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NORMES D’ACCÉS AL SALÓ 

Fòrum Gastronòmic Barcelona és una fira de públic expert i prescriptor que serveix com a punt 
de trobada dels professionals de gastronomia i de tota la cadena de valor del sector Foodservice 
(fabricants, distribuïdors, restauradors, etc.) 

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

 L’accés a la fira Fòrum Gastronòmic Barcelona es exclusiva per a professionals del 
sector tant en la branca de la gastronomia com del Foodservice, durant els dies de 
celebració i en els horaris establers.  
 

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

 Amb  independència de l’anterior, aquells treballadors professionals que siguin menors 
de 18 anys podran accedir a la fira amb l’objectiu de poder exercir la seva activitat 
professional. No obstant, queda totalment prohibit la venta i el consum d’alcohol a 
menors de 18 anys.  
 

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

 L’acreditació es personal e intransferible. Serà obligatòria dur-la sempre ben visible e 
impresa en paper. 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 
procedeixi a la reimpressió de l’acreditació. Així mateix, podrà reimprimir-se dita 
acreditació mitjançant la pàgina web oficial del Saló, a l’apartat “Usuaris Registrats”.  
 

 Fòrum Gastronòmic Barcelona disposa d’un sistema de control d’accés amb 
tecnologia Anti Passback, fet que impedeix que una acreditació 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 per part de l’Organització.  
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 Identificació i acreditació oficial. Per motius de seguretat i, en tot moment, els 
assistents han de tenir una identificació oficial amb foto vàlida (DNI o Passaport), així 
com la corresponent acreditació 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 oficial, als controls d’accessos al Recinte Firal i, fins i tot, a l’interior del 
recinte 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 oficial no es correspongui amb el seus document d’identitat, l’Organització 
es reserva el dret a retirar-li l’acreditació, havent conseqüentment d’abandonar el 
recinte firal de forma immediata. 
 

 L’Organització es reserva el dret d’admissió dels participants i de retirar la seva 
acreditació 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.  
 

 No es permet la venta ambulant no distribució de publicitat no autoritzada. En cas 
d’incompliment, l’Organització tindrà potestat de retirar el passi  havent 
conseqüentment d’abandonar el recinte. 
 

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

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

 Aforament limitat. L’accés al Saló, així com la venda d’entrades a taquilla estarà 
supeditada al aforament.  
 

 El tractament de les dades personals per part d’Alimentaria Exhibitions SLU, com 
organitzador del Fòrum Gastronòmic Barcelona 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. 
forumgastronomicbarcelona.com  Secció "Política de Privacitat". 

 


