
 
 

Protocol sanitari per a la prevenció de la Covid-19 en la celebració d’esdeveniments i 

festivals musicals a l’aire lliure  

 

Per tal que esdeveniments i festivals musicals a l’aire lliure puguen desenvolupar-se amb 

una certa normalitat, requereixen la instauració de mesures pròpies que n’asseguren 

l’execució en condicions de seguretat, i la vigència de la qual està supeditada a l’evolució 

de la pandèmia, tot això amb la finalitat de reduir i controlar els riscos derivats d’aquest 

tipus d’espectacles i previndre un impacte negatiu en la salut de la població. 

Els esdeveniments i festivals musicals que se celebren en espais a l’aire lliure es podran 

desenvolupar amb les mesures previstes en el present protocol exclusivament en el cas 

que l’organització de l’esdeveniment opte per sol·licitar per a l’accés al recinte Certificat 

COVID Digital UE o Prova Ràpida de Detecció d’Antígens (PRDA).  

MESURES 

1. L’organització de l’esdeveniment que opte per sol·licitar per a l’accés al recinte 

Certificat COVID Digital UE o Prova Ràpida de Detecció d’Antígens (PRDA), haurà de 

tindre en compte que els documents a aquest efecte vàlids són els següents: 

• Certificat COVID Digital UE vàlid de vacunació (pauta completa) 

• Certificat COVID Digital UE vàlid de diagnòstic (resultat negatiu) 

• Certificat COVID Digital UE vàlid de recuperació (COVID-19 confirmada amb PCR 

positiva fa menys de 180 dies), vàlid des del dia 11 de la presa de la mostra PCR 

positiva fins a 180 dies.  

• PRDA amb resultat negatiu, realitzada en el moment previ a l’ingrés a les 

instal·lacions del festival amb la supervisió de l’organització i amb algun dels 

productes comercials inclosos en el llistat comú de proves ràpides d’antígens 

acordat pel Comité de Seguretat Sanitària de la Unió Europea 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/c

ovid-19_rat_common-list_en.pdf 

 

2. Les persones que accedisquen al recinte hauran d’estar adequadament identificades 

en el moment de l’entrada, sense que estiga permés guardar cap registre de les 

dades contingudes en el certificat Covid digital ni crear cap fitxer. 

3. En aquests esdeveniments les persones usuàries tindran llibertat de moviment en 

les instal·lacions, per al consum d’aliments i begudes i per al ball. 

4. La màscara facial s’usarà durant tot l’esdeveniment, inclòs en les entrades i eixides, 

excepte en el moment del consum de begudes i aliments.  

5. L’organització disposarà de prou dispensadors de gels hidroalcohòlics i promourà i 

facilitarà el seu ús pels assistents. Així mateix, comptarà amb màscares per a la seua 

distribució o venda. 
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6. S’establirà una ordenació dels fluxos d’entrada i eixida de les persones assistents, 

amb itineraris específics i les mesures complementàries necessàries per a evitar que 

es produïsquen aglomeracions. 

7. L’aforament serà del 100% i haurà de mantindre’s la distància de seguretat 

interpersonal. 

 

València, a data de la signatura electrònica. 

 

 

 

 

SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE SALUT PÚBLICA I DEL SISTEMA 
SANITARI PÚBLIC 
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