
 

Bases aprovades per acord de gerència núm. 173, de 17 de desembre de 2018                                                                 Pàgina 1 de 11 

 

 

CONVOCATÒRIA 2019 DE LES BASES ESPECÍFIQUES D’ACCÉS A LES RESIDÈNCIES I VIVERS 

D’EMPRESES AUDIOVISUALS, CULTURALS I CREATIVES DEL CENTRE AUDIOVISUAL DE ROCA 

UMBERT PER A PROJECTES EMPRESARIALS D’AQUESTS ÀMBITS  

1. PRESENTACIÓ 

Roca Umbert és un espai cultural viu, obert a tothom i en transformació constant al servei dels processos 

creatius, la formació artística participativa i el diàleg entre les arts, que avança cooperant amb el teixit 

artístic emergent. Les línies conceptuals que marquen la dinàmica del centre són: el procés com a 

alternativa a la producció acabada, la fusió i la interrelació entre disciplines com a eina creativa, la 

transversalitat entre el creador/a, el públic i la institució, i la recuperació de la memòria històrica i 

patrimonial de la fàbrica tèxtil.  

Les indústries culturals i creatives són un sector emergent que cobreix un ampli ventall d’activitats, 

productes i serveis que inclouen la generació d’idees i de coneixement. 

La línia de treball de Roca Umbert vinculada a la indústria cultural i creativa té com a objectiu el 

desenvolupament de la fàbrica com a territori creatiu, a través del treball en xarxa amb el sector econòmic 

i cultural, per induir Roca Umbert a esdevenir un clúster creatiu. 

Els objectius estratègics són: 

 Fomentar nous tipus de producció a través de la innovació i del treball en xarxes. 

 Promoure la diversificació de llocs de treball. 

 Impulsar nous nínxols de mercat. 

 Fomentar la transferència entre professionals, de la cultura i a la creació. 

El programa de residències de Roca Umbert és un programa transversal a les diverses àrees de treball de 

la fàbrica i és una forma de donar suport a una activitat artística, creativa o vinculada a la cultura en 

alguna de les seves múltiples expressions. Aquests programes, habituals a les fàbriques de les arts, 

permeten suport a la producció o a la investigació en diverses modalitats. 

En el cas de la indústria cultural creativa, es tracta de la cessió d’espai o un punt de treball a un preu 

bonificat, per tal d’impulsar el projecte empresarial, regulat amb una convocatòria oberta, on el criteri no 

és estrictament econòmic, sinó que es pretén el benefici per a ambdues parts, això és: visibilitat en la 

comunicació del projecte, participació en trobades professionals, vinculació amb l’activitat cultural de la 

fàbrica, etc. 

Les empreses a les quals s’adreça aquesta convocatòria són les vinculades als sectors següents: 

audiovisual, arts visuals, arts escèniques, llibre, música, públics i cultura digital.  

Aquests línies, prioritàries respecte de la resta de sectors de les indústries culturals creatives, permeten 

treballar en una direcció com a centre i també aconseguir que les empreses o professionals beneficiaris 

tinguin interessos comuns i, per tant, que estableixin treball en xarxa. 

El Centre Audiovisual és l’equipament de Roca Umbert que acull aquesta prestació de serveis a les 

empreses, als/les professionals i, molt especialment, als/les emprenedors/es. Compta amb residències 

per a les empreses consolidades que volen ampliar les seves línies de producció i de negoci aprofitant els 

serveis que oferim i les sinergies amb la resta de residents. Però també compta amb vivers per a 

empreses de nova creació i joves amb talent que necessiten línies de suport que els permetin afrontar els 

primers anys d’existència en el mercat de treball. Disposa de més de 3.000 metres quadrats destinats a la 

producció audiovisual, la comunicació i a les activitats productives de les indústries culturals creatives.  

Aquest equipament compta amb mòduls d’oficina, espais de coworking, sales de reunió i de formació, i 

diferents espais que completen l’oferta de serveis als/les futurs/es adjudicataris(adjudicatàries de 

residències i de vivers.  
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2. OBJECTE 

Aquestes bases tenen com a objecte regular la selecció dels projectes de les empreses i professionals de 

l'àmbit de les indústries culturals i creatives, en especial les del sector audiovisual, que accediran a les 

residències que queden vacants.  

3. A QUI S’ADREÇA 

La convocatòria s’adreça a empreses, professionals, emprenedors/es, entitats i/o associacions de les 

indústries culturals i creatives en general, i les del sector audiovisual en particular, degudament 

acreditades fiscalment i amb autorització legal per portar a terme les seves activitats.  

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 en procés de 

desenvolupament.  

També s’hi podran acollir les persones menors d’edat que, per causes de formació o aprenentatge, vinguin 

acompanyades d’una entitat acadèmica o organització de referència. 

No hi haurà restricció per raó d’origen, nacionalitat o lloc de residència, per bé que es valorarà que els/les 

possibles adjudicataris/adjudicatàries tinguin el seu lloc de residència, portin a terme la seva activitat o 

centrin la seva acció professional, industrial i/o creativa a la ciutat de Granollers i/o a la comarca del 

Vallès Oriental. 

4. QUÈ S’OFEREIX 

Roca Umbert ofereix en aquesta convocatòria diferents serveis de residència i vivers que es concreten en 

els espais següents:  

 3 mòduls (A4, B2 i B4). 

 28 espais de coworking (C5, C8, C9, C10, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C19, C22, C24, C25, C26, 

C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39 i C40). 

 1 magatzem (M1). 

 Sense limitació de places (V) a les residències associades.  

També s'ofereixen els elements següents:   

 Mobiliari general: segons la característica específica de cada espai, adscripció de taules, cadires, 

armaris, telèfons, penjadors i papereres. 

 Serveis generals: els inclosos en el preu total: espai, neteja bàsica, clima/electricitat/llum, aigua, 

Internet per fibra òptica simètrica, informació/recepció/missatgeria, telefonia, ús d’espais comuns 

com l’office, lavabos i l’espai de descans, manteniment de la infraestructura, control d’accés 

automatitzat al recinte, i tots els altres que s’hi puguin adscriure. 

 Serveis addicionals: els que es sol·licitin discrecionalment, com la telefonia amb cost, les sales de 

reunions, de formació-videoconferències, sala de locució-doblatge, magatzems, plató amb els seus 

serveis adscrits (bonificats per als residents), impressions i fotocòpies, entre d’altres, que s’abonaran 

d’acord amb els preus vigents. 

5. SERVEIS, PREUS I CONDICIONS 

Per a cada tipologia d’espais amb els serveis generals inclosos, s’ofereixen les condicions i preus 

següents: 
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5.1. Mòduls 

 Durada: 3 anys. 

Els preus de mòduls (A i B) d’aquesta convocatòria són de caire promocional fins a completar els llocs de 

treball disponibles, amb aplicació d’un -20% de descompte sobre el preu m2 fixat. D’acord amb les 

característiques del mòdul i els serveis a prestar, els preus són els següents: 

 

Espais 

 

M2 

 

Mobiliari adscrit 

 

Serveis 

adscrits 

 

Durada 

 

Accés 

 

Fiança 

Preu 

mensual 

sense IVA 

* 

Mòdul A4 18,00 

3 taules treball, 3 bucs, 3 

cadires treball, 1 armari 

alt, 3 terminals tel. 

neteja, clima-

electricitat, fibra 

òptica, info-

recepció 

3 anys 
Tipologia  

A i B 
200€ 327,73€ 

Mòdul B2 20,00 

4 taules treball, 4 bucs, 1 

armari baix, 4 cadires 

treball 

neteja, clima-

electricitat, fibra 

òptica, info-

recepció 

3 anys 
Tipologia  

A i B 
200€ 356,68€ 

Mòdul B4 20,00 
1 cadira treball, 7 armaris 

baixos, 4 cadires reunions 

neteja, clima-

electricitat, fibra 

òptica, info-

recepció 

3 anys 
Tipologia  

 A i B 
200€ 356,68€ 

 
 Preu (*): el vigent de RU, que s'actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya.  

 Serveis addicionals gratuïts: 4 hores mensuals ús sala reunions. 

 Accés: Tipologies A i B, amb sol·licitud d’entrada per registre de RU amb la documentació referida en 

els punts 11 i 14.  

5.2. Espais de Coworking 

 Durada: 2 anys o 6 mesos. 

Els preus de coworking (C) d’aquesta convocatòria són de caire promocional fins a completar els llocs de 

treball disponibles, amb aplicació d’un -25% de descompte sobre el preu fixat. D’acord amb les 

característiques dels serveis a prestar, els preus són els següents: 

 

Espais    

 

M2 

 

Mobiliari adscrit 

 

Serveis 

Adscrits 

 

 

Durada 

 

Accés 

 

Fiança 

Preu mensual 

sense IVA 

* 

Coworking fix C - 

1 taula treball, 1 

buc, 1 cadira 

treball, 1 armari 

mitjà, 1 terminal 

tel. 

neteja, clima-

electricitat, fibra 

òptica, info-recepció 

2 anys 
Tipologia  

B 
105€ 105€ 

Coworking fix C 

6M 
- 

1 taula treball, 1 

buc, 1 cadira 

treball, 1 armari 

mitjà, 1 terminal 

tel. 

neteja, clima-

electricitat, fibra 

òptica, info-recepció 

6 mesos 
Tipologia  

B 
105€ 105€ 

 Preu (*): el vigent de RU, que s'actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya. 

 Serveis addicionals gratuïts: 4 hores mensuals ús sala reunions. 

 Accés: Tipologia B, amb sol·licitud entrada per registre de RU amb la documentació referida en el punt 

11. 
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5.3. Residències associades 

Roca Umbert compta amb les anomenades 'residències associades’, les quals es posen a disposició de 

professionals i empreses que requereixen de serveis continuats d’adreça fiscal i bústia de 

correspondència.  

També podran contractar serveis addicionals sota demanda, això és: sales de reunió, gravació-locució o 

formació, magatzem i, eventualment, els serveis de plató i/o espais de la resta de la fàbrica. En cas que hi 

sigui regulat, els residents associats podran beneficiar-se dels possibles descomptes als residents 

presencials.   

-Durada: 3 anys. 

En aquesta convocatòria, els serveis i els preus són els següents: 

 

Espais 

 

M2 

 

Mobiliari adscrit 

 

Serveis 

Adscrits 

 

 

Durada 

 

Accés 

 

Fiança 

Preu 

mensual 

sense IVA 

* 

Residència 

associada V 

 

- 
adreça fiscal, bústia 

correspondència 
- 3 anys 

Tipologia  

B 
40€ 40€ 

 Preu (*): el vigent de RU, que s'actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya. 

 Serveis específics: adreça fiscal i bústia de correspondència; també es podran sol·licitar serveis 

addicionals, que s’abonaran d’acord amb els preus vigents. 

 Serveis addicionals gratuïts: 4 hores mensuals ús sala reunions. 

 Accés: Tipologia B, amb sol·licitud entrada per registre de RU amb la documentació referida en el punt 

11. 

5.4. Magatzems 

El Centre Audiovisual compta amb petits magatzems que es posen a disposició dels professionals i 

empreses residents que requereixen d’espai extra per a les seves activitats. Per optar a un magatzem és 

imprescindible ser resident.  

 Durada: coincident amb la data de finalització del contracte de residència. 

En aquesta convocatòria, els serveis i els preus són els següents: 

 

Espais 

 

M2 

 

Mobiliari adscrit 

 

Serveis 

Adscrits 

 

 

Durada 

 

Accés 

 

Fiança 

Preu 

mensual 

sense IVA 

* 

Magatzem M1 4,23 - - 
Coincident amb 

el contracte 

Tipologia  

B 
- 25,38€ 

 Preu (*): el vigent de RU, que s'actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya. 

 Accés: Tipologia B, amb sol·licitud entrada per registre de RU amb la documentació referida en el punt 

11. 

5.5. Consideració de servei general 

Els contractes d’adscripció dels serveis de mòduls, espais de coworking, espais, zones, residències 

associades i altre tipus de residències amb ‘línies de suport’ seran sempre i de forma explícita un servei 

general amb un preu resultant de l’aplicació dels diferents conceptes, els quals no es detallaran en la 

facturació i no atendran el concepte de lloguer i/o arrendament. Tota la facturació serà sempre mensual i 

tindrà una sola base imposable a la qual s’hi aplicarà l’IVA vigent. 
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6. VIVERS D’EMPRESA AMB LÍNIES DE SUPORT 

Amb l’objectiu d'ajudar els emprenedors i les empreses que impulsen projectes que poden ser considerats 

d’interès públic perquè són de nova creació amb nous llocs de treball o se situen en àmbits estratègics de 

producció, formació o d’investigació de les indústries culturals i creatives en general, s’estableix un 

apartat específic de vivers d’empresa amb ‘línies de suport’, d’acord amb els conceptes següents: 

6.1. Suport a projectes estratègics:  

 Reserva per a viver: aquesta convocatòria contempla la reserva de quatre places de coworking del 

sector C per a propostes que tinguin la consideració de ‘projecte estratègic’ i que rebin la millor 

puntuació per part de la comissió de valoració. 

 Identificació: atenen aquesta categoria tots aquells projectes empresarials situats en l'àmbit de 

l'enginyeria audiovisual, les aplicacions, els videojocs, en el seu sentit més ampli, que puguin atendre 

aspectes d'investigació, creativitat, desenvolupament, producció i distribució.  

 Validació: els projectes presentats atendran aquesta consideració quan, un cop estudiats i avaluats, 

siguin validats per la comissió de valoració.  

 Durada: 3 anys. 

 

Espais 

 

M2 

 

Mobiliari adscrit 

 

Serveis 

Adscrits 

 

 

Durada 

 

Accés 

 

Fiança 

Preu 

mensual 

sense IVA 

* 

4 Coworking fix 

C 

Viver 

 

- 

1 taula treball, 1 buc, 1 cadira 

treball, 1 armari mitjà, 1 

terminal tel. 

neteja, clima-

electricitat, fibra 

òptica, info-

recepció 

3 anys 
Tipologia  

A i B 
- 80€ 

 Preu (*): el vigent de RU, que s'actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya. 

 Fiança: l’adjudicatari no haurà de dipositar fiança. 

 Adscripció: correspondrà exclusivament als coworkings C per a vivers d’empresa, amb els preus de 

referència de ‘projectes estratègics’. 

 Serveis addicionals gratuïts: + 4 hores gratuïtes/mensuals ús sala reunions + 4 hores 

gratuïtes/mensuals sala de formació amb equipament. 

 Es podran sol·licitar altres serveis addicionals, que s’abonaran d’acord amb els preus vigents. 

 Accés: Tipologies A i B, amb sol·licitud entrada per registre de RU amb la documentació referida en 

els punts 11 i 14. 

6.2. Suport a projectes formatius: 

 Reserva per a viver: aquesta convocatòria contempla la reserva de quatre places de coworking del 

sector C per a propostes que tinguin la consideració de ‘projecte formatiu’ i que rebin la millor 

puntuació per part de la comissió de valoració. 

 Identificació: atenen aquesta categoria tots aquells projectes de formació especialitzada situats en 

l'àmbit de les indústries audiovisuals i creatives que, amb seu a Granollers o implantació i/o forta 

influència al territori, convinguin formalment amb Roca Umbert d'impulsar programes de formació, 

desenvolupament i suport a projectes d’aquest àmbit des d’aquestes residències.  

 Validació: els projectes presentats atendran aquesta consideració quan, un cop estudiats i avaluats, 

siguin validats per la comissió de valoració.  

 Durada: 3 anys 
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Espais 

 

M2 

 

Mobiliari adscrit 

 

Serveis 

Adscrits 

 

 

Durada 

 

Accés 

 

Fiança 

Preu 

mensual 

sense IVA 

* 

4 Coworking fix 

C 

Viver 

 

- 

1 taula treball, 1 buc, 1 cadira 

treball, 1 armari mitjà, 1 

terminal tel. 

neteja, clima-

electricitat, 

fibra òptica, 

info-recepció 

3 anys 
Tipologia  

A i B 
- 80€ 

 Preu (*): el vigent de RU, que s'actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya. 

 Fiança: l’adjudicatari no haurà de dipositar fiança. 

 Adscripció: aquesta convocatòria referida a ‘projectes formatius’ només ofereix espais de coworking C 

dels vivers d’empresa. 

 Serveis: els establerts a nivell general; també es podran sol·licitar serveis addicionals, que s’abonaran 

d’acord amb els preus vigents. 

 Serveis addicionals gratuïts: + 4 hores gratuïtes/mensuals ús sala reunions + 4 hores 

gratuïtes/mensuals sala de formació amb equipament. 

 Accés: Tipologies A i B, amb sol·licitud entrada per registre de RU amb la documentació referida en 

els punts 11 i 14. 

6.3. Suport a l’inici de projectes: 

 Reserva per a viver: aquesta convocatòria contempla la reserva de quatre espais de coworking al 

sector C per a les propostes que tinguin la consideració d’inici de projecte i que rebin la millor 

puntuació i/o consideració per part de la comissió de valoració. 

 Identificació: atenen aquesta categoria els projectes d’empreses següents: a) que faci menys d’un any 

que hagin començat la seva activitat, i b) que obrin noves línies de producció/negoci que, 

obligatòriament, requereixin d’equipaments tècnics de plató, instal·lacions i/o personal tècnic 

especialitzat resident. 

 Validació: els projectes presentats atendran aquesta consideració quan, un cop estudiats i avaluats, 

siguin validats per la comissió de valoració.  

 Durada: 2 anys. 

 

Espais 

 

M2 

 

Mobiliari adscrit 

 

Serveis 

Adscrits 

 

 

Durada 

 

Accés 

 

Fiança 

Preu 

mensual 

sense IVA 

* 

4 Coworking fix 

C 

Viver 

 

- 

1 taula treball, 1 buc, 1 

cadira treball, 1 armari 

mitjà, 1 terminal tel. 

neteja, clima-

electricitat, 

fibra òptica, 

info-recepció 

2 anys 
Tipologia  

A i B 
- 80€ 

 Preu (*): el vigent de RU en el concepte preu d’inici de projecte’, que s'actualitzarà anualment amb 

l’IPC interanual de Catalunya. 

 Fiança: l’adjudicatari no haurà de dipositar fiança. 

 Serveis: els establerts a nivell general; també es podran sol·licitar serveis addicionals, que s’abonaran 

d’acord amb els preus vigents. 

 Serveis addicionals gratuïts: + 4 hores gratuïtes/mensuals ús sala reunions + 4 hores 

gratuïtes/mensuals sala de formació amb equipament. 

 -Adscripció: aquesta convocatòria referida a ‘inici de projectes’ només ofereix espais de coworking C 

dels vivers d’empresa. 
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 Accés: Tipologies A i B, amb sol·licitud entrada per registre de RU amb la documentació referida en 

els punts 11 i 14. 

6.4. Beneficiaris 

Els projectes que concorrin en aquest apartat de residències amb 'línies de suport’ només es podran 

beneficiar d’un sol concepte i, en conseqüència, només podran optar a una sola categoria, que hauran 

d’especificar en el moment de presentació del projecte. 

7. INCOMPATIBILITATS 

Les incompatibilitats d’aquells/es que opten a ser adjudicataris són les següents:    

A). No podran presentar propostes les persones físiques o jurídiques que puguin estar afectades per la Llei 

d’incompatibilitats vigent. 

B). Els adjudicataris dels espais, mòduls i espais de coworking ho són de forma titular i directa, de manera 

que no poden traspassar, subarrendar, modificar els usos previstos i/o efectuar operacions de qualsevol 

tipus en relació amb els serveis i l’espai objecte d’adjudicació.  

8. COMPROMISOS DELS/DE LES RESIDENTS 

Els/les residents tindran les obligacions següents: 

A). Complir la normativa d’aplicació a tota la fàbrica de Roca Umbert i, específicament, dels seus 

equipaments. 

B). Procedir a l’inici d’activitat del projecte en un termini màxim de 15 dies, des de la notificació de 

l’adjudicació. El període de facturació atendrà sempre la data d’inici de contracte, no pas la d’inici efectiu 

d’activitat ni la de notificació de l’adjudicació. 

C). Oferir les xifres de negoci de cada anualitat abans del dia 1 de juliol de l’any següent a l’exercici 

demanat, així com el nombre i identitat dels treballadors i col·laboradors, i totes aquelles dades que, per 

interès de la Societat, es puguin requerir, sempre que no afectin els principis de confidencialitat i la Llei de 

Protecció de Dades vigent. Roca Umbert es compromet a no fer difusió de les dades particulars aportades 

per l’adjudicatari, per bé que es reserva el dret a incorporar-les, en conjunt, a les memòries anuals i/o als 

documents 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. 

D). Complir amb tots els acords del contracte. 

9. INCOMPLIMENTS DELS/DE LES RESIDENTS 

Es consideren incompliments de les obligacions dels/de les usuaris/àries de les residències: 

 La falsedat en les dades aportades. 

 El retard en el pagament de les mensualitats serà motiu de penalització: en casos de reiteració 

deliberada per un total de dues mensualitats acumulades, Roca Umbert podrà executar la rescissió 

automàtica del contracte i la pèrdua de les fiances dipositades per l’adjudicatari, que no l'eximirà del 

deute acumulat fins que no es liquidi en la seva totalitat. 

 El no compliment del projecte presentat i de tot el que s’estableix a les normes internes. 
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10. TIPOLOGIA DE SOL·LICITUDS 

Els projectes s’han de presentar d’acord amb dues tipologies de sol·licituds: 

Tipologia A: referides a l’adscripció de mòduls  i residències amb ‘línies de suport’; aquestes sol·licituds 

també han de presentar obligatòriament la documentació requerida en la tipologia B.  

Tipologia B: referides a l’adscripció de coworkings i residències de curta durada. 

11. PRESENTACIÓ DE PROJECTES I DOCUMENTACIÓ 

La presentació de projectes per a les tipologies ‘A’ i/o ‘B’ ha de contenir de forma obligatòria, i per aquest 

ordre, la documentació següent: 

1) Oferir la descripció i les dades generals de l’empresa/professional/entitat i/o associació:  

-Nom i cognoms del/de la sol·licitant. 

-Nom de l’empresa. 

-Nom i cognoms dels titulars de l’empresa. 

-NIF/CIF/DNI. 

-Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant. 

-Fotocòpia model 036 o model 037 (si se’n disposa). 

-Codi de tres dígits CCAE (si se’n disposa). 

-Adreça postal. 

-Correu electrònic. 

-Telèfon. 

-Adreça web. 

-Altres que s’hi puguin afegir. 

 

2) Indicar la residència a la qual es vol optar, indicant tipologia (‘A’ o ‘B’) i espai (lletra identificativa i 

número, si és el cas). Indicar sempre una segona opció (amb tipus, lletra i número) de preferència. 

La preferència indicada no obliga Roca Umbert a adjudicar l’espai sol·licitat, en primera o segona 

opció: només es tindrà en compte l’ordre de prioritat que resulti de l’aplicació de la puntuació total 

obtinguda en la valoració. 

3) Si el sol·licitant considera que el projecte presentat pot ser atès com a residència amb 'línia de 

suport’, ho ha de documentar formalment amb l’objectiu que la petició sigui valorada per la 

comissió avaluadora. 

4) Descriure breument els projectes/treballs/activitats realitzades i els que es volen desenvolupar. 

Enumerar els mitjans tècnics i humans. 

5) Aportar, en cas d’activitat amb ànim de lucre, les darreres xifres anuals de negoci. 

Lloc de presentació de sol·licituds i documentació: les sol·licituds i la documentació es lliuraran a l’Oficina 

de Registre de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., situada al Centre Tecnològic i Universitari de Roca 

Umbert (CTUR), al carrer de la Mare de Déu de Montserrat, núm. 36 de Granollers (08401), de dilluns a 

divendres, de 09:00 a 14:00 hores, només en dies feiners. L’òrgan competent podrà requerir l’interessat 

perquè esmeni els defectes observats, amb indicació que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la 

seva sol·licitud. 

Format de les sol·licituds: Les sol·licituds han de tenir un mateix format (respondre tots els ítems, fer-ho 

de forma ordenada i sense superar el màxim d’espai permès) per tal de poder ser correctament 

analitzades i, posteriorment, avaluades.  

En el cas de les de tipologia ‘A’, les propostes que expliquin el projecte que ha de ser avaluat han de seguir 

l’ordre que està predeterminat en el punt 14 d’aquestes Bases, i no poden superar, en conjunt, els 10 folis. 
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En el cas de les de tipologia ‘B’, les propostes han de seguir l’ordre que està predeterminat en el punt 11 

d’aquestes Bases, i no poden superar, en conjunt, els 4 folis. 

Totes les sol·licituds (A i B) s’han de rebre en format paper, però també han de ser presentades en format 

digital, sigui a través de correu electrònic o sigui per mitjà de qualsevol suport convencional. 

12. SISTEMA DE SELECCIÓ DE PROJECTES 

Hi haurà dos procediments d’acord amb la tipologia del projecte, que són els següents:  

Tipologia A: per a serveis de mòduls; es regirà per les següents normes: 

1) Les convocatòries de projectes per a l’adjudicació de mòduls seran periòdiques, preferiblement 

anuals. No es faran convocatòries en cas d’inexistència d’espais i mòduls lliures.  

2) En el moment que quedi un o més espais i/o mòduls lliures, quedarà obert automàticament el 

procés perquè s’activin les sol·licituds amb la documentació exigida. Les propostes que es rebin 

en aquell moment i les que s’hagin presentat amb anterioritat i que no van tenir adjudicació, seran 

avaluades i els projectes més ben valorats en seran els adjudicataris.  

3) Una comissió avaluadora, conformada pel director de l’Àrea Audiovisual i altres persones 

vinculades al projecte, valorarà les sol·licituds tenint en compte la viabilitat i qualitat de la 

proposta presentada. Les més ben valorades seran les adjudicatàries dels espais, mòduls i/o 

zones en residència que estiguin disponibles, fins a completar el total de l’oferta pendent. Els 

candidats seran ordenats segons els resultats obtinguts.  

4) Roca Umbert es reserva el dret de no completar, total o parcialment, l’adjudicació dels mòduls i 

espais per falta de qualitat i/o idoneïtat dels projectes, siguin de caire convencional (tipologia A i B) 

o dels anomenats de ‘consideració especial’. 

5) Els candidats hauran de complir obligatòriament amb tots els requisits establerts en els punts 11 i 

14 d’aquestes Bases. 

Tipologia B: per a serveis de coworking, residències associades i serveis d’espais de curta durada; només 

caldrà que existeixi una plaça i/o espai en residència vacant i que, un cop feta la sol·licitud d’acord amb 

tots els seus requeriments, el projecte presentat reuneixi, a criteri dels tècnics i responsables de Roca 

Umbert, les condicions adequades d’acord amb els criteris marcats en el punt 11. Un mateix sol·licitant 

podrà optar a més d’un espai de coworking però s’haurà de sotmetre a les condicions particulars i 

generals que pugui determinar la direcció de l’àrea. 

13. PRINCIPIS GENERALS 

Els principis generals que regeixen la selecció de projectes són els següents: 

A) Equitat. Totes les propostes d’una mateixa tipologia s’avaluen sota els mateixos paràmetres. 

B) Qualitat. Tècnica i metodològica. 

C) Imparcialitat. Seguim un procés d’avaluació de les propostes independent. 

D) Transparència. 

E) Resolució. Eficiència i velocitat. 

14. CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES 

La selecció de projectes i, en conseqüència, l’adjudicació dels mòduls, espais de coworking i zones en 

residència es basa en la presentació completa de la documentació exigida en la sol·licitud i en la valoració 

feta per la comissió avaluadora dels projectes.  
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Per a l’adjudicació dels mòduls (tipologia A) es tindrà en compte, un cop validada la documentació 

presentada, l’ordre de millor puntuació obtinguda entre els projectes presentats.  

Per a l’adjudicació dels coworkings (tipologia B) es tindrà en compte la validació de la documentació 

presentada i la corresponent disponibilitat d’espai.  

Els projectes acceptats en la tipologia A (mòduls) seran puntuats amb un màxim de 100 punts, a efectes de 

prioritzar la seva entrada, i en funció dels criteris i puntuacions màximes següents: 

1. Innovació i interès del projecte (fins a 8 punts). 

2. Qualitat del projecte, atenent els conceptes següents: sector i definició del projecte, objectius, 

originalitat, metodologia i cronograma (fins a 8 punts). 

3. Proximitat del projecte: professionals i empreses de Granollers i comarca (fins a 10 punts). 

4. Relació amb activitats productives audiovisuals i/o empreses creatives (fins a 5 punts). 

5. Trajectòria de l’empresa i/o professional i/o entitat. Equip humà/talent (CV) (fins a 5 punts). 

6. Potencialitat, qualitat i idoneïtat en el cas dels projectes ‘estratègics’ (fins a 8 punts). 

7. Potencialitat, qualitat i idoneïtat en el cas dels projectes ‘ ‘formatius’ (fins a 8 punts). 

8.  Potencialitat, qualitat i idoneïtat en el cas de propostes ‘inici de projecte’ (fins a 8 punts). 

9. Associació amb d’altres projectes/sinergies amb professionals, empreses i/o entitats del 

territori: experiència prèvia, actual o prevista; qualitat de la col·laboració, organització i gestió. 

(fins a 5 punts). 

10. Activitat relacionada amb sectors emergents: tecnològics, I+D... (fins a 5 punts). 

11. Generació d’ocupació i treball especialitzat. Potencialitat de creixement i/o d’expansió de 

negoci (fins a 5 punts). 

12. Iniciativa promoguda –almenys un 40% dels membres- per joves menors de 25 anys i/o majors 

de 45 anys (fins a 5 punts). 

13. Iniciativa promoguda –almenys un 10% dels membres- per persones amb discapacitat (fins a 5 

punts). 

14. Necessitat d’infraestructures i serveis del Centre Audiovisual i de Roca Umbert per al projecte. 

Compromís explícit amb detall, calendari i quantificació. (fins a 10 punts). 

15. Pla de negoci, capacitat de finançament, orientació al mercat (fins a 5 punts). 

La documentació relativa als projectes s’ha de presentar obligatòriament de forma indexada, seguint 

l’ordre establert de temàtiques, amb l’objectiu de facilitar la seva correcta avaluació. La informació que 

s’ofereixi ha de ser clara i precisa, i no pot depassar el nombre màxim de fulls establert, tant en format 

paper com en format digital. 

Les propostes que concorrin en l’apartat de residències amb línies de suport del viver d’empreses 

(‘estratègics’, ‘formatius’ i ‘inici de projecte’) seran desestimades quan no arribin als 30 punts de valoració 

total, com a resultat de l’anàlisi de la comissió de valoració. En aquests casos i de forma automàtica, els 

projectes desestimats passaran a tenir consideració convencional, de manera que quedaran situats amb la 

resta de projectes generals i sempre d’acord amb l’ordre de la puntuació obtinguda.     

Els representants dels projectes avaluats i/o desestimats, qualsevol que sigui la seva consideració i/o 

tipologia, no tindran possibilitat de presentar al·legacions a la decisió de la comissió de valoració, que serà 

definitiva i inapel·lable, per bé que podran tornar a presentar nova proposta en les convocatòries següents, 

sense cap mena de limitació. 
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15. TERMINIS DE PRESENTACIÓ I POSADA EN MARXA DELS ESPAIS 

Les sol·licituds i projectes es poden presentar del 2 al 18 de gener de 2019, ambdós dies inclosos. 

Aquelles sol·licituds que arribin fora del termini establert no seran admeses. 

 

Roca Umbert podrà citar a una entrevista personal els/les sol·licitants per aclarir aspectes sobre el 

projecte presentat. 

Per a qualsevol aclariment, podeu contactar amb nosaltres a l’adreça: residencies_ca@rocaumbert.cat.  

Els/les sol·licitants que vulguin visitar els espais ho podran fer prèvia petició a través del correu electrònic 

indicat. 

Els espais i serveis descrits que són l’objecte d’aquesta convocatòria hom preveu posar-los en marxa el 

dia 1 de febrer de 2019.   

Un cop resolta aquesta convocatòria, es podran presentar noves sol·licituds acompanyades de la 

documentació requerida, les quals s’atendran segons el projecte presentat i la disponibilitat d’espai. La 

durada de les llicències serà fins a la resolució de la propera convocatòria.  

La participació en aquesta convocatòria implica la total acceptació de les bases i de la resolució de la 

comissió d’avaluació, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a Roca Umbert, 

Fàbrica de les Arts, S.L., es puguin generar posteriorment. 

 

*    *    * 
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