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EQUIP DE SO I LLUMS DE LA NAU DE JOVENTUT 
 
NORMATIVA D’ÚS 

 
- L’equip de so i llums és una infraestructura instal·lada de manera fixa a la Nau de Joventut. Aquest 

equip està destinat a sonoritzar les activitats que s’hi desenvolupin per part de les entitats o altres 
organitzadors. 

 
- Per tal de garantir-ne un bon ús, els equips de so i de llum només podran ser manipulats pel personal 

tècnic de referència de l’equip. L’organitzador contractarà i assumirà el cost dels serveis del tècnic de 
so a l’empresa proveïdora segons la tarifa acordada. 

 
- Com a cogestora de l’espai i programadora habitual de l’equipament, La Coordinadora d’Entitats 

Juvenils i Culturals de Vilanova i la Geltrú decideix l’empresa proveïdora encarregada de muntar, 
desmuntar i sonoritzar l’equip de so i llums fix de la Nau de Joventut. 

 
- L’equip de so està connectat permanentment a un limitador registrador de so freqüencial CESVA 

LRF-05 que acompleix els paràmetres establerts per l’ordenança municipal que regula els sorolls a 
l’interior dels locals. 

 
- Només per causes justificades, l’organitzador no farà servir l’equip de so i llums de la Nau de 

Joventut. En cas que utilitzi un altre equip, caldrà tenir present: 
 

o L’organitzador assumirà el cost del muntatge i desmuntatge de l’equip de so i llums habitual, 
segons la tarifa en vigor de l’empresa proveïdora. 

o L’organitzador pagarà l’ajust d’un limitador alternatiu al que hi ha a la Nau que es col·locarà 
en el nou equip de so expressament per aquella activitat. El tècnic que faci l’ajust ha de ser 
acreditat per CESVA i posteriorment presentarà a la Regidoria de Joventut els registres 
acústics de l’activitat. 

o La Regidoria de Joventut té un nou limitador per cedir-lo preferentment a les entitats 
adscrites a Joventut, i a les altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat. 

 
- En el cas excepcional que l’equip fix de la Nau no sigui suficient per cobrir el rider tècnic de l’activitat i 

calgui complementar-ho amb accessoris que n’alterin la composició, s’ha de tenir present: 
 

o L’organitzador pagarà els serveis del tècnic de so de referència que vetllarà per l’equip de 
so i llums habitual. Seria bo que el material complementari es llogués a la mateixa empresa 
que sonoritza l’equip per poder aprofitar els serveis d’un sol tècnic. Si es llogués a una altra 
empresa, caldria mantenir el tècnic de referència i assumir els serveis d’un altre tècnic que 
sonoritzés els equips aliens. 

 
o  L’organitzador pagarà l’ajust d’un limitador alternatiu al de la Nau que es col·locarà 

expressament per aquella activitat. El tècnic que faci l’ajust ha de ser acreditat per CESVA i 
posteriorment presentarà a la Regidoria de Joventut els registres acústics de l’activitat. 

 
- En el cas que l’activitat es desenvolupi en l’espai diàfan de la sala i calgui el desmuntatge de 

l’entarimat per poder-la portar a terme, cal tenir present: 
o L’Ajuntament assumirà les despeses del desmuntatge i el muntatge de l’entarimat. 
o L’organitzador assumirà el cost del muntatge i desmuntatge de l’equip de so i llums habitual, 

segons la tarifa en vigor de l’empresa proveïdora. 
 

- Si es produeix un desperfecte a l’equip de so i llums fruit d’un ús indegut o un acte vandàlic ja sigui 
per part de l’organitzador com del públic assistent, l’organitzador haurà d’assumir el cost de la 
reparació necessària per deixar-lo en bones condicions. La Regidoria de Joventut assumirà el cost de 
la reparació en el cas que l’averia es produeixi a causa del desgast generat pel propi ús de l’equip. 


