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NORMES D’ACCÉS AL SALÓ 
 

Alimentaria & HOSTELCO es una fira d’àmbit internacional y perfil professional (B2B) que té com 
objectiu la promoció de la industria de la agroalimentació, begudes i sector HoReCa junt amb la 
industria del equipament per hoteleria, restauració i col·lectivitats entre els professionals del sector 
i tota la seva cadena de valor. 

Al objecte de garantir la màxima qualitat professional dels assistentes al Saló aquests hauran 
d’acreditar que, a l’actualitat, desenvolupen funcions per a entitats comercials que compren, venen 
i/o ofereixen serveis a la indústria de referència.  

Per aquest motiu, Alimentaria & HOSTELCO activarà un procés de qualificació d’assistents (tant 
per a acreditats professionals com convidats), mitjançant el qual l’Organització de la fira podrà 
sol·licitar l’acreditació de la seva activitat comercial, i tot això amb la finalitat de garantir que tots 
els assistents recolzen aquest entorn professional de conformitat a tot allò detallat dins les presents 
normes d’accés.  

El registre al sistema d’acreditació d’Alimentaria & HOSTELCO comporta l’acceptació automàtica 
de les següents normes i de la política de devolució i cancel·lació de Fira de Barcelona:  

• L’accés a la fira Alimentaria & HOSTELCO es exclusiu per professionals del sector 

agroalimentari, begudes i sector HoReCa i la industria del equipament per hoteleria, 

restauració i col·lectivitats, tant de la branca de producció, distribució, fabricació com de la 

comercialització de tot tipus de productes dels dos sectors. 

 

• No esta permesa l’entrada a visitants menors de 18 anys (sols o acompanyats).  

 

• Amb  independència de l’anterior, tota persona menor de 18 anys que acrediti la condició de 
treballador d’una empresa expositora, quedarà autoritzat per a poder accedir al Saló amb 
l’objectiu de poder exercir la seva activitat professional. No obstant, queda totalment prohibit 
el consum d’alcohol a menors de 18 anys, amb independència de la seva condició de 
treballador. 

 

• Excepcionalment, i únicament durant el període de celebració de l’esdeveniment, 
l’Organització permetrà l’accés a dones amb lactants de fins a un (1) any d’edat, i tot això a fi 
efecte de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar de les dones professionals del 
sector. 

 

• L’acreditació/entrada es personal e intransferible. Serà obligatòria dur-la sempre 

impresa en paper i visible. En cas de pèrdua, el visitant professional/expositor haurà de 

dirigir-se als mostradors de registre (amb la identificació corresponent) al objecte de que es 
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procedeixi a la reimpressió de l’acreditació/entrada. Així mateix, podrà reimprimir-se dita 

acreditació/entrada mitjançant la pàgina web oficial del Saló, a l’apartat “Usuaris Registrats”.  

 

• Alimentaria & HOSTELCO disposa d’un sistema de control d’accés amb tecnologia Anti 

Passback, fet que impedeix que una acreditació/entrada pugui fer-se servir més d’una 

ocasió per accedir al recinte sense haver sortit prèviament del mateix. Tota temptativa de 

frau comportarà la retirada de dita acreditació/entrada per part de l’Organització. 

 

• Comprovació de l’activitat professional: 
 

o Identificació oficial. Per motius de seguretat i, en tot moment, els assistents han de 
portar a sobre un document oficial i vigent d’identitat amb foto (DNI o Passaport), així 
com la corresponent acreditació/entrada de la fira.  

 
En qualsevol moment, l’Organització podrà realitzar comprovacions d’identitat podent 
sol·licitar tant a visitants com expositors la identificació oficial requerida. Aquestes 
comprovacions podran realitzar-se, entre altres supòsits, en el moment de recollir 
l’acreditació/entrada oficial, als controls d’accessos al Recinte Firal i, fins i tot, a 
l’interior del mateix tant durant la fase de muntatge i desmuntatge, com a la fase de 
celebració. En el supòsit de que, fetes les corporacions pertinents, la identitat del 
portador de l’acreditació/entrada oficial no es correspongui amb el seus document 
d’identitat, l’Organització es reserva el dret a retirar-li l’acreditació/entrada, havent 
conseqüentment d’abandonar el recinte firal de forma immediata. 

 
o Activitat professional. L’Organització podrà sol·licitar als visitants del Saló, en 

qualsevol moment, una acreditació que els vinculi professionalment amb el sector 
agroalimentari, begudes i sector HoReCa i amb el sector de l’hostaleria. A títol 
enunciatiu, però no limitatiu seran vàlids els següents documents: 

o Targeta de visita. 
o El Número d’identificació Fiscal (NIF) de l’empresa o el VAT intracomunitari. 
o L’Impost d’Activitats Econòmiques, document acreditatiu de la constitució de 

l’empresa, i/o qualsevol altre document demostratiu de l’activitat dins del 
sector.  

 

• Compliment de les mesures sanitàries: En funció de las recomanacions i estàndards 

establerts per la OMS i/o las autoritats nacionals per al control de les malalties amb risc de 

contagi, incloses les epidèmies i/o pandèmies, l’assistent es compromet a l’estricte 

compliment dels protocols que en cada moment implanti la organització per tal de garantir la 

salut i seguretat. Els esmentats protocols estan accessibles a la web del saló i/o de Fira de 

Barcelona https://www.firabarcelona.com/.  

 

 

 

https://www.firabarcelona.com/
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• Disposicions Diverses: 

 

• L’Organització es reserva el dret d’admissió dels participants i està autoritzada a 

retirar l’acreditació/entrada per incompliment de les Normes de Participació  i de les 

Normes d’Accés del Saló, sense reemborsament dels imports abonats per la compra de 

l’acreditació/entrada.  

 

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

d’incompliment, l’Organització tindrà potestat de retirar l’acreditació/entrada havent 

conseqüentment d’abandonar el recinte. 

 

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

• Per motius de seguretat general, no es permet l’accés al Saló amb maletes de 
dimensions superior 45x35x20cm (tipus maletí), carrets o motxilles. El recinte contarà 
amb servei de guarda-roba. 
 

• No està permès fumar dins l’interior dels pavellons o a les zones tancades. 
 

 

El tractament de les dades personals per part d’Alimentaria Exhibitions SLU, com organitzador de 

la fira Alimentaria & HOSTELCO es realitzarà amb estricta observança del que disposa el RGPD 

679/2016 de 27 d'Abril i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garanties de Drets 

Digitals 3/2018 de 5 de desembre. Per a més informació sobre la nostra Política de privacitat pot 

consultar el web www.alimentaria.com i www.hostelco.com Secció "Política de Privadesa". 

https://www.alimentaria.com/ca/
https://www.hostelco.com/ca/
https://www.alimentaria.com/ca/politica-de-privacitat/

