
 

 

 

 

 

REGLAMENT FUTBOL A 7 - TORNEIG DE LLEURE 2021/22 

INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ AL TORNEIG 
 

Art. 1 

Poden participar-hi equips d'agrupacions, grups, associacions de veïns, penyes...  

Els jugadors han de ser mes grans de 16 anys. En el cas de jugadors menors d'edat s'ha de 
presentar l'autorització signada pels pares o tutors legals del jugador. 

Art. 2 

Cada equip ha d’estar format per un mínim de 10 jugadors i un màxim de 15, més l'entrenador 
i delegat, responsabilitat que pot assumir un jugador.  

Art. 3 

El dret d'inscripció serà el que determini l’Ajuntament de Granollers per aquesta activitat 
esportiva.  

Art. 4 

Tots els grups inscrits han de tramitar el full d’inscripció (on ha de constar l’adreça 
electrònica i el telèfon del responsable).  

Art. 5 

L’ empresa TecniEsports AITEVO SRL, confeccionarà el calendari i les hores de joc. No 
s’admetran sol·licituds d’horaris especials de cap equip. 
 
Art. 6 

Els jugadors s’identificaran a cada partit amb el D.N.I. 

Art. 7 

No pot jugar en el torneig cap jugador amb llicència federativa en curs la temporada 
2021/2022. 

 
 

C/ Álvarez de Castro, 38 Baixos - 08402 Granollers (Barcelona) 

  Mobil: 678 622 526   @: info@aitevo.com  Web:  http://www.aitevo.com  



 

Art. 8 

Només els jugadors, l'entrenador i  els delegats  poden romandre a la banqueta. 

Els equips tenen dret a emplenar 15 fitxes durant la temporada. L’últim dia per 
inscriure jugadors serà el 17 de desembre de 2021. 

Un cop passada aquesta data, no s'admetran més altes en cap equip, excepte : 

A. Lesió de llarga durada (2 mesos) d'algun jugador. En aquest cas, s'ha de presentar 
un informe mèdic que demostri la lesió. L’equip haurà de pagar el cost de 
l’assegurança del nou jugador. 

 

B. Canvi de torn de feina. En aquest cas, s'ha de presentar un informe de l’empresa que 
demostri el canvi d’horari. L’equip haurà de pagar el cost de l’assegurança del nou 
jugador. 

 

C. Canvi de torn d’estudis. En aquest cas, s'ha de presentar un informe del centre 
d’estudis que demostri el canvi d’horari. L’equip haurà de pagar el cost de 
l’assegurança del nou jugador. 

 

Així, i només així, es pot donar una alta un cop finalitzada la data d’inscripció. 

Art. 9 

L’existència d’ entrenador o delegat no és imprescindible per a l'equip.   
 
Art. 10 

Abans de començar cada partit, cada  jugador ha de presentar el D.N.I. davant de l’àrbitre. 

Art. 11 

Si un equip alinea un jugador no inscrit, i el comitè ho considera alineació indeguda, l'equip 
perdrà el partit pel resultat de 0-3 en cas d'haver-lo guanyat, si l'hagués perdut per més de 
3 gols de diferencia, es mantindrà el resultat del partit. 

Art. 12 

No s'acceptarà el traspàs d'un jugador d'un equip a un altre durant la temporada.  

Art. 13 

En sistema de competició lliga, la primera incompareixença a un partit sense avisar a 
l’organització, suposa la pèrdua del partit. La segona incompareixença a un partit sense 
avisar a l’organització suposa l'exclusió del campionat i la pèrdua del dipòsit efectuat. 

En partits a eliminatòria d’anada i tornada la incompareixença al partit suposa la pèrdua de 
l' eliminatòria. 

 



 

Art. 14 

En sistema de competició lliga, la puntuació que s’aplicarà serà la següent... 

Partit Guanyat 3 punts a la classificació, partit empatat 1 punt a la classificació, partit 
perdut 0 punts a la classificació, partits no presentat -1 punt a la classificació. 

Art. 15 

Únicament i exclusivament es permeten ajornaments de partits en casos de força major. La 
petició s'ha de fer  mitjançant e-mail a info@aitevo.com o whatsApp al telèfon 678 62 25 26 
(Aitevo), explicant el motiu. 

Es valorarà la petició i es prendrà una decisió el més aviat possible.  

Art. 16 

L'organització preveurà dates lliures per poder jugar els partits endarrerits o ajornats. 

Art. 17 

Tota la informació del torneig, es pot trobar, a la pàgina web de TecniEsports AITEVO SRL 
aitevo.com, a l’apartat activitats/tornejos de lleure. 

RESPONSABILITAT 

Art.18  

La participació en el torneig es fa sota la responsabilitat i el risc dels participants. El 
participant, al moment de la inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per jugar el 
torneig. 

S'eximeix l'organització (Ajuntament de Granollers) i a la direcció tècnica (TecniEsports 
AITEVO SRL) de tota responsabilitat per la pèrdua d'objectes personals per robatori o altres 
circumstàncies. 

El participant assumeix els danys que es pugui causar a si mateix o a terceres persones, i 
eximeix a l'organització i direcció tècnica de qualsevol responsabilitat. 

El participant renuncia a tota acció legal que es pugui derivar de la participació en 
l'esdeveniment. 

PRIVACITAT I DADES PERSONALS 

Art 19. 

Els participants autoritzem els organitzadors del torneig ( Ajuntament de Granollers) i la 
direcció tècnica (TecniEsports AITEVO SRL), a la gravació total o parcial de la seva 
participació mitjançant fotografies, pel·lícules, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut, i 
cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària, sense dret a rebre cap 
compensació econòmica.  

Els participants autoritzem els organitzadors i direcció tècnica a publicar imatges a les seves 
webs.  



 

Art 20. 

De conformitat amb el que estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals dels inscrits s' incorporaran a un 
fitxer propietat de l'Ajuntament de Granollers (Organitzador del torneig) i a un altre fitxer 
propietat de TecniEsports AITEVO SRL (Direcció tècnica del torneig),amb la finalitat de 
cursar la sol·licitud d’inscripció, gestionar classificacions i resultats, i enviar publicitat sobre 
les activitats organitzades per l'Ajuntament de Granollers i/o l’Empresa TecniEsports 
AITEVO SRL. 

Els participants podran exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades, contactant a tal efecte amb el responsable del servei 
d'esports  a l'adreça electrònica esports@ajuntament.cat, o bé amb TecniEsports AITEVO 
SRL a l’adreça electrònica info@aitevo.com. 

REGLAMENT ESPORTIU 

Art. 21 

La direcció tècnica del torneig definirà el sistema de competició de cada grup, segons els 
equips inscrits a cada categoria. 

Es preveu que al finalitzar la competició, pugin de categoria els dos primers classificats de 
cada grup, igualment es preveu que baixin de categoria els dos últims classificats de cada 
grup. 

Art. 22 

Els partits es jugaran un dia dels següents: 

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, dels mesos d’octubre a juny, en les franges 
horàries  de les 22.30 hores a  les 23.30 hores, aprox. 

Els horaris s’especificaran segons el calendari oficial. 

El torneig es portarà a terme a les instal·lacions municipals. 

L’organització es reserva la potestat de canviar, puntualment, la instal·lació i l’hora, fet que es 
comunicarà anticipadament als equips implicats. 

LA COMPETICIÓ 

Art.23 

Els equips que desitgin una copia de l’acta de cada partit o poden demanar a LA DIRECCIÓ 
TÈCNICA (AITEVO), mitjançant un WhatsApp al 678 62 25 26, o correu electrònic a  
info@aitevo.com. 

Art.24 

Cada equip ha de portar equipació uniforme, amb samarretes degudament numerades. Aquesta 
numeració ha de coincidir amb la que quedi reflectida en l'acta. En cas contrari, l'àrbitre farà 



consignar aquesta incidència en observacions de l’'acta i el Comitè de Competició prendrà les 
mesures oportunes. 

Art. 25 
 

El termini de presentació dels DNIs és de 10 minuts  abans de l’hora d’inici del partit 
establerta per l’organització. 

Es considerarà no presentat l’equip que, passats 5 minuts de l'hora oficial fixada per 
començar el partit, no presenti cap jugador, fet que l’àrbitre farà constar a observacions de 
l’Acta de partit. 

Si un equip es presenta amb menys jugadors del mínim per jugar el partit, es considerarà partit 
perdut per insuficiència de jugadors, fet que l’àrbitre farà constar a observacions de l’Acta de 
partit. 

Art. 26 

En l'acta de partit restaran inscrits tots els jugadors de l’equip, l’àrbitre marcarà aquells 
jugadors, entrenadors o delegats que són presents al camp i s’hagin identificat mitjançant el 
seu DNI. 
 
Art. 27 

El mínim de jugadors per començar i continuar un partit és de 5 al camp. 

Art. 28 

Els partits tindran una durada de 25 minuts cada part a rellotge corregut, i un descans de 5 
minuts. 

Art. 29 

No s’aplicarà la norma del fora de joc. 

Art. 30 

Totes les faltes seran directes. Les que es produeixin dintre de l'àrea, es trauran des de la 
perpendicular de la zona frontal on es van cometre. 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 31 

Els vestidors romandran oberts per possibilitar la màxima rendibilitat, a causa de la nombrosa 
participació d’equips. Per això, es recomana no deixar-hi res durant el partit. 
 

L'organització no es fa responsable dels possibles danys físics (per això es fa necessària la 
inscripció a la Mutualitat Esportiva) o morals ni tampoc de possibles sostraccions durant la 
competició. 



 
 

Art. 32 
 

Cada equip es fa responsable dels possibles danys que els jugadors que el representen puguin 
ocasionar a les instal·lacions.  

Els danys ocasionats es podran reclamar als equips o jugadors implicats, inclús mitjançant 
denúncia, i podran comportar fins i tot l'expulsió de la competició. 

Queda totalment prohibit fumar a les instal·lacions. 

Queda totalment prohibit menjar a les zones de camp i banquetes. 

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Art. 33 

El Comitè de Competició vetllarà pel bon funcionament del torneig i aplicarà, si escau, les 
sancions disciplinàries corresponents. Les decisions del Comitè de Competició es donaran a 
conèixer abans de la celebració de la jornada següent.  

Art. 34 

Per cada incompareixença es descomptarà a l'equip infractor un punt en la classificació 
general. A la segona incompareixença l'equip serà donat de baixa, i perdrà, per tant, tots els 
drets. 

Art. 35 

Els equips s'obliguen a informar-se dels acords del Comitè, davant de qualsevol incidència, 
amb vista al partit següent, i poden incórrer en alineació indeguda en cas de tenir un jugador 
sancionat i alinear-lo sense haver-se'n informat prèviament. 

Art. 36 

Es podran fer reclamacions o impugnacions fins a un termini màxim de 48 hores després 
d'haver-se jugat el partit, excepte en partits jugats el divendres, cas en què el termini s'amplia a 
72 hores.  

Es pot recórrer contra els acords del Comitè de Competició davant del Comitè d'Apel·lació, 
sempre per escrit durant les 48 hores següents a la notificació. Les decisions del Comitè 
d'Apel·lació són inapel·lables. 

 
SANCIONS DISCIPLINÀRIES 
 

Art. 37 UN PARTIT 

- Rebre una targeta vermella directa, suposa un partit de sanció directament, i passa a 
comitè de competició per si es mereixedora d’una sanció major (segons observacions de 
l’àrbitre). 



- Acumulació de 4 targetes grogues. 

 

Art. 38 DOS PARTITS 

- Per fer joc perillós. 

- Protestar iradament contra les decisions de l'àrbitre. 

- Menysprear públicament l'autoritat de l'àrbitre. 

- Cometre qualsevol acte de desconsideració cap a un altre jugador, àrbitre, delegat, 
entrenador, espectador o conserge. 

Art. 39 TRES PARTITS 

- Pronunciar paraules irrespectuoses per a la dignitat de les persones. 

- Insultar, amenaçar o provocar un contrari amb paraules ofensives o gestos grollers. 

Art. 40 CINC PARTITS  

- Intentar agredir un jugador contrari. 

- Repel·lir l'agressió d'un contrari amb un acte de la mateixa naturalesa. 

- Per insults a l'àrbitre, als delegats o als entrenadors. 

Art. 41 SET PARTITS  

- Temptativa d'agressió a l'àrbitre, als delegats o als entrenadors; amenaçar-los, agafar-los o 
donar-los empentes. 

- Agressió a un altre jugador. 

Art. 42 DOTZE PARTITS  

- Agressió a delegats o entrenadors. 

Art. 43 D'UN A DOS ANYS   

- Agressió a l'àrbitre 

Art. 44 

- L'agressió col·lectiva a àrbitres, entrenadors, delegats o equip contrari, amb escàndol públic 
serà motiu de l'expulsió de l'equip agressor amb la pèrdua de tots els seus dret. A més,cap dels 
components de l'equip agressor no podrà participar en la temporada següent .    

- L’organització es reserva el dret de posar una denúncia davant l’autoritat competent.  

 

 



Art. 45 

- Si l' agredit és l'àrbitre i pateix lesions que determinin inutilitat temporal per poder-se 
dedicar a la seva feina habitual, el culpable serà suspès a perpetuïtat, sense perjudici de les 
càrregues que puguin produir-se en cas d'haver-hi judici civil per faltes o maltractaments. 

 

Art. 46 

- Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat: 

1. La reiteració en la mateixa temporada. 

2. La reincidència en el mateix fet. 

3. L'habitualitat. 

Aquestes circumstàncies poden fer doblar la sanció prevista en aquest reglament, i fins i 
tot,poden ser motiu d'expulsió. 

Art. 47 

- Les sancions s'acumulen en diferents temporades. 

Art. 48 

- El Comitè de Competició es faculta per decidir els casos que per la seva dubtosa 
interpretació no puguin ésser jutjats per l'articulat en aquestes normes. 

Art. 49 

- En el cas que es desqualifiquí un equip durant la competició, cal procedir de la manera 
següent: 

Tots els equips que han jugat i que , durant la primera volta de la competició,jugarien contra el 
desqualificat, guanyen el partit amb el resultat de 3 a 0, independentment del resultat que hi 
hagi hagut amb anterioritat. Referent al trofeu del màxim golejador, el gol es dóna al capità de 
l’equip. 

Si la desqualificació es a la segona volta, ens mantindran els resultats de la primera volta i es 
procedirà igual al que s’ha dit a la segona volta. 

PREMIS 
 

Art. 50 

A la lliga es concediran premis als tres primers equips classificats de primera divisió, i premi 
al primer classificat de la resta de divisions. 

També s’estableixen els premis següents: 

 Premi al màxim golejador de la temporada. 

 Premi a l’equip menys golejat a la temporada.  



 Premi al joc net, per equips. 

Els premis es lliuraran en l’acte previst a final de temporada per a tots els tornejos de lleure 
organitzats pel Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers. 

 

DISPOSICIONS FINALS 
 

Art. 51 

La reglamentació del joc és la que estableix la Federació Catalana de Futbol per a futbol a 7. 
Tot el que no sigui previst en aquest reglament, serà solucionat pel Comitè de Competició 
creat per a aquesta competició. 

Art. 52 

La participació en el campionat suposa l'acceptació d'aquesta normativa. 

Annex I  - Reglament de la pilota de joc 
 

Què han de fer els equips: 

Els equips estan obligats a portar a cada partit una pilota amb la qual es farà l’escalfament i es 
jugarà una de les parts del partit.   

Què han de fer durant el partit: 

Els partits es jugaran amb la pilota de cada equip (una part amb cadascuna). 

En cas que un equip no la porti, es farà el partit amb la pilota de l’equip contrari, situació que 
l’àrbitre ha de fer constar a l’acta. Aquesta situació comportarà que es pugui sancionar a 
l’equip infractor (independentment del resultat del partit). 
 

En el cas que cap dels dos equips porti la pilota, es jugarà amb una pilota de l’organització i 
es podrà sancionar a tots dos equips.  

Durant els partits els equips estan obligats a anar a buscar la pilota en el cas que surti dels 
límits de la instal·lació esportiva (qualsevol jugador de l’equip que l’hagi fet fora), excepte en 
els casos que entri en alguna propietat privada, cas en què ha de ser el personal de la 
instal·lació qui vagi a buscar-la.    
 

En el cas que un equip pengi la pilota de l’equip contrari i no la vulgui anar a buscar, l‘àrbitre 
ho ha de fer constar en l’acta i es sancionarà l'equip amb la pèrdua d’1  punt a la classificació. 

 

 

Granollers, Octubre de 2021. 

 


