
 
 

 

 
 
 

NORMATIVA I  FUNCIONAMENT DE L’EMBARRACA’T  
____________________________  FESTA MAJOR 2022 ____________________________ 

 
DATES I HORARI 
 
DATES: Dies 8, 9, 10 i 11  de setembre 
LLOC: Pinar de la Riera 
HORARI: de 19h a 5h, excepte diumenge 11 que serà fins les 00h. 
 
MATERIAL I SERVEIS QUE FACILITA L’AJUNTAMENT 
 
A cada barraca: 

 1 carpa de 5 x 5, amb terra de fusta i espai per terrassa 
 Cercat de cada barraca amb tanca rivisa 
 Presa de llum amb 4 endolls  
 Il·luminació de la carpa 
 15 taules i 90 cadires per barraca 

 
A l’espai comú: 

 Punt de connexió d’aigua i dos bidons d’aigua de 1000 litres 
 Servei de vigilància professional durant les 24 h del dia per a control general de l’espai 
 Escenari 14 x 10 metres on es programaran les activitats de tarda i els concerts de nit, amb equip de so i 

llums 
 Sanitari químic d’ús exclusiu per al personal de barraques 
 Sanitaris químics per al públic 
 Contenidors de residus seguint el model de recollida selectiva 
 Punt comú de recollida i neteja de gots reutilitzables 
 Gots reutilitzables i vaixella de tipus compostable 

 
INFORMACIÓ i NORMATIVA DE L’ESPAI 
 
Condicions de participació: 

- Poden participar totes les entitats que estiguin degudament inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt (REMAE) sempre i quan compleixin les següents condicions: 

o Entitats amb una antiguitat mínima d’un any al REMAE 
o Entitats que programin com a mínim una activitat a l’any que estigui oberta a la població de Lliçà 

d’Amunt 
- No hi tenen cabuda les entitats vinculades a algun partit polític o que tinguin com a 

objectiu la divulgació de temes polítics. 
- Es valorarà positivament l’antiguitat en la participació a l’Embarraca’t en edicions 

anteriors. 
- No podran participar aquelles entitats que tinguin un deute amb l’Ajuntament fins que 

aquest no hagi estat liquidat. 
- L’objectiu principal de l’espai és el d’oferir un servei de restauració. 



 
 

 

 
 
 

- La participació serà gratuïta.   
- La distribució de les barraques es farà per sorteig mitjançant una reunió a la que sereu convocats per correu 

electrònic. És obligatòria l’assistència d’un representant per barraca. En cas que no assisteixin se’ls assignarà 
una barraca aleatòriament. 

 
Normativa de l’espai: 
 
1. Funcionament, neteja i manteniment de l’espai: 

- És responsabilitat de cada barraca mantenir l’espai net. 
- L’aigua residual s’haurà de dipositar a l’espai destinat a tal efecte. 
- Cada entitat es farà responsable del material que li cedeixi l’Ajuntament. En cas de pèrdua o desperfecte, 

l’entitat haurà d’abonar la quantitat de despesa establerta a l’Ordenança Reguladora de preus públics. 
- Cada barraca rentarà els utensilis de què disposi als punts d’aigua habilitats. 
- Totes les barraques hauran d’utilitzar vaixella de tipus compostable per tot el servei que ofereixin. 

L’Ajuntament pot fer de mediador amb una empresa del sector i fer una proposta de compra conjunta per 
aconseguir millors preus. 

- Els envasos de les begudes, així com totes les deixalles produïdes, s’hauran de dipositar als contenidors 
específics per a cada matèria. 

- Per tal de reduir residus, tal i com es va decidir per consens amb els participants de les edicions anteriors, 
les barraques hauran de comprar la beguda que sigui possible en ampolles de 2L. Està prohibilit la utilització 
de llaunes. 

- Cada barraca haurà de penjar, en un lloc visible, tres cartells en el seu espai:  
o No venda de begudes alcohòliques a menors d’edat  
o Disposició de fulls de reclamació  
o Llistat de preus 

- Els preus de les de les begudes i aliments comuns a totes les barraques es definirà de mutu acord a la reunió 
de coordinació (aigua, refresc, cervesa, combinat, whisky, gintònic, mojitos, caipirinhas, beguda energètica, 
entrepans freds, entrepans calents i complements entrepans). No es podrà rebaixar cap d’aquests preus 
sense previ avís i consens amb la resta de barraques de l’espai. 

- Cada barraca podrà tenir una o més especialitats culinàries diferenciades al preu que consideri. 
 

 
2. Gots reutilitzables: 

- Cada barraca haurà d’utilitzar els gots reutilitzables que l’Ajuntament posarà al seu servei. No es podran 
lliurar als consumidors begudes en cap altre tipus d’envàs. Les barraques s’encarregaran del lliurament i 
recollida dels gots reutilitzables, previ cobrament i retorn de 1€ en concepte de dipòsit, i l’Ajuntament posarà 
a disposició un espai amb personal suficient que s’encarregarà de la neteja dels gots.  

- El dia 11, al finalitzar el funcionament de l’espai, les entitats hauran de retornar a la barraca de neteja tots els 
gots de què disposin en aquell moment. Si manquen gots en relació als gots entregats 
per l’Ajuntament durant els dies d’obertura haurà d’abonar 50 cèntims del dipòsit d’1€ 
que ells hauran cobrat al consumidor, els 50 cèntims restants quedaran per la barraca.  

 
 
 
 



 
 

 

 
 
3. Muntatge i desmuntatge de l’espai: 

- El muntatge serà el dia 8 de setembre a partir de les 12h. El desmuntatge serà el dia 11 de setembre a partir 
de les 00h.  

- Hi haurà servei de vigilància la nit de l’11 al 12 de setembre fins a les 10h del matí. El material que hagi de 
venir a recollir la distribuïdora de begudes s’haurà de retirar el dia 12 de setembre abans d’aquesta hora. 

 
4. Altres: 

- Cada barraca podrà disposar del seu equip de so. No obstant, en les hores en què hi hagi algun espectacle, 
activitat o proves de so al recinte, s’hauran d’apagar. 

- Cada entitat haurà d’encarregar-se d’ambientar la seva carpa i de fer una proposta gastronòmica pròpia.  
- Els vehicles de l’organització només podran accedir a l’Embarraca’t per descarregar material abans de les 

18.30 h i a partir de les 7 h. L’accés estarà delimitat per tanques, que s’hauran de treure i posar cada vegada 
que es vulgui accedir o sortir de l’aparcament. Es facilitaran 2 passis per barraca que donaran dret a accedir 
a l’espai però no a estacionar. 

- Només un vehicle per barraca podrà estacionar a l’interior del Pinar de la Riera, a la part del darrera de 
l’escenari gran, la resta ho hauran de fer fora, donat que aquest espai queda reservat pels dispositius 
d’emergència i seguretat, grups de música i personal d’organització. 

- Durant el desenvolupament de l’activitat Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac, s’hauran de recollir les taules i les 
cadires de la terrassa, puntualment a les 1h i no es podran muntar de nou fins l’endemà. 

 
Les barraques que no compleixin algun del punt de la normativa seran sancionades i això es tindrà en compte de 
cara a futures cessions de l’espai en properes edicions. 
 
Per a qualsevol consulta podeu contactar amb la Regidoria de Cultura bé trucant al 938415225,extensió 3, bé 
mitjançant el correu electrònic llam.cultura@llicamunt.cat. 
 
 
 
Lliçà d’Amunt, juny de 2022 

 


