CONVOCATÒRIA 2019

RESIDÈNCIES I VIVERS
D’EMPRESES AUDIOVISUALS,
CULTURALS I CREATIVES
DEL CENTRE AUDOVISUAL DE
ROCA UMBERT A GRANOLLERS

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 creativa o vinculada a la cultura en alguna de les seves múltiples expressions. 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 ambdues parts, això és: visibilitat en la
comunicació del projecte, participació en trobades professionals, vinculació amb l’activitat cultural de la fàbrica, etc.
El Centre Audiovisual és l’equipament de Roca Umbert que acull la prestació de serveis a les empreses, als professionals i, molt
especialment, als emprenedors. 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 i enginyeria audiovisual, la comunicació i a les activitats productives de
les indústries culturals creatives.

A QUI S’ADREÇA
Les empreses a les que s’adreça prioritàriament aquesta convocatòria són les vinculades als sectors següents: audiovisual, arts visuals,
arts escèniques, llibre, música, públics i cultura digital.

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:
Serveis generals:
			
			
Serveis addicionals:
			
			
			

taules, cadires, armaris, telèfons, penjadors i papereres.
espai, neteja bàsica, clima/electricitat/llum, aigua, internet per fibra òptica simètrica,
informació/recepció/missatgeria, telèfon, ús d’espais comuns (office, lavabos i l’espai
de descans), manteniment de la infraestructura i control d’accés automatitzat.
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.

PREUS I CONDICIONS
En aquesta convocatòria s’ofereixen els espais i serveis amb les condicions i preus següents:

MÒDULS
Espais

M

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
AiB

200 €

327,73 €

Mòdul B2

20,00

4 taules treball, 4 bucs, 1 armari baix, neteja, clima-electricitat,
4 cadires treball
fibra òptica, info-recepció

3 anys

Tipologia
AiB

200 €

356,68 €

Mòdul B4

20,00

1 cadira treball, 7 armaris baixos, 4
cadires reunions

3 anys

Tipologia
AiB

200 €

356,68 €

2

neteja, clima-electricitat,
fibra òptica, info-recepció

Preu (*): el vigent de RU, que s’actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya.
Serveis addicionals gratuïts: 4 hores mensuals ús sala reunions.
Condicions específiques: veure punt 5.1 de les Bases.

COWORKINGS
Espais

M

Mobiliari adscrit

Serveis adscrits

Durada

Accés

Fiança

Preu
mensual
sense
IVA*

28
Coworking fix
C

-

1 taula treball, 1 buc, 1
cadira treball, 1 armari
mitjà, 1 terminal tel.

neteja, climaelectricitat, fibra
òptica, info-recepció

2 anys
o6
mesos

Tipologia
B

105 €

105 €

2

Preu (*): el vigent de RU, que s’actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya.
Serveis addicionals gratuïts: 4 hores mensuals ús sala reunions.
Condicions específiques: veure punt 5.2 de les Bases.

Preu
dia
sense
IVA*

Preu
mes
sense
IVA*

-

-

RESIDÈNCIES ASSOCIADES
Roca Umbert compta amb les anomenades ‘residències associades’, que es posen a disposició de professionals i empreses que requereixen
de serveis continuats d’adreça fiscal i bústia de correspondència.

Espais

Residència
associada V

M

Mobiliari adscrit

Serveis adscrits

Durada

Accés

Fiança

Preu
mensual
sense
IVA*

-

adreça fiscal, bústia correspondència

-

3 anys

Tipologia
B

40 €

40 €

2

Preu (*): el vigent de RU, que s’actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya.
Serveis addicionals gratuïts: 4 hores mensuals ús sala reunions.
Condicions específiques: veure punt 5.3 de les Bases.

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 a optar a un magatzem és imprescindible de ser-ne resident. La durada és coincident amb la
data de finalització del contracte de residència.

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.

VIVERS D’EMPRESES 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 o se situen en àmbits estratègics de producció, formació o d’investigació de les indústries culturals i creatives, s’estableix un
apartat de vivers d’empresa amb ‘línies de suport’, d’acord amb els conceptes següents:

Suport a projectes estratègics:
Espais

M

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
AiB

-

80 €

2

Preu (*): el vigent de RU, que s’actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya.
Serveis addicionals gratuïts: + 4 hores gratuïtes/mensuals ús sala reunions + 4 hores gratuïtes/mensuals sala de formació amb equipament.
Condicions específiques: veure punt 6.1 de les Bases.

Suport a projectes formatius:
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
AiB

-

80 €

Preu (*): el vigent de RU, que s’actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya.
Serveis addicionals gratuïts: + 4 hores gratuïtes/mensuals ús sala reunions + 4 hores gratuïtes/mensuals sala de formació amb equipament.
Condicions específiques: veure punt 6.2 de les Bases.

Suport a l’inici de projectes:
Espais

M

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
AiB

-

80 €

2

Preu (*): el vigent de RU, que s’actualitzarà anualment amb l’IPC interanual de Catalunya.
Serveis addicionals gratuïts: + 4 hores gratuïtes/mensuals ús sala reunions + 4 hores gratuïtes/mensuals sala de formació amb equipament.
Condicions específiques: veure punt 6.3 de les Bases.

HORARIS D’ACCÉS
L’horari d’accés coincidirà amb el d’apertura de l’equipament:
feiners, de 08.00h a 22.00h; dissabte, de 09.00h a 20.00h, i diumenges i festius, de 09.00h a 18.00h.

PROCEDIMENT D’ACCÉS
Hi haurà dos procediments d’acord amb la tipologia del projecte, que són els següents:
Tipologia A: per a serveis de mòduls.
Tipologia B: per a serveis de coworking i residències associades

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROJECTES
La selecció de projectes i l’adjudicació dels mòduls i coworkings es basa en la presentació completa de la documentació exigida en la
sol·licitud i en la valoració feta per la comissió avaluadora. 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 disponibilitat d’espai. Els projectes acceptats en la tipologia
A (mòduls i ‘línia de suport’) 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.
2.

Innovació i interès del projecte (fins a 8 punts)
Qualitat del projecte, atenent els conceptes següents:
sector i definició del projecte, objectius, originalitat, metodologia i cronograma (fins a 8 punts)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proximitat del projecte: professionals i empreses de Granollers i comarca (fins a 10 punts)
Relació amb activitats productives audiovisuals i/o empreses creatives (fins a 5 punts)
Trajectòria de l’empresa i/o professional i/o entitat. Equip humà/talent (CV) (fins a 5 punts)
Potencialitat, qualitat i idoneïtat en el cas dels projectes ‘estratègics’ (fins a 8 punts)
Potencialitat, qualitat i idoneïtat en el cas dels projectes ‘ ‘formatius’ (fins a 8 punts)
Potencialitat, qualitat i idoneïtat en el cas de propostes ‘inici de projecte’ (fins a 8 punts)
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)
Activitat relacionada amb sectors emergents: tecnològics, I+D... (fins a 5 punts)
Generació d’ocupació i treball especialitzat. Potencialitat de creixement i/o d’expansió de negoci (fins a 5 punts)
Iniciativa promoguda –almenys un 40% dels membres- per joves menors de 25 anys i/o majors de 45 anys (fins a 5 punts)
Iniciativa promoguda –almenys un 10% dels membres- per persones amb discapacitat (fins a 5 punts)
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)
Pla de negosci, capacitat de finançament, orientació al mercat. (fins a 5 punts)

10.
11.
12.
13.
14.
15.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Totes les sol·licituds (mòduls, coworkings i altres residències) han de presentar la documentació bàsica establerta: Tipologia B. En el cas
que siguin sol·licituds només per a mòduls o que es vulguin beneficiar de les ‘línies de suport’, també hauran de presentar la documentació
exigida per a la Tipologia A.
La documentació s’ha de presentar obligatòriament de forma indexada, seguint l’ordre establert de temàtiques, amb l’objectiu de facilitar
la seva correcta avaluació. Les propostes que concorrin en l’apartat de residències amb ‘línies de suport’ (‘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.
- Per ampliar informació veure punts 11, 12 i 14 de les Bases.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
Es poden presentar les sol·licituds i projectes del 2 al 18 de gener de 2019, ambdós inclosos.
Les sol·licituds i la documentació es lliuraran a les oficines de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL, situades 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.
Aquelles sol·licituds que arribin fora del termini establert no seran admeses.

PROJECTES FORA DE CONVOCATÒRIA
Un cop resolta aquesta convocatòria de 2019, es podran presentar noves sol·licituds acompanyades de la documentació requerida,
que s’atendran segons el projecte presentat i la disponibilitat d’espai. La durada de les llicències serà fins la resolució de la propera
convocatòria.

POSADA EN MARXA
Els espais i serveis descrits que són l’objecte d’aquesta convocatòria hom preveu posar-los en marxa l’1 de febrer de 2019.

Per ampliar la informació consulteu les Bases a www.rocaumbert.cat.
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.

ROCA UMBERT
FÀBRICA DE LES ARTS
C. d’Enric Prat de la Riba, 77
08401 Granollers · Barcelona
T. 93 860 47 29
www.rocaumbert.cat
info@rocaumbert.cat

