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NORMES D’ACCÉS AL SALÓ 

FHG forum – Food & Hospitality, Tourism and Gastronomy forum (en endavant, FHG forum) 

és un esdeveniment de públic expert i prescriptor que serveix com a punt de trobada dels 

professionals de la industria agroalimentària i  la seva cadena de valor, així como de la 

restauració,  la hostaleria y el turisme.  

El FHG forum es un esdeveniment presencial, el qual es complementa amb activitats virtuals per 

millorar l’experiència e incrementar l’impacte més enllà de l’esdeveniment físic. Si per motius 

de seguretat sanitària es desaconsella la celebració del FHG forum en format presencial, no 

podent-se desenvolupar el mateix a les instal·lacions de Fira de Barcelona, totes les activitats 

previstes es duran a terme de forma digital adaptant-se, en cada cas, a les circumstancies 

existents i amb les conseqüències detalles en el present document.  

FHG forum – Esdeveniment presencial: 

L’accés al recinte comporta l’acceptació automàtica de les següents normes: 

Accés i acreditació: 

• L’accés al esdeveniment FHG forum és exclusiu per a professionals del sector tant de 

de la gastronomia com de la restauració, hosteleria i turisme, durant tots els dies de 

celebració i en els horaris establerts.  

• Els assistents a FHG forum hauran d’estar degudament acreditats. L’entrada és personal 

e intransferible. L’accés al recinte es farà mitjançant el telèfon mòbil, i serà obligatori 

tenir l’entrada sempre disponible. En cas de qualsevol incidència relacionada amb 

l’entrada, l’assistent podrà dirigir-se als mostradors de registre (amb d’identificació 

corresponent) al objecte que es procedeixi a enviar de nou l’entrada.   

• FHG forum disposa d’un sistema de control d’accés amb tecnologia Anti Passback, fet 

que impedeix que una entrada es pugui fer servir en més d’una ocasió per accedir al 

recinte (sense haver sortir prèviament del mateix). Tota temptativa de frau comportarà 

l’anul·lació automàtica de dita entrada per part de l’Organització. 

• Identificació oficial. Per motius de seguretat i en tot moment, els assistents hauran de 

portar a sobre una identificació oficial amb foto vàlida (DNI o Passaport), així com la 

corresponent entrada.  

En qualsevol moment, l’Organització podrà realitzar comprovacions d’identitat podent 

sol·licitar als assistents la identificació oficial requerida. Aquests comprovacions es 

podran realitzar, entre d'altres supòsits, en els controls d'accessos al Palau de 

Congressos i fins i tot a l'interior del recinte tant en fase de muntatge i desmuntatge 

com en fase de celebració. En el supòsit que, fetes les comprovacions pertinents, la 

identitat del portador de l'entrada oficial no es correspongui amb el seu document 

d'identitat, l'Organització es reserva el dret a anul·lar aquesta entrada, havent 

conseqüentment el seu portador,  abandonar el recinte de forma immediata. 
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• No esta permesa l’entrada a visitants menors de 18 anys (sols o acompanyants).  

• Amb  independència de l’anterior, aquells treballadors professionals que siguin menors 

de 18 anys podran accedir al esdeveniment amb l’objectiu de poder exercir la seva 

activitat professional. No obstant, queda totalment prohibida la venta i el consum 

d’alcohol a menors de 18 anys.  

 

Compliment de les mesures Sanitàries: 

• En funció de les recomanacions i estàndards establerts per l'OMS i/o les autoritats 

nacionals per al control de malalties amb risc de contagi, incloses epidèmies i/o 

pandèmies, l'assistent es compromet a l'estricte compliment dels protocols que en 

cada moment implanti l'organització per tal de garantir la salut i seguretat en el FHG 

forum. Els referits protocols estan accessibles al web de l'esdeveniment 

https://www.fhgforum.com/. 

Disposicions diverses:   

• L’Organització es reserva el dret d’admissió dels assistents, així com d’anular la seva 

entrada per incompliment de les presents Normes d’Accés, sense que aquests tinguin 

dret a reemborsament de qualsevol dels imports abonats per la compra de l’entrada.  

• No es permet la venta ambulant ni distribució de publicitat no autoritzada. En cas 

d'incompliment, l'Organització tindrà potestat d'anul·lar l'entrada, havent 

conseqüentment abandonar el recinte. 

• No es permet l’accés amb animals, excepte aquells casos legalment previstos.  

• No està permès fumar al interior del recinte o en espais tancats.  

• Aforament limitat. L’accés al esvaniment quedarà supeditat al aforament. 

 

FHG forum – Esdeveniment digital:  

En el supòsit  que per motius sanitaris es desaconselli la celebració presencial del FHG forum 

(tal i com s’indica en el segon paràgraf de les presents Normes d’Accés) i aquest s’hagués de 

desenvolupar de forma integra en format digital (DIGITAL EXPERIENCE), l’organització 

procedirà a abonar la diferencia de preu existent entre el imports pagats per les entrades de 

l’esdeveniment presencial i les entrades per l’esdeveniment online.  
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