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“BASES GENERALS D’ACCÉS A LES RESIDÈNCIES DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS 
 
1. Presentació 
 
Les Residències de Roca Umbert Fàbrica de les Arts apleguen els diferents usuaris instal·lats en dependències de 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, això és: les empreses, els professionals i els emprenedors que tenen concertat un 
acord amb l’empresa pública Granollers Audiovisual, SL (GASL) de prestació de serveis i/o d’instal·lacions i/o 
d’espais per al desenvolupament de la seva activitat. Abasta l’ampli espectre de les indústries creatives i culturals, 
amb l’audiovisual i l’àmbit 2.0 inclosos, de manera que englobem en aquest apartat tota l’activitat de residència que 
hi ha actualment a Roca Umbert, inclosos els tallers dels artistes residents de l’Espai d’Arts, els espais i mòduls per 
al sector audiovisual situats al Centre Audiovisual, així com els espais de coworking i totes les zones, despatxos i 
serveis contractats i/o en conveni amb tercers i, en especial, amb les empreses professionals residents.  
Les Residències apleguen en una mateixa denominació tots els usuaris que tenen un acord i/o contracte vigent amb 
GASL: des dels artesans, els artistes, les empreses de formació i producció teatral, empreses i grups de dansa, 
professionals independents de l’àmbit cultural i creatiu, fins arribar a les empreses, professionals i emprenedors de 
l’audiovisual i la comunicació. 
Roca Umbert compta amb diferents espais i serveis destinats a donar allotjament i suport a les indústries creatives i 
culturals, incloses les audiovisuals i de l’àmbit 2.0. Les Residències són un instrument per tal d’afavorir la creació 
cultural i, en especial, per consolidar aquesta activitat com a indústria generadora d’activitat econòmica i de llocs de 
treball. 
 
Les Residències, siguin quines siguin les seves especialitats, volen esdevenir un motor eficaç de desenvolupament, 
producció i promoció de continguts culturals avançats i diversos que possibilitin la creació de teixit productiu diversifi-
cat: des de la producció i difusió cultural i artística fins a les més diverses formes de la producció audiovisual, que 
transcendeixin el món local i el territori. Roca Umbert posa a l’abast dels agents de la producció artística i cultural de 
Granollers i del territori l’accés a espais de treball, serveis avançats i equipaments tècnics de Granollers Audiovisual, 
SL, en condicions econòmiques molt avantatjoses. 
 
Les Residències de Roca Umbert tenen la consideració d’un servei prestat per GASL als seus usuaris com a conse-
qüència de l’adscripció d’espais, la cessió d´ús i l’encàrrec de gestió establerts per l’Ajuntament de Granollers a 
l’empresa municipal. En aquest sentit, al preu establert pels serveis efectivament prestats, s’hi podran incorporar en 
els costos dels consums generats i s’hi afegirà el cost de l’IVA vigent.  
 
Els espais destinats a Residències són els següents, repartits en vuit àmbits:  
 
A) Centre Audiovisual i CTUG: 
 
A.1.Espais de residència als mòduls del CA.  
Nombre de mòduls: 6 de 18 m2 i 4 de 20 m2. 
 
A.2. Espais de residència al CA per a un mínim de 450 m. d’ocupació amb consideració de projecte estratègic.  
Zones adscrites: 1 de 450 m2 i 1 de 800 m2 en disponibilitat de provisió en funció del projecte. 
 
A.3. Espais de residència al CTUG.  
Nombre d’espais de coworking: 6  
Nombre d’espais per empreses: 1 de 150 m2  
 
B) Espai d’Arts: 
 
B.1. Espais de producció: 
Taller 1 de 52,11 m2 
Taller 2 de 32,94 m2 
Taller 3 de 34,58 m2 
Taller 4 de 33,12 m2 
Taller 5 de 30,36 m2 
Taller 6 de 27,83 m2  
Taller 7 de 29,33 m2 
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Taller 8 de 29,33 m2 
Taller 9 de 31,71 m2  
Taller 10 d’ 11,89 m2 
 
C) Naus E1: 
 
C.1: 158 m2 
C.2: 94,95 m2 
C.3: 102 m2 (utilitzable d’octubre a maig) 
C.4: 102 m2 (utilitzable d’octubre a maig) 
 
D) Centre de Creació i Difusió Musical:  
 
D.1: B1: Sala de concerts: 375 m2 
 
E) Espai de dansa: 
 
E.1: 236 m2 
E.2: 492,05 m2 
 
F) La Troca: 
 
F.1: Tallers 1 i 2: 35,15 m2 
F.2: Aplegador: 202 m2 
F.3: Sala insonoritzada 1: 32,30 m2 
F.4: Sala insonoritzada 2: 27,80 m2 
F.5: Sala insonoritzada 3: 72,40 m2 
F.6: Sala d’assaig 1: 75,50 m2 
F.7: Sala d’assaig 2: 75,15 m2 
F.8: Sales de reunions 1, 2 i 3: 11,23 m2 
F.9: Sala de reunions gran: 25,40 m2 
 
G) CUB d’assaig musical: 
 
G.1: 6 bucs insonoritzats de 14 m2 
G.2: 1 sala d’enregistrament i buc de cessió per hores: 22,40 m2 
 
H) Naus G: 
 
H.1: G2: Antigues oficines: 142 m2 
H.2: G3: Planta baixa i altell: 211 m2 
H.3: G3: Primera planta: 131,51 m2 
H.4: G4: Primer tram: 157 m2 
H.5: G4: Segon tram: 134 m2 
 
Les Residències de Roca Umbert compten amb unes normes específiques per a cada centre que permeten assolir 
un grau adequat de convivència i un millor aprofitament de les instal·lacions, serveis i zones compartides de les 
instal·lacions i dels serveis, siguin situades al Centre Audiovisual o en d’altres equipaments i edificis de Roca Um-
bert. Les normes i les instruccions generals d’ús de tota la fàbrica de Roca Umbert seran d’obligat compliment per a 
tots els que utilitzin els espais generals de la fàbrica, així com les instal·lacions: usuaris, treballadors i personal de 
les empreses i/o professionals en Residència. 
 
2. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes Bases es establir el procediment pel qual s’ha de regir el règim d’accés als diferents nivells de 
Residències i el règim de concessió i atorgament dels diferents serveis d’espais, mòduls, tallers i zones. 
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3. Beneficiaris i tipus de projectes 
 
Beneficiaris. Poden ser possibles beneficiaris/usuaris dels serveis de Residència d’espais, tallers, mòduls i zones 
aquells emprenedors/artistes/col·lectius/associacions/professionals i/o empreses de l’àmbit general de les indústries 
culturals i creatives i/o del sector audiovisual i/o de la comunicació i/o de l’àmbit 2.0, amb projectes assessorats o no 
per GASL/Roca Umbert.  
 
Podran accedir-hi totes les persones físiques o jurídiques majors d’edat, sempre i quan l’activitat desenvolupada 
s’adeqüi a la tipologia de model de negoci requerit i/o de projecte artístic o cultural en procés de creació, de qualse-
vol disciplina artística.  
 
No hi haurà restricció per raó d’orígen, nacionalitat o lloc de residència, per bé que prevaldrà que els possibles bene-
ficiaris tinguin el seu lloc de residència, duguin a terme la seva activitat o centrin la seva acció professional, industrial 
o artística a la ciutat de Granollers o a la comarca del Vallès Oriental. 
 
Tipus de projectes. Es poden presentar propostes i projectes dels àmbits següents:  
 
A) Audiovisual, comunicació i tecnologies 2.0. 
B) Artístic, creatiu i cultural. 
 
Tots els projectes han de tenir relació amb qualsevol activitat creativa i/o econòmica lícita i sense limitacions.  
 
Els projectes i/o propostes per accedir a les Residències amb el seu servei d’espais, mòduls, tallers o zones s’han 
de formalitzar a través de Registre de GASL i es tindrà en compte l’ordre cronològic de la petició, així com les carac-
terístiques del projecte empresarial o de proposta artística que contingui. 
 
4. Tipologia 
 
Les Residències Roca Umbert ofereixen quatre tipologies: 
 
Residències d’empreses audiovisuals, de comunicació i 2.0: 
Inclouen les activitats relacionades amb l’àmbit audiovisual i comunicatiu. 
 
Residències d’empreses creatives: 
Inclouen activitats relacionades amb el món artístic, artesans, dissenyadors, arquitectes i editors 
 
Residències d’artistes visuals, escènics, musicals, dansa: 
Inclouen les activitats dels artistes visuals, escènics, músics emergents i companyies de dansa, per un temps limitat i 
vinculat a un projecte artísic, i becats perquè el preu de la cessió és molt per sota del preu de mercat de referència. 
 
Residències d’associacions i entitats amb finalitats exclussivament creatives i no lucratives: 
Inclouen totes les entitats que reuneixen aquestes condicions i que, convenientment inscrites en el registre municipal 
d’entitats, realitzen una tasca social i cultural que el municipi valora. 
 
5. Espais 
 
D’acord amb cada tipologia s’ofereixen els espais següents: 
 
5.A) Residències d’empreses audiovisuals, de comunicació i 2.0: 
 
Mòduls del Centre Audiovisual 
-Durada: 2 anys, prorrogable dos anys més. 
-Espais: 18 m2 i 20 m2 
-Preu m2: el vigent dels serveis de GASL-RU.  
-Mobiliari: 3 taules, 3 cadires amb rodes, 2  telèfons i un armari. 
-Serveis: els adscrits en aquests casos, que s’abonaran d’acord amb els preus vigents. 
-Accés: sol·licitud entrada per registre de GASL amb la documentació referida en el punt 8.  
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Espais al Centre Audiovisual i al CTUG 
-Durada: 2 anys, prorrogable dos anys més. 
-Espais: les zones reservades a les empreses al Centre Audiovisual i al CTUG. 
-Preu per metre quadrat: el vigent dels serveis de GASL-RU.  
-Serveis: els adscrits en aquests casos, que s’abonaran d’acord amb els preus vigents. 
-Accés: sol·licitud entrada per registre de GASL amb la documentació referida en el punt 8.   
 
Espais al Centre Audiovisual a partir de 450 m2 i consideració ‘projecte estratègic’. 
-Durada: 2 anys, prorrogable dos anys més. 
-Espais/zones adscrites: 1 de 450 m2 (ara VOTV) i 1 de 800 m2 (en disponibilitat de provisió). 
-Preu per metre quadrat: el vigent dels serveis de GASL-RU. 
-Serveis: els adscrits en aquests casos, que s’abonaran d’acord amb els preus vigents. 
-Accés: sol·licitud entrada per registre de GASL amb la documentació referida en el punt 8. 
 
Coworkings al CTUG 
-Durada: 1 any, prorrogable anulment fins a un màxim de dos anys més. 
-Espais de treball: 6 zones 
-Preu: el vigent dels serveis de GASL-RU. 
-Mobiliari: cada espai disposa de 1 taula, 1 cadira amb rodes, 1 telèfon, 1 llum de taula i 1 armari baix. 
-Serveis: els adscrits en aquests casos, que s’abonaran d’acord amb els preus vigents. 
-Accés: sol·licitud entrada per registre de GASL amb la documentació referida en el punt 8. 
 
5.B) Residències creatives 
 
Espais a les naus de Roca Umbert 
-Durada: 2 anys, prorrogable anualment fins a un màxim de dos anys més. 
-Preu per metre quadrat: el vigent dels serveis de GASL-RU. 
-Serveis: els adscrits en aquests casos, que s’abonaran d’acord amb els preus vigents. 
-Accés: sol·licitud entrada per registre de GASL amb la documentació referida en el punt 8. 
 
5.C) Residències d’artístes visuals, escènics, musicals, dansa: 
 
Tallers a l’Espai d’Arts 
-Durada: 1 any, prorrogable fins a un màxim de dos anys més, segons el projecte seleccionat. 
-Preu per metre quadrat: el vigent dels serveis de GASL-RU. 
-Serveis: els adscrits en aquests casos, que s’abonaran d’acord amb els preus vigents. 
-Accés: per projecte seleccionat i amb sol·licitud entrada per registre de GASL amb la documentació referida en el 
punt 8. 
 
Sales de l’Espai de dansa 
-Durada: entre una setmana i 1 any, prorrogable un màxim de dos anys més. 
-Preu per metre quadrat: el vigent dels serveis de GASL-RU. 
-Serveis: els adscrits en aquests casos, que s’abonaran d’acord amb els preus vigents. 
-Accés: sol·licitud entrada per registre de GASL amb la documentació referida en el punt 8. 
 
Sala B1 
-Durada: a determinar. 
-Preu per metre quadrat: el vigent dels serveis de GASL-RU. 
-Serveis: els adscrits en aquests casos, que s’abonaran d’acord amb els preus vigents. 
-Accés: sol·licitud entrada per registre de GASL amb la documentació referida en el punt 8. 
 
5.D) Residències d’associacions i entitats amb finalitats exclussivament creatives i no lucratives: 
Espais de la Troca 
-Durada: el que determinin els acords i convenis signats per l’entitat amb l’Ajuntament de Granollers. 
-Preu per metre quadrat: exempt 
-Serveis: els adscrits en aquests casos. 
-Accés: a través de l’Ajuntament de Granollers 
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6. Condicions generals dels serveis  
 
Les condicions dels serveis prestats queden establertes en el contracte de serveis subscrit amb GASL.  
Els preus d’aplicació seran els que siguin vigents dels serveis de GASL-Roca Umbert. 
Els horaris i les condicions d’accés són els que quedin establerts en la normativa per al conjunt de Roca Umbert i, en 
casos concrets, per a cadascun dels espais i equipaments. 
La facturació i els pagaments dels serveis prestats es faran d’acord amb les condicions fixades en el contracte de 
serveis subscrit amb GASL.  
 
7. Procediment d’adjudicació 
 
El procediment d’adjudicació es tramita d’acord a aquestes bases generals llevat que les bases específiques deter-
minin un altre règim.  
 
7.1. Tipologia sol·licituds 
 
Tipus A: Les que vulguin l’adscripció de serveis de mòduls i zones de treball per a empreses, professionals i artistes: 
per la seva importància econòmica i estratègica, el procés d’elegibilitat seguirà el procediment establert de forma 
completa. 
Tipus B: Les que vulguin l’adscripció d’un servei de residència de curta durada i/o de coworking: per durada i mobili-
tat, el procediment serà més simple. 
  
7.2. Sistema d’adjudicació 
 
Pel que fa a l’adjudicació dels serveis d’espais, en el cas que siguin del tipus B (curta durada i mobilitat), com sigui 
que són serveis d’espais que requereixen d’un procés més simple, només caldrà que existeixi una plaça i/o espai en 
residència vacant i que, un cop omplenat el formulari de sol·licitud, el projecte que es presenti reuneixi, a criteri dels 
tècnics i responsables de Roca Umbert-GASL, les condicions adequades d’acord amb els criteris marcats en el punt 
8. 
Pel que fa a la resta (tipus A), la convocatòria per a la adjudicació dels serveis de Residència disponibles s’haurà de 
regir per les següents normes: 
 

1) En el moment que quedi un o més espais, mòduls, zones en residència o tallers d’artistes disponibles, que-
darà obert automàticament el procés perquè s’activin les sol·licituds amb la documentació exigida, el qual 
quedarà regulat per l’ordre cronològic de registre de la petició i per la característica i viabilitat del projecte 
presentat. 

  
2) Una comissió avaluadora que serà presidida pel gerent de GASL i/o per personal de Roca Umbert que sigui 

delegat, acompanyat, segons l’àmbit de la sol·licitud, del tècnic responsable de l’equipament afectat, valo-
rarà les sol·licituds tenint en compte la viabilitat del projecte presentat i la data de presentació de les matei-
xes, i les més ben valorades seran les adjudicatàries dels espais, mòduls i o zones en residència que esti-
guin disponibles, fins a completar el total de l’oferta pendent. Els candidats seran ordenats segons l’ordre 
de resultats obtinguts. 

 
3) Els candidats hauran de complir obligatòriament amb tots els requisits establerts a les Bases. 

 
 
8. Presentació de sol·licituds i documentació 
 
La presentació de sol·licituds i documentació es regula d’acord amb aquestes bases generals tret que els bases 
específiques continguin altres previsions.  
 
Termini: es poden presentar les sol·licituds formalment al Registre de GASL en qualsevol moment i/o quan periòdi-
cament es puguin anunciar les convocatòries de places vacants. 
 
Documentació obligatòria a presentar per poder accedir als espais:  
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1) Descripció i dades generals de l’empresa/professional/artista/entitat i/o associació.  
2) Descripció dels projectes/treballs/accions/activitats creatives que es volen desenvolupar a les Residències de 
Roca Umbert.  
3) Detallar els objectius pretesos i enumerar els mitjans tècnics i humans a utilitzar.  
4) Descripció de la relació amb Roca Umbert-GASL dels projectes/treballs/accions/activitats creatives presentats. 
5) Descripció dels principals projectes/treballs/accions/activitats creatives realitzats i aportar informació publicada i/o 
gràfica. 
6) En cas d’activitat amb ànim de lucre, aportar les darreres xifres anuals de negoci i descripció breu del pla de ne-
goci a desenvolupar. 
7) En cas que hi sigui d’aplicació, descripció de repercusió en la comunitat. 
 
Lloc de presentació de sol·licituds i documentació: les sol·licituds i la documentació es lliuraran a les oficines de 
Granollers Audiovisual, SL, situades al Centre Audiovisual de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, al carrer d’Enric Prat 
de la Riba, núm. 77 de Granollers (08401), de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores. L’òrgan competent podrà 
requerir l’interessat perquè, en un termini no superior a una setmana, esmeni els defectes observats, amb indicació 
que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud. 
 
9. Selecció de projectes 
 
Les sol·licituds són valorades d’acord amb els criteris que s’especifiquen a les bases generals llevat que es definei-
xen de nou a les bases específiques.  
 
De forma regular i estacional i/o quan es produeixi una baixa en els espais/mòduls o zones subjectes a prestació de 
serveis en Residència, Roca Umbert-GASL iniciarà automàticament el procés de selecció i adjudicació pertinent 
d’entre les sol·licituds presentades i registrades. En un termini no superior als 30 dies de formalitzada la baixa d’un 
dels serveis d’espais, mòduls o zones destinades a empreses i/o professionals, la comissió avaluadora analitzarà la 
sol·licitud a través del formulari i la resta de documentació aportada. La concessió o no d’un servei d’espai, mòdul o 
zona en Residència es basarà en dues circumstàncies: 
 
1) Que, en el moment d’avaluar les proposicions per a cobrir un sol servei d’espai, mòdul o zona vacant, només 
existeixi una sola sol·licitud formalitzada correctament que complimenti els aspectes descrits en el formulari i que, a 
criteri de la comissió avaluadora, sigui un projecte integrat al projecte general de Roca Umbert. En aquest cas no 
caldrà haver d’executar la fase específica de puntuació.  

 
2) Que, en el moment d’avaluar les proposicions per a cobrir més d’un dels espais i/o mòduls vacants, hi hagi més 
d’una sol·licitud formalment presentada, circumstància que obligarà al fet que, a més de complir amb els requeri-
ments exigits al formulari de sol·licitud, s’observi l’ordre de millor puntuació obtinguda entre els projectes presentats. 
La comissió avaluadora estarà presidida pel gerent de GASL i/o pel personal de Roca Umbert que sigui delegat, 
acompanyat, segons l’àmbit de la sol·licitud, del tècnic responsable de l’equipament afectat. 
 
Els projectes acceptats seran puntuats amb un màxim de 10 punts, a efectes de prioritzar la seva entrada, i en funció 
dels criteris i puntuacions màximes següents: 

• Innovació, qualitat i interès del projecte/producte/servei/creació artística-cultural (3 punts) 
• Relació amb activitats productives audiovisuals i/o disciplines creatives i culturals (0,5 punts) 
• Trajectòria de l’empresa i/o professional i/o artista i/o entitat (1 punt) 
• Sinergies amb el projecte de Roca Umbert-GASL (1 punt) 
• Sinergies amb professionals/empreses/entitats del territori (1 punt) 
• Activitat relacionada amb sectors emergents (tecnològics, I+D) (0,5 punts)  
• Generació d’activitat econòmica al territori (1 punt) 
• Potencialitat de creixement de l’àmbit creatiu i/o d’expansió de negoci (0,5 punts) 
• Incorporació de sistemes de gestió de qualitat (0,5 punts) 
• Iniciativa promoguda per joves menors de 25 anys i/o majors de 45 anys (0,5 punts) 
• Iniciativa promoguda per persones amb discapacitat (0,5 punts)  
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10. Obligacions dels beneficiaris 
 
1. Complir la normativa d’aplicació a tota la fàbrica de Roca Umbert-GASL i, específicament, dels seus equipaments. 
 
2. Procedir a l’inici d’activitat del projecte en un termini màxim de 15 dies, des de la notificació de la resolució 
d’adjudicació. 
 
3. Oferir les xifres de negoci de cada anualitat. GASL es compromet a no fer difusió de les dades particulars aporta-
des per l’adjudicatari, per bé que es reserva el dret a incorporar-les, en conjunt, a les memòries anuals i/o als docu-
ments de treball de l’empresa amb l’objectiu de disposar de les dades generals que permetin una millor gestió dels 
serveis i dels recursos existents. 
 
4. Complir amb tots els acords de la Resolució d’adjudicació. 
 
 
11. Incompliments 
 
Es consideren incompliments de les obligacions dels usuaris de les Residències: 
 
-La falsedat en les dades aportades. 
 
-El retard en el pagament de les mensualitats, que serà motiu de penalització i, en casos de reiteració, de rescissió 
automàtica del contracte.  
 
-El no compliment del projecte presentat i de tot el que s’estableix a les normes internes. 
 
 
12.  Normativa general de Roca Umbert  
 
Procedir a l’inici d’activitat del projecte segons el termini que fixin les bases específiques.  
Realitzar l’activitat per la qual ha estat seleccionat/ada, segons el termini i les condicions establertes a la convoca-
tòria.  
Ser actiu amb les accions de seguiment i avaluació per garantir el compliment de la residència. 
Utilitzar l’espai d’acord amb l’ús per al qual s’ha determinat, i en cap cas portar-hi a terme cap activitat que no estigui 
vinculada a l’àmbit cultural i creatiu. L’acceptació de les bases implica el compromís de fer un bon ús de l’espai, i de 
deixar-lo en condicions òptimes quan acabi la residència.  
Col·laborar amb Roca Umbert en les activitats que s’organitzin, d’acord amb les necessitats de l’equipament.  
Si escau, fer constar en la informació i publicitat del projecte que es tracta d’una “iniciativa desenvolupada en resi-
dència a Roca Umbert”. Es facilitarà el logotip “fet a Roca Umbert” per aplicar-lo en la difusió. 
Notificar a Roca Umbert l’activitat relacionada amb el projecte que s’hi desenvolupa, per tal que des de la fàbrica, 
se’n faci difusió.  
Col·laborar en les propostes de comunicació de les residències que es proposin des de la fàbrica.  
Oferir les xifres de negoci de cada anualitat. Roca Umbert es compromet a no fer difusió de les dades particulars 
aportades per l’adjudicatari, per bé que es reserva el dret d’incorporar-les, en conjunt, a les memòries anuals i/o als 
documents de treball de l’empresa amb l’objectiu de permetre una millor gestió dels serveis i recursos disponibles.  
 
Complir els terminis de pagament establerts.  
 
Complir tots els acords de la resolució d’adjudicació. 
 
Tot allò que estableixin les bases específiques.  
 
 

 


