10a FIRA D’ASSOCIACIONS D’ANDORRA LA VELLA
SOL·LICITUD ESTAND - 2021
Dades de l’associació
Nom:
Núm. Registre comunal:
Persona de contacte:
Telèfon:
@:

Comunicació
Nom que ha de figurar a la retolació de l’estand (no pot superar els 35 caràcters amb espais) :
________________________________________________________________________________

Normativa
 Per participar en la 10a Fira d’Associacions les entitats sol·licitants han d’estar legalment inscrites al
Registre Comunal d’Associacions i tenir actualitzades totes les seves dades o estar en vies
d’inscripció.

 L’organització reservarà els espais disponibles segons ordre rigorós d'inscripció, però tindran prioritat
les entitats amb seu social a Andorra la Vella. Un cop adjudicats tots els espais i, en cas que no s'hagi
pogut fer front a totes les demandes, s'establirà una llista d'espera.

 L’organització pot atorgar estands de 3x3.
 La confirmació o denegació de l’acceptació de la sol·licitud es comunicarà a cada entitat a partir del
10 de setembre.

 La 10a Fira d’Associacions es durà a terme els dies 22, 23 i 24 d’octubre de 2021.
 Els horaris d’obertura al públic seran: divendres i dissabte d’11 h a 21 h i diumenge d’11 h a 20 h. El
divendres a les 11 h es farà la inauguració oficial.

 Instal·lar un estand no tindrà cost econòmic per a les entitats, però aquestes s’hauran de comprometre
a mantenir-hi presència física durant TOT l’horari d’obertura. L’incompliment de l’horari suposarà
penalitzar la participació de l’entitat a la Fira de l’any següent.

 Les entitats que anul·lin la seva participació, un cop hagin estat confirmades les adjudicacions
d’estands, seran penalitzades i no podran participar en la Fira de l’any següent.

 Els dies i els horaris de muntatge i desmuntatge els determina l'organització i es comunicaran amb la
deguda antelació. No obstant això, en cap cas es pot desmuntar abans de la clausura de la Fira.

 Resta prohibida l’exposició i emmagatzematge de productes perillosos, insalubres o que desprenguin
males olors o puguin deteriorar les instal·lacions. Així mateix no es permetran dur a terme activitats o
exposar material de difusió i/o decoració que pugui ferir sensibilitats. D'aquesta manera si
l'organització detecta alguna cosa que pugui ferir sensibilitats se’n pot sol·licitar la seva retirada.

 Tenint en compte que no es permetrà consumir cap mena de beguda ni producte alimentari a l'envelat
de la Fira, no es podran oferir tastos ni degustacions. Igualment resta prohibida la venda de begudes
i productes alimentaris que no hagin estat envasats i etiquetats d'origen.

 Resta prohibit fer qualsevol mena de difusió d’empreses privades.
 La neteja interior dels estands és responsabilitat dels expositors, sent competència de l’organització
la neteja dels espais comuns. El Comú ampliarà la freqüència de la neteja de taulells informatius,
sanitaris i àrees de contacte per garantir les mesures de seguretat per evitar contagis. Així mateix
s’instal·laran dispensadors de gel desinfectant en els accessos als envelats.

 Els estands que utilitzin equip de so hauran de mantenir el nivell de volum adequat per tal de no
interferir en l’activitat dels altres estands. L’organització es reserva el dret de fer baixar el volum o
desconnectar l’aparell.

 En el cas que la Fira no es pogués celebrar, sigui per causes de força major o perquè alguna disposició
de caràcter normatiu obliga a suspendre-la per motius de sanitat pública o d’altra naturalesa,
l’expositor no tindrà dret a reclamar cap mena d’indemnització en concepte de danys i perjudicis
causats.

 El Comú d’Andorra la Vella es reserva el dret de realitzar modificacions d’aquesta normativa que
consideri oportunes, abans o durant la celebració de la Fira

 Qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb el Servei de Participació Ciutadana del Comú
d’Andorra la Vella al telèfon 73 00 43 o bé al telèfon mòbil 69 40 93, com també al correu electrònic
participacio@comuandorra.ad

Data i signatura
Andorra la Vella,
L’expositor declara que acceptarà les normes que regularan l’ús de les instal·lacions de la Fira
d’Andorra la Vella.
Les sol·licituds d’inscripció restaran sotmeses al criteri de l’organització i a la disponibilitat d’estands.

Signatura

