Els titulars de les parades del Mercat de Nadal es
regeixen per la present normativa, que retornaran degudament datada i
signada al final, a mode d’acceptació de la mateixa.
A. QUI POT PARTICIPAR - INSCRIPCIÓ
1. Poden participar al Mercat de Nadal d’Andorra la Vella comerciants,
artesans, productors agroalimentaris que ofereixin producte o servei típic de
l’època nadalenca, regals, gastronomia i artesania creativa. Els expositors
de productes alimentaris hauran de presentar obligatòriament l’autorització
de l’autoritat competent per exercir la seva activitat (registre de comerç,
registre sanitari, etc.)
2. Els interessats lliuraran la sol·licitud d’inscripció degudament omplerta
adjuntant-hi tota la documentació requerida, detall i mostra gràfica del
producte a exposar o vendre, com també la present normativa datada i
signada.
3. El comú examinarà individualment les sol·licituds d’inscripció i es reserva el
dret d’admissió dels paradistes i el dret de prohibir qualsevol activitat o
venda de producte que consideri perjudicials tant per al públic com per a la
resta de paradistes. L’Organització té la potestat d’admissió de les parades i
productes que es poden exposar al Mercat així com en farà la distribució
dels espais i dels períodes de participació.
4. El titular d’un espai no pot, sota cap concepte, i sense l’autorització de
l’organització, cedir-lo ni traspassar-lo a favor de cap altra persona, comerç
o entitat.

B. UBICACIÓ, HORARIS, MUNTATGE I DESMUNTATGE
5. El Mercat Nadal estarà operatiu del 29 de novembre al 29 de desembre
( ambdues dates incloses) a la Plaça del Poble, amb els següents horaris:
Dijous i divendres de 17 a 20 h
Dissabte d’ 11 a 21 h
Diumenge d’11 a 19 h
Els dies 6, 23, 24 i 26 de desembre serà obligatori obrir de les 11 a les 21 h.
El dia 25 de desembre serà de tancament obligatori.
El no compliment dels horaris i/o la no assistència a la parada, excepte per
casos de força major, comportarà la no admissió en altres edicions del
mercat.
6. El muntatge i desmuntatge de la parada es farà en horari de tancament del
Mercat. Es prega que la càrrega i descàrrega per part de cada expositor es
realitzi en la màxima brevetat possible a fi de no perjudicar els altres
expositors.
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7. El Mercat estarà estructurat per zones de productes. El
Comú establirà el nombre màxim de parades i la
dimensió de les mateixes com també la ubicació, espais i dates de
participació. En cas de ser aprovada la sol·licitud, és el comitè de selecció
qui decideix el seu emplaçament i període de participació.
8. El Comú facilitarà una caseta de fusta. Resta totalment prohibit la
instal·lació d’envelats o altres instal·lacions.
Els participants s’hauran de fer càrrec de qualsevol desperfecte en el
material cedit pel Comú d’Andorra la Vella, i dels danys i perjudicis que els
paradistes o els seus productes causin a terceres persones.
9. La decoració interior de la caseta haurà de ser d’ambientació nadalenca, a
càrrec de l’expositor i serà d’obligat compliment.
10. El Comú facilitarà els punts de llum necessaris. Tot i així resta prohibit
endollar aparells d’alt consum. Els participants hauran de preveure els
allargadors de corrent i lladres que necessitin.
11. Cada participant es farà responsable de la neteja del seu espai i de la
recollida posterior dels residus. L’espai utilitzat per cadascun dels
participants haurà de quedar completament net una vegada finalitzi
l’esdeveniment.
12. El Comú d’Andorra la Vella no es fa responsable de cap robatori o furt, com
tampoc dels incompliments de les normes sanitàries i legals de l’activitat
desenvolupada pels participants. L’Organització no assumeix en cap cas la
vigilància de les parades ni dels productes.
13. L’incompliment de qualsevol altra norma com també alterar les normes de
convivència i el bon desenvolupament del mercat comportarà el tancament
immediat de la parada com també la no admissió en altres edicions del
mercat.
14. La data màxima per lliurar la sol·licitud d’inscripció és el dia 13 de setembre.
15. Les sol·licituds s’hauran de lliurar a l’Àrea de Cultura ( Centre Cultural la
Llacuna) o a l’Àrea de Promoció Turística i Comercial ( Centre de
Congressos) de les 8 a les 15.30 h.
Andorra la Vella,

del 2019

Llegit i acceptat,
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