
NORMATIVA PER A LES ACTIVITATS DE L'ESPAI EXTERIOR DE ROCA 
UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS.

Normativa i condicions d'ús:

Aquesta  normativa  regula les  activitats  per  a la  realització  d'activitats  a  l'espai
exterior  dins del recinte de Roca Umbert-Fàbrica de les Arts. 

1. Per dur a terme una activitat a l'exterior de Roca Umbert s'haurà de sol·licitar
permís  10  dies  abans  de  l´activitat,  detallant  l´activitat  que  es  vol  fer,  el
material que es necessita i en la sol·licitud hi haurà de constar el nom i cognoms
de dues persones responsables que estiguin presents mentre es porta a terme
l'activitat.

2. No es podrà dur a terme l´activitat sense autorització. La persona responsable
que sol·liciti l´activitat rebrà un document autoritzant l´activitat, que haurà de
tenir durant la durada de la mateixa.

3. En cas que l’entitat o col·lectiu sol·licitant hagués de menester targeta d’accés al
pàrquing de Roca Umbert, aquesta haurà de ser sol·licitada al tècnic responsable
de Roca  Umbert  i  la  tarja  haurà de  ser  retornada  al  finalitzar  l'activitat.  Al
pàrquing només podran accedir els vehicles que tinguin l'autorització. En cas de
necessitar fer càrrega o descàrrega a l'espai a utilitzar, el vehicle ha de retornar
al pàrquing.

4. L’entitat o col·lectiu sol·licitant podrà fer ús únicament d’aquells espais acordats
en el present document.

5. En cap cas cap altre col·lectiu o entitat que no sigui la sol·licitant podrà fer ús de
la cessió d’espai regulada en el present document.

6. L’entitat  o  col·lectiu  ni  cap  altre  persona  del  grup  no  pot  rebre  benefici  o
remuneració econòmica alguna per la realització d’aquesta activitat 

7. Si  l'activitat  es  un  àpat  i  s'ha  d'utilitzar  graelles;  en  cap  cas  està  permès
realitzar foc a terra, ni buidar el contingut de les graelles en cap espai de Roca
Umbert. Es necessari tenir un extintor al costat.



8. Les  deixalles  derivades  de  l'activitat,  s'han  de  portar  als  contenidors
corresponents, a fora del recinte de Roca Umbert (carrer Princesa cantonada
Prat de la Riba o carrer Lluís Companys-sortida pàrquing).

9. L´entitat  o  col·lectiu  sol·licitant  està  obligat  a  tenir  una  assegurança  de
responsabilitat  civil  per  l´activitats  i  per  els  danys  o  prejudici  que  pugui
ocasionar.

10. L’entitat  o col·lectiu  sol·licitant  informarà a l’equip tècnic  de Roca Umbert
qualsevol incidència, mal ús o desperfecte observat en les instal·lacions i en el
recinte exterior de Roca Umbert.

11. L'espai  utilitzat  haurà  de  quedar  net  i  recollit.  En  cas  d'utilitzar  taules  i
cadires de la Troca o de Roca Umbert, aquestes hauran de quedar netes i ben
recollides i retornar-les al lloc on s'han agafat.

12. No està permés posar música amplificada ni música en directe,  a excepció
de les activitats que s'autoritzin o les organitzades per Roca Umbert Fàbrica de
les Arts.  L´horari màxim de finalització de les activitats amb música és a les
23 h.

13. En les activitats on es demani permís per fer ús de pirotècnia s´haurà de
detallar el tipus i quantitat de pirotècnia que es farà servir, el lloc on es portarà
a terme i s´haurà de recollir les restes ocasionades per l'activitat.

14. L’extinció del dret d’ús a l’espai es produirà en cas d´incompliment de la
normativa (desperfectes, ús incorrecte de l’espai, problemes de convivència i/o
finalització de la llicència concedida).

15. Els horaris de finalització de les activitats són:

Horari d’hivern (1 d’octubre al 30 d’abril):
Espais exteriors: Fins a les 23.00 hores tots els dies de la setmana

Horari d’estiu (1 de maig al 30 de setembre):
Espais exteriors: Fins a les 23.00 hores de diumenge a dijous

Fins a la 01.00 divendres, dissabtes i vigílies de festius 

Granollers, juny de 2016


