l’equip contrari faci un gol que 
llavors entraria immediatament sempre i quan compleixi els requisits que la 
reglamentació sobre expulsions estableix. 
PD.(Per recuperar jugador l’equip que rep el gol ha de estar en inferioritat 
numèrica. En cas de igualtat d’expulsions, es regirà la norma dels 2’). 
Cinc targetes grogues acumulades de diferents partits, tenen un partit de sanció, 
complint el primer cicle. ( veure a l’annex 2 els cicles de sancions). 
 
En el cas que la sanció sigui a un jugador entrenador, aquest haurà de restar a la 
grada i no fer cap tasca amb l’equip. 
 
12. SANCIONS 
• Per equip no presentat ( haurà de fer-se càrrec íntegre de les tasses 
arbitrals) 
Llavors l’àrbitre anotarà a l’acta que aquell equip ha perdut per 6-0 i se li traurà 3 
punts de la classificació. Els gols no s’adjudiquen a ningú. Tres faltes d’aquest tipus, 
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comportarà l’expulsió de la competició. En el cas d'un motiu greu i justificat, la 
Comissió Tècnica pot decidir anul·lar la sanció. 
TOTES LES SITUACIONS DE JOC NO PREVISTES EN AQUEST REGLAMENT ES 
RESOLDRAN SEGONS LES REGLES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 
SALA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2 
REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA 
1. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
Aquest reglament s’ha d’aplicar a totes les persones i equips que participin a la 
Lliga Casernes de Vilanova de futbol sala. 
2. LES FALTES 
Es consideren faltes els fets o les omissions previstes en aquest reglament i que 
siguin motiu de sanció. Les sancions poden ser de suspensió i desqualificació. 
2.1. DELS ESPORTISTES 
2.1.1. Les faltes comeses per un esportista contra un company, un adversari o un 
entrenador  seran sancionades de la manera següent: 
a) Comportament incorrecte o antiesportiu, paraules grolleres o gestos 
insultants o  antiesportius: d’1 a 2 partits de suspensió. 
b) Insults, amenaces, joc violent o perillós o actituds coaccionadores: d’1 a 4 
partits de suspensió. 
c)  Agressió directa, recíproca o simultània. suspensió de 6 a 9 partits. 
 
2.1.2. Les faltes comeses per un esportista contra els àrbitres, taules o membres de 
l’organització durant o després d'un partit, seran sancionades de la manera 
següent: 
a) Comportament incorrecte, antiesportiu, desacatament o discussió de les 
decisions arbitrals: suspensió d’1 a 4 partits. 
b) Insults, amenaces o actituds coaccionadores: suspensió de 2 a 5 partits. 
c) Agressió consumada: expulsió de la lliga, amb desqualificació a perpetuïtat. 
 
 
 
 



ASSOCIACIÓ FUTBOL SALA CASERNES VILANOVA 
 

8 
 

2.2. DELS ENTRENADORS I DELEGATS 
Els entrenadors i delegats, que per la responsabilitat que tenen han de ser un 
exemple davant dels esportistes, seran sancionats de la manera següent: 
a)  Crits, gestos o actituds de desconsideració que es produeixin durant la 
celebració d'un partit i n'alterin el desenvolupament normal: d’2 a 8 partits de 
suspensió. 
b) Amenaces o  insults contra esportistes, delegats o entrenadors de l'equip 
contrari, l'àrbitre i el control de taula:  Suspensió d’5 a 12 partits. 
c) Participació en actes col·lectius de fustigació, coacció o agressió a l'àrbitre o 
a l'equip contrincant: des de deu partits de suspensió fins a la desqualificació a 
perpetuïtat. 
 
2.3. DELS EQUIPS 
a) Alineació indeguda: la alineació indeguda d'un jugador comporta la sanció 
de la pèrdua del partit i la sanció d'1 punt a la classificació. 
b) L'equip que no es presenti a un partit serà sancionat amb la pèrdua del 
partit, més 3 punts de la classificació. 
Les sancions són correlatives a les jornades, tant si l’equip descansa com si no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLAMENT DE SANCIONS 

 
1. Cicle de Targetes grogues 

 
1.1)  Cinc targetes grogues, ( primer cicle)................................. 1 partit de sanció. 
1.2)  Tres targetes grogues, 

( segon cicle)..................................   1 partit de sanció. 
1.3)  A partit del tercer cicle cada dues targetes grogues,  ........ 1 partit de sanció. 

* Dues targetes grogues en un mateix partit significa la desqualificació del partit i 
s’acumularan les TA per la suma del articles dalt esmentats. 
*  Si a un jugador se li mostren dues TA, i el reconta fa que es passi de les establertes per 
complir sanció, la TA que sobrepassi, se li tindrà en conte pel següent cicle sancionador. 
(Exemple: jugador que comptabilitza 4 targetes grogues, en el següent partit se li mostren 
dues TA, la primera seria la que faria 5 i hauria de complir el primer cicle de sancions i  li 
quedaria l’altre acumulada, es a dir, faria 1 partit de sanció i continuarà amb 1 targeta 
acumulada pel segon cicle). 
* Les sancions imposades es compliran de manera OBLIGATORIA al següent partit disputat 
i de manera correlativa independentment, sigui la competició que sigui.   
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2.  Targetes vermelles 
 
2.1 Quan l’últim jugador , exclòs el porter, de manera voluntària toca la pilota amb les 

mans, evitant ocasió manifesta de gol......................................................... el Partit 
2.2 Menysprear a un contrari ........................................................................... 2 partits  
2.3 Jugar de manera perillosa, posant en risc la integritat física de tercers ............ 2 partits 
2.4 Empentar a un contrari ................................................................................2 partits 
2.5 Insultar o menysprear al públic .................................................................... 3 partits 
2.6 Escopir a un contrari ................................................................................... 4 partits 
2.7 Escopir a l’àrbitre ......................................................................................... 5 partits 
2.8 Menysprear a l’àrbitre ................................................................................ 3 partits 
2.9 Insultar a un contrari ..................................................................................  4 partits 
2.10 Insultar a l’àrbitre .................................................................................. 5 partits 
2.11 Amenaçar a l’àrbitre ......................................................................... 8 partits 
2.12 Intentar agredir a un contrari ............................................................ 10 partits 
2.13 Agredir a un contrari ......................................................................... 30 partits 
2.14 Jugador agredit, es torna contra  l’agressor ...................................... 15 partits  
2.15 Intentar agredir a l’àrbitre ............................................................... 30 partits 
2.16 Agredir a l’àrbitre .........................................................EXCLUSIÓ INDEFINIDA 
2.17 Empentar a l’àrbitre ................................................... EXPULSIÓ CAMPEONAT 
2.18 Agredir al públic en resposta a insults .............................................. 10 partits 

 
2.19 Incitar o provocar al públic en contra del àrbitre ..............................  5 partits  
2.20 Llençar la pilota contra el àrbitre de manera intencionada ...............  10 partit 

 
* Les infraccions comeses sobre el jutge de taula es sancionaran com si fos l’àrbitre. 
 
* En baralles tumultuoses, la organització valorarà els fets i prendrà les mesures que 
considerin oportunes. 
* L’equip que per les circumstàncies que sigui no es faci càrrec de la seva despesa 
arbitral, per poder iniciar el següent partit , haurà de pagar la taxa establerta més 10 
euros de penalització. 

2.21 Llençar la carpeta o block sense impactar ningú ................................ 10 partits 
2.22 Llençar la carpeta o blok impactant algú ....................... EXPULSIÓ CAMPIONAT 
2.23 Efectuar “corte de manga “ a l’àrbitre ................................................ 3 partits 
2.24 Efectuar “corte de manga” a un contrari ............................................ 2 partits 
2.25 Alineació indeguda ............................................................................ 3 partits 

 
3. Altres 

 
3.1 L’equip que no es presenti o que o faci amb un número insuficient de jugadors per 

poder iniciar el partit, té la responsabilitat de pagar de manera íntegre el partit. Haurà 
de fer el pagament, com a molt tard, el dijous de la setmana següent. Se li restaran 3 
punts de la classificació general. 
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3.2 L’equip que no es presenti a dos partits seguits, serà desqualificat de la competició 

perdent tots els drets per la propera temporada. La organització es reserva el dret 
d’admissió dels jugadors del equip desqualificat, podent-li reclamar les costes 
ocasionades per la infracció comesa. 

 
3.3 L’equip que si es presenti no estarà exempt de pagament. Se li abonarà el partit la 

setmana següent un cop l’equip infractor hagi fet el pagament obligatori. Si el equip 
infractor no es fes càrrec de les tasses i fos desqualificat, serà la organització qui 
abonarà la part a l’equip que si es va presentar. 

 
3.4 La organització posarà en coneixement dels equips informació relativa sobre la 

vestimenta dels equips amb la finalitat d’evitar coincidències en el color de les 
samarretes, sent el equip visitant el que haurà de canviar per la segona equipació. 
 
 
 
 
 
 

4. Criteris per determinar el fair play 
 

4.1 Cada equip tindrà al començament de cada temporada 1000 punts, els quals, se’ls 
aniran descomptant pels següents motius: 

• Una Targeta Groga, menys 10 punts. 
• Una Targeta Vermella, menys 50 punts. 
• Per cada partit de sanció i jugador, menys 10 punts. 
• No treure o posar les porteries i les reds quan els hi toqui. 
• Si un jugador agredeix a l’àrbitre, el seu equip quedarà exclòs del premi. 
• En el cas de trobar alguna anomalia per intentar treure profit de la competició, 

l’equip quedarà exclòs al premi. 
 

La Associació es reserva el dret de modificar, derogar o afegir qualsevol article o 
norma per tal de millorar la competició. Aquests canvis es posaran en coneixement 
dels equips a través de la web de la Associació. 
La Associació estarà oberta a totes aquelles   propostes dels integrants de la 
competició i es valoraran a la Comissió Tècnica. 

 
 

   

 
 
 


