
 
 
 

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DEL PORTAL DE L’ÀNGEL 
 
Llicència i autònoms (sol·licitat per l’Ajuntament) 
 
Els participants han de tenir el carnet d’artesà professional que és el que valida l’alta d’autònoms.  
 
Creativitat i originalitat 
 
Es refereix al concepte d’innovació i evolució del producte.  
 
Qualitat i tècnica 
 
Es refereix a la qualitat en la realització de la peça i als acabats. 
 
Assignació d’espais: 
 
El dret a escollir l’espai, vindrà donat per la puntuació de la darrera valoració de dossiers. En 
conseqüència, els participants nous escolliran al final per ordre d’inscripció. L’assistència a l’acte 
d’assignació d’espais és obligatòria o en delegació. En el cas que quedin espais vacants, aquests podran 
ser ocupats per ceramistes no socis de l’ACC (convidats), sempre i quan passin la selecció d’acceptació 
(prèvia acceptació de l’Ajuntament). 
 
Import de participació 
 
L’ACC cobrarà un import per la utilització de les seves infraestructures, organització i gestions amb 
l’Administració, així com el servei informatiu als participants.  

- Preu per participant: despeses habituals de la Fira repercutides entre els participants. En 
aquesta edició 2022, l’ACC cobrarà la quota de participació en funció de la situació econòmica 
provocada per la COVID. 
 

Aquests imports es faran efectius un cop es confirmi la participació a la Fira. 
 
L’ampliació de la normativa, que va ser consensuada en el ple de la reunió de participants a la fira, l’abril 
del 2017, diu que les persones que es donin de baixa dos mesos abans de la data de la fira estaran 
obligades a pagar la seva part proporcional de les despeses, de la vigilància, assegurança i 
responsabilitat civil a l’ACC. Així com tramitar l’anul·lació del seu deute de les taxes personals amb 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La participació a la Fira del Portal de l’Àngel implica l’acceptació d’aquesta Normativa, així com estar al 
corrent de tots els pagaments a l’ACC. 
 
Caldrà retornar aquest full degudament signat. Aquesta normativa només té vigència per l’edició 2022. 
 
 
Jo,............................................................................................., a dia ..................................de 2021, estic 
assabentat i conforme amb les condicions indicades en aquesta normativa. 
 
Signatura, 
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