
FESTA DEL PINTXO 2022 

 

BASES DEL CONCURS 

 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt convoca la 4a Festa del Pintxo de Lliçà d’Amunt entre els professionals 
d’establiments d’hostaleria del municipi. 

Podrà inscriure’s en aquesta Festa del Pintxo qualsevol establiment ubicat al terme municipal de Lliçà 
d’Amunt.  

Pintxo: producte d’elaboració culinària en petit format de fàcil degustació destinada a menjar-se 
directament amb les mans, permetent en ocasions la utilització d’algun petit utensili que faciliti la 
seva degustació com un escuradents o cullera japonesa.  

1. Cada establiment participant haurà d’elaborar proposta gastronòmica en format de pintxo, el preu 
del qual serà de 2€ durant la Festa.  

2. El preu establert del pintxo es considera un preu promocional durant la Festa, i serà comú per 
tots/es els/les participants a través dels tiquets de venda. Un cop finalitzada aquesta, cada 
establiment que vulgui continuar servint-lo evidentment podrà fixar el preu de venda al seu criteri.  

3. S’haurà de tenir en compte que el pintxo tingui una degustació senzilla, que s’ajusti al concepte 
de pintxo, evitant en la mesura del possible, una utilització complicada d’utensilis que ajudin a la 
seva degustació.  

4. Tots/es els/les concursants hauran de complir la normativa legal vigent en matèria de seguretat 
alimentària en tots els processos d’elaboració de la seva proposta.  

5. Cada establiment participant haurà de fer efectiva la inscripció del 10 al 25 de maig omplint el 
formulari que es troba a www.llam.cat/pintxo, on a la vegada s’informarà de la recepta del pintxo 
amb la qual hi participarà i s’annexarà una fotografia del mateix (és molt important detallar els 
productes utilitzats i descriure el seu procés d’elaboració). La inscripció serà gratuïta.  

6. La inscripció com a concursant en la Festa del Pintxo implica el coneixement i acceptació del seu 
reglament.  

7. Tots els establiments participants hauran d’oferir exclusivament la seva proposta presentada a 
concurs a la Festa del Pintxo dins les carpes habilitades per aquesta finalitat, amb les unitats del 
mateix que consideri, sempre que com a mínim en disposi de 150. 

8. L’horari de la Festa del Pintxo 2022 serà de 19:30h a 1h del divendres dia 01/07/2022. 
9. El punt de venda per adquirir els tiquets dels pintxos serà la carpa de l’Ajuntament, junt a la barra 

on es podrà adquirir la beguda.  
10. El temps d’elaboració del pintxo haurà de permetre al client ser servit en el menor temps possible 

per garantir l’agilitat de l’activitat.  
11. El pintxo guanyador serà del que se’n venguin més tiquets i, per tant, el més degustat i exitós de 

la Festa del Pintxo. 
En un cas excepcional d’empat el guanyador es decidirà per sorteig entre els pintxos amb el mateix 
nombre màxim d’unitats venudes. 

12. Al finalitzar l’activitat l’establiment del pintxo guanyador serà obsequiat amb un cap de setmana a 
qualsevol dels allotjaments del municipi, a escollir (cases rurals/habitatges d’ús turístic). 


