
ANNEX 2 
 
 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE L’ESPAI D’ARTS 
 

1 Drets i deures dels/de les residents 
• Dret a no ser discriminats per la seva raça, sexe o religió. 
• Dret a la protecció de les dades personals. 
• El servei de residència dóna dret a fer servir l’espai de treball a la persona adjudicada, tot i així, pot 
sol·licitar també l’ús de l’espai per terceres persones que col·laborin en el desenvolupament del projecte. 
Si es tracta d’una col·laboració habitual, caldrà comunicar-ho per escrit a l’equip de l’Espai d’Arts, qui farà 
l’autorització i li facilitarà l’accés a l’equipament. 
• Mantenir un comportament respectuós que faciliti la convivència amb els altres artistes 
residents, els usuaris i els treballadors de l’Espai d’Arts. 
• Tenir cura del soroll i del to de veu per tal de respectar els altres artistes residents i els usuaris de 
l’equipament. 
• Atendre les indicacions dels responsables de l’equipament pel que fa a l’organització i els 
requeriments pel bon ús i manteniment de les instal·lacions. 
• Atendre les visites que prèviament se li proposin amb temps de Roca Umbert, sempre i quan el 
calendari de treball de la residència ho permeti. 
• Utilitzar un mínim de 100 hores al trimestre l’espai de residència, a no ser que hi hagi una causa 
justificada, que serà comunicada a l’equip de l’espai d’arts el més aviat possible. 
• No és permès l’ús del taller com a espai de magatzem sinó com a espai de treball. No es poden 
emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o explosió. 
• No és permès l'ús de l'espai per activitats comercials o per activitats obertes al públic sense la prèvia 
autorització del personal de Roca Umbert. 
• No està permès penjar qualsevol tipus de material de la teulada ni instal·lar cap tipus de 
material que pugui posar en perill l’estructura de l’edifici. 
• No està permès el consum de tabac en tot el recinte de l’Espai d’Arts d’acord amb la Llei 28/2005 (BOE 
Núm. 309, 27-12-2005). 
• No es permet cuinar dintre del recinte de l'Espai d'Arts: ni als tallers individuals ni a les zones 
comunes). No es pot menjar a l’interior dels tallers, cal fer-ho a la zona habilitada per aquesta finalitat. 
• No és permès portar cap tipus d’animal a les instal·lacions. 
• No es permès establir-hi la seva residència/habitatge. 
• Pagar les quotes establertes pel servei de residència dins del termini. 
• Incloure en els elements de difusió del projecte artístic efectuat a l’Espai d’Arts de 
Roca Umbert el logo “fet a Roca Umbert”, que es pot descarregar a la pàgina web 
www.rocaumbert.cat 
• Roca Umbert Fàbrica de les Arts disposa d’un Servei d’Acompanyament, que realitza 
tasques de vigilància al recinte. Els artistes s’han de donar a conèixer i han de facilitar 
al personal del servei la seva feina. 

 
L’incompliment d’aquesta normativa es notificarà per escrit al resident en forma d’avís. 



 

En el cas que Roca Umbert enviï 3 avisos d’incompliment a un/a artista resident, serà motiu de rescissió 
automàtica del contracte, que es comunicarà per escrit al resident. 

 

2 Accés a l’equipament 
• Els artistes residents disposen de tarja per accedir al taller que utilitzen. Els 
artistes han de tornar com a màxim l’últim dia d’ocupació de l’espai les claus d’accés. En cas de pèrdua, 
hauran de pagar l’import marcat en els preus públics. 
• No està inclòs dins del servei de residència el dret a aparcar al recinte. 
• Els horaris d’accés són les 24 hores del dia. 

 
3 Neteja i condicions d’ús 
• L’artista usuari/ària té la responsabilitat de mantenir l’espai de producció i les instal·lacions en el 
mateix estat d’ordre i d’higiene en què es trobaven abans d’utilitzar-les. És per això que assumirà 
el cost de qualsevol desperfecte ocasionat als tallers i a les sales o al material que utilitzi. Així mateix, 
han de respectar i mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions seguint les indicacions dels/de 
les responsables de l’Espai d’Arts. 
• La cessió dels diferents espais de producció comporta l’ús d’un determinat taller per un temps definit i 
amb l’equipament que li és propi. El muntatge i el desmuntatge d’aquest equipament és responsabilitat 
de qui hagi obtingut el servei de residència. 
• Només resten a disposició de l’artista el taller sol·licitat i les zones comunes. No es poden fer servir 
altres espais i tallers de l’Espai d’Arts sense l’autorització dels responsables de l’equipament. 
• És responsabilitat del resident la guarda i custòdia dels béns i elements que tingui a dins de l’espai 
de residència. Roca Umbert no es fa responsable en cas de pèrdua, destrucció, furt o robatori. 
• El/la resident està obligat a tenir una assegurança vigent de responsabilitat civil per l’activitat que 
desenvolupa, així com sobre els possibles participants que hi puguin participar. 
• Depenent del tipus de projecte artístic que es desenvolupi al taller, l’artista ha de disposar de la 
corresponent pòlissa d’assegurança que ha de cobrir els riscos potencials, sempre i quan aquests no 
estiguin inclosos en la cobertura general de la pòlissa contractada per l’Ajuntament de Granollers. 
• Els artistes residents són els responsables de vetllar per la integritat de 
l’equipament. L’artista ha de notificar per escrit als responsables de l’Espai d’Arts la 
detecció de qualsevol anomalia de les instal·lacions o del funcionament amb l’objectiu 
que pugui corregir-se el més aviat possible i garantir així la qualitat del servei. 
• Roca Umbert Fàbrica de les Arts es farà càrrec de la neteja bàsica dels espais comuns. Els artistes 
residents es fan càrrec de la neteja i de l’ordre de l’espai de producció, ja sigui els tallers com les zones 
comunes que utilitzi. L'artista és el responsable de baixar als contenidors situats al exterior del 
recinte, les seves deixalles. 
• El personal de Roca Umbert podrà accedir als tallers sense avis previ per causes 
tècniques o per supervisar el bon ús de l'espai. 

 


