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15es
JORNADES GASTRONÒMIQUES DE CUINA ANDORRANA 

Andorra aTaula 

 

-Del dissabte 30 d’octubre al diumenge 28 de novembre 2021- 

 

 

 

-NORMES DE PARTICIPACIÓ- 
 

 
Aquesta tardor celebrarem la 15a edició d’”Andorra a Taula”, aquest esdeveniment 
gastronòmic ha creat arrels en la nostra agenda integrant-se en la cultura social, ha esdevingut 
motiu de celebració, retrobament i reunió d’amics i familiars. 
 
Amb l’esforç de molts col·laboradors involucrats i implicats, hem aconseguit que les Jornades 
Gastronòmiques de Cuina Andorrana “Andorra a Taula” siguin una important plataforma de 
comunicació des d'on transmetre les bondats de la nostra cuina, de la nostra cultura 
gastronòmica i de la professionalitat del sector a clients i visitants. 

 
Amb motiu de l'“Andorra a Taula”, s’editarà el catàleg-guia digital, on apareixeran les 
propostes de tots els establiments participants en la 15a Edició d’aquestes Jornades 
Gastronòmiques. Aquest estarà penjat a la pàgina web de GASTRONOSFERA, UHA, ANDORRA A 
TAULA, XXSS etc... Recuperem també el “llibret de l’Andorra a Taula” en paper, aquest es 
podrà trobar a totes les oficines de Turisme del país i als restaurants inscrits a les Jornades.  

 
Per promocionar les 15es Jornades Gastronòmiques “Andorra a Taula” es realitzarà una 
campanya de comunicació on s’informarà de les dates de l'esdeveniment, dels establiments 
participants i així com la seva oferta gastronòmica. Aquesta campanya també formarà part de 
la campanya de comunicació exterior articulada i gestionada per Andorra Turisme amb motiu 
de la campanya de promoció i dinamització prevista per al mes de novembre sota la 
denominació “Andorra Shopping Festival”. 

 
Per participar en la 15a Edició de les Jornades Gastronòmiques de Cuina Andorrana “Andorra a 
Taula” tots els establiments participants hauran de complir la següent normativa de 
participació: 

 
 
 
 



Antic Carrer Major, 18 
AD500 Andorra la Vella 

Principatd’Andorra 
 

Tel. +376 809 602 

Fax +376 861 539 

 

uhotelera@uha.ad 

www.uha.ad 

 

 2 

-DATES DE LES JORNADES- 
 
Les jornades se celebraran del dissabte 30 d’octubre al diumenge 28 de novembre del 2021, 
ambdues dates incloses. 

 
 

 
-MENÚS DE LES JORNADES- 

 
Els establiments que vulguin participar en la 15a edició d'“Andorra a Taula”, han de presentar 
propostes creatives representatives de la professionalitat pròpia de cada establiment. (En el 
mateix moment de la inscripció). 
 
Els establiments participants hauran de vetllar per la satisfacció del client mitjançant l’equilibri 
qualitatiu del menú ofert amb el preu establert i fixat per cada establiment.  
 
El menú s’ha d’oferir cada dia de les jornades amb les excepcions dels dies de tancament de 
l'establiment. 
 
Per participar en la 15a edició del’“Andorra a Taula”, els establiments han d’escollir entre dues 
tipologies de menús: 
 
- TRADICIONAL 
- DEGUSTACIÓ 

 
- El menú TRADICIONAL està constituït per: 
 

 Aperitiu “Andorra a Taula” botella d'INEDIT de la casa DAMM (33cl) 

 2 Entrants a escollir, el client tria 1 

 2 Plats principals a escollir, el client tria 1 

 Postres 
 
 
- El menú DEGUSTACIÓ està constituït per: 
 

 Aperitiu“Andorra a Taula”+ botella d'INEDIT de la casa DAMM  (33cl) 

 1 Entrant Fred 

 1 Entrant Calent 

 1 plat de Peix o marisc 

 1 plat de carn o aviram 

 Postres 
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-ESPÒNSORS I PATROCINADORS- 

DAMM juntament amb ANDORRA TURISME són patrocinadors i espònsors de les 15es ornades 
Gastronòmiques de Cuina Andorrana “Andorra a Taula”. 
 
Dintre de l’acord de patrocini de DAMM a les Jornades Gastronòmiques de Cuina Andorrana 
“Andorra a Taula”s’ha concretat el següent: 
 
Segons l’acord de patrocini entre la UHA i DAMM els establiments participants en les 15es 

Jornades Gastronòmiques de Cuina Andorrana “ANDORRA A TAULA”  hauran de servir una 
botella d'INEDIT de la casa DAMM  (33cl), juntament amb l’aperitiu.  

  
A l’inici de les Jornades, la casa DAMM subministrarà 4 caixes (24 unitats per caixa) de cervesa 
INEDIT.  Aquestes 4 caixes estan incloses dintre del preu d'inscripció  de les Jornades (100 € 
material). Una vegada exhaurit aquest estoc la UHA us facilitarà el contacte del patrocinador 
amb un preu especial. 
 
Els establiments participants hauran de col·laborar i contribuir a la promoció del producte i de 
la cervesa INEDIT. A l’entrada del restaurant s'exposarà un “roll-up” de les Jornades 
Gastronòmiques amb el vostre menú i comptarà amb una important presència publicitària a 
tots els suports de difusió de les jornades “Andorra a Taula”. 

 
Donant continuïtat a l’acció iniciada en anteriors edicions, estan previstos diferents concursos 
(UHA, ANDORRA TELECOM...)a les xarxes socials durant les jornades per fer-ne més promoció. 
 
Els establiments han d’acceptar i assumir els compromisos de promoció dels productes, 
pactats amb els patrocinadors de les Jornades. 
 
Per assegurar-nos el futur i la continuïtat de les Jornades Gastronòmiques de Cuina Andorrana 
“Andorra a Taula” demanem a tots els establiments participants el compliment estricte de les 
normes de participació i dels acords de col·laboració amb els patrocinadors. 
 
L'incompliment de les normes de participació establertes pot donar origen a l'exclusió de 
l'establiment de les jornades Gastronòmiques de Cuina Andorrana “Andorra a Taula”. 
 

 

-PREU DELS MENÚS- 

Els preus dels menús proposats poden situar-se dintre de la franja següent:  
 
TRADICIONAL O DEGUSTACIÓ 
 
El preu mínim dels menús serà: 25,00.-€. El preu màxim dels menús serà: 40,00.-€.I.G.I. Inclòs. 
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Com a limitació en el preu de venda únicament s’acceptaran preus arrodonits a l’euro. 
No s’acceptaran preus amb fraccions. 
 
RECORDEU QUE ELS PREUS PUBLICATS NO INCLOUEN LES BEGUDES. 
 
No s’acceptaran menús que no compleixin els requeriments marcats per la UHA. 

 
 
 

-MITJANS DE PAGAMENT DELS MENÚS- 
 
Els clients abonaran directament el cost de l’àpat complet a l’establiment un cop presentat el 
compte. 

 
 

-COMISSIÓ D’AVALUACIÓ- 
 
Una comissió de restauració avaluarà cada menú proposat per determinar si aquest s’ajusta als 
requeriments establerts a les normes de participació de les jornades i validarà la sol·licitud de 
l’establiment per participar-hi. 
 
La comissió podrà denegar la participació en les jornades als establiments que presentin 
propostes de menús que no compleixen els mínims requisits sol·licitats. 

 
 

 

-CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I MATERIAL PUBLICITARI- 

 
S'entregarà a cada establiment: 
 

 “Roll-up” per l'entrada de l'establiment. 

 “Tradicional llibret” de l’”Andorra a Taula” 
 
La campanya de promoció de les jornades està enfocada tant al mercat nacional com al mercat 
exterior.  
La campanya de comunicació es durà a terme tant en mitjans audiovisuals, escrits, radiofònics i 
XXSS, (UHA + ESTABLIMENTS INSCRITS). Es farà també una presentació de les Jornades als 
mitjans de comunicació. 
 
La promoció als països veïns serà gestionada per ANDORRA TURISME dintre de les accions de 
promoció i dinamització turística “Andorra Shopping Festival” i per DAMM a través de la 
pàgina web Gastronosfera. 
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-INSCRIPCIÓ A LES JORNADES- 
 
Les inscripcions s’han de formalitzar abans del 27 de setembre 2021. En el mateix moment 
de la inscripció s’ha de facilitar la composició dels menús i els preus. 

 
A partir de la primera setmana d’octubre es faran les fotos dels plats per la campanya de 
comunicació. 
 
A partir del dia de la vostra inscripció, la UHA es posarà en contacte amb vosaltres per tal de 
programar el dia i l'hora que  vindrà DAMM a fer la foto i vídeo del plat del menú que haureu 
escollit. 
 
S’ha de lliurar a la UHA aquest document de normes de participació signat amb la menció llegit 
i aprovat, el formulari sobre les dades de l’establiment, el nombre  de taules del vostre 
establiment, així com la domiciliació bancària abans del 27 de setembre 2021. 
 
 
 

-COST DE PARTICIPACIÓ- 

En aquesta 15a edició, per facilitar que tots els establiments participants disposin d’un estoc 
mínim d'Inedit DAMM des de l’inici de les jornades s’ha previst que el cost de la participació 
inclogui una quantia mínima destinada al subministrament directe des de la UHA d’un nombre 
determinat d’ampolles, 4 caixes (24 unitats per caixa) de cervesa. Una vegada exhaurit aquest 
estoc us heu de posar en contacte amb la UHA o DAMMM. 

 
-Associats a la UHA: 250,00 € (Igi NO Inclòs), segons conceptes: 

 
. 150,00.-€ a quota d’inscripció a les Jornades “ANDORRA A TAULA” 
. 100,00.-€ referència cervesa recomanada dintre de patrocini i subministrat per la UHA. 
 

-NO Associats a la UHA: 300,00 € (Igi NO Inclòs), segons conceptes: 
 
. 200,00.-€ a quota d’inscripció a les Jornades “ANDORRA A TAULA” 
. 100,00.-€ referència cervesa recomanada dintre de patrocini i subministrat per la UHA. 
 
 
Durant les Jornades s’enviarà a cada establiment la factura corresponent a la seva 
participació en la 15a edició de l’”Andorra a Taula”. 
 
Altrament i donant continuïtat als criteris marcats en edicions anteriors, cada establiment 
participant ha d’oferir 2 menús “Andorra a Taula” sense cost a la UHA, aquests menús es 
destinaran íntegrament a la promoció i comunicació de les jornades mitjançant acords 



Antic Carrer Major, 18 
AD500 Andorra la Vella 

Principatd’Andorra 
 

Tel. +376 809 602 

Fax +376 861 539 

 

uhotelera@uha.ad 

www.uha.ad 

 

 6 

d’intercanvis  comercials amb mitjans de comunicació. Dintre de les accions de promoció és 
contemplem sortejos de menús de cada establiment. 
 
 
 
SIGNATURA D’ACCEPTACIÓ DE L’ESTABLIMENT: 
 
 
 
NOM ESTABLIMENT:  

  
 
 
Retornar signat a:  uhotelera@uha.ad 


