
BASES GENERALS D’ACCÉS A LA RESIDÈNCIA  DE L'ESPAI D'ARTS
DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS 

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és establir el procediment pel qual s’ha de regir el règim d’accés a 

la residència per a artistes, investigadors/es i/o creadors/es de l'Espai d'Arts de Roca Umbert.

Informació general sobre l'Espai d'Arts 

L'Espai d'Arts és l'equipament que lidera el programa d'arts visuals i plàstiques de Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts. Es va inaugurar l'any 2008. La seva missió és donar suport a la formació, 

creació, producció i difusió a l'art contemporani.

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
• L’horitzontalitat entre el creador, el públic i la institució

Com a espai municipal gestionat per Granollers Audiovisual SL ofereix espais de creació als 

membres  de  la  comunitat  artística  catalana  i  estrangera  intentant  combinar  residències 

d'artistes  consagrats amb artistes que comencen la seva carrera.

A nivell d’espais, l’Espai d’Arts consta d’una sala expositiva: la Sala Zero, de més de 140 m², i 

dotze tallers de producció. La Sala Zero se centra en la producció contemporània, fent especial 

atenció als processos i a les noves pràctiques artístiques de fusió. D'altra banda, els tallers de 

producció  acullen  els  artistes  residents  que  volen  desenvolupar  un  projecte  vinculat  a  la 

creació, la recerca i l'experimentació en el procés creatiu. 

S'entén com a residència, l'estada (espai i temps) dels creadors a l'Espai d'Arts a fi que creïn 

i/o produeixin un projecte de manera global o parcial. A més a més, durant aquesta estada el 

resident ha d'establir vincles amb el centre o amb d'altres creadors en residència. L'objectiu 

principal  d'una residència és desenvolupar un projecte creatiu de duració determinada que 

impliqui un retorn social. 

Beneficiaris i tipus de projectes

Es poden presentar a la convocatòria artistes, investigadors/es i creadors/es a títol individual o 

col·lectiu, que vulgui desenvolupar un projecte de creació, recerca i/o investigació en l'àmbit 

de les arts visuals i plàstiques.

També hi poden optar els estudiants (majors de 18 anys) de formacions reglades relacionades 



amb l'àmbit de l'art i/o el disseny, que busquin un espai per desenvolupar projectes tutoritzats 

pel centre educatiu on estudien.

Espais, usos i  condicions

La realització d'una estada als espais de residència de l'Espai d'Arts consisteix en la cessió d'ús 

de l'espai com a taller per a la creació, producció, investigació i recerca. Els espais de què 

disposa el centre són els següents:

Taller m2 Condicions Usos

Taller 1 52,11m2 Llum natural i ventilació amb obertura de 
finestres

Compartit entreestudiants 
d'art i disseny
(8 com a màxim)

Taller 2 32,94 m2 Llum natural i ventilació amb obertura de 
finestres

individual i/o compartit 

Taller 3 34,58 m2 Llum natural i ventilació amb obertura de 
finestres

individual i/o compartit 

Taller 4 33,12 m2 Llum natural i ventilació amb obertura de 
finestres

individual i/o compartit 

Taller 5 30,36 m2 Llum natural i ventilació amb obertura de 
finestres

individual i/o compartit 

Taller 6 27,83 m2 Llum natural i ventilació amb obertura de 
finestres

individual i/o compartit 

Taller 7 29,33 m2 Llum natural i ventilació amb obertura de 
finestres

individual i/o compartit 

Taller 8 29,33 m2 Llum natural i ventilació amb obertura de 
finestres

individual i/o compartit 

Taller 9 31,71m2 Llum natural i ventilació amb obertura de 
finestres

individual i/o compartit 

Taller 10 11,89 m2 Llum natural i ventilació amb obertura de 
finestres

individual 

Taller 

11_L'altell

32,50 m2 Llum natural, terra laminat, climatitzat amb 
sistema de calefacció i aire condicionat

individual i/o compartit  

Taller 1_La 

Miranda

52,20 m2 Llum natural, climatitzat amb sistema de 
calefacció i aire condicionat

Residències de curta durada 
(un màxim de 3 mesos)

Tots els espais compten amb instal·lació elèctrica. Els residents podran utilitzar els espais de 

treball comuns (taller el pont i cambra fosca) i l'office (nevera i microones).

Els residents hauran d'aportar mensualment el preu públic per a la utilització de l'espai. El 

centre es farà càrrec de les despeses d'aigua, llum, internet, neteja i altres serveis adscrits en 

concepte d'ajut a la creació i producció. Podeu consultar els preus públics a  www.gasl.cat o 

rocaumbert.cat/espaidarts.  A  final  de  cada  mes  es  farà  una  factura  al  resident  amb  els 

pagaments relacionats amb l'ús de l'espai ocupat. L’ingrés s’haurà de fer via transferència 

http://www.gasl.cat/


bancària a Granollers Audiovisual S.L.

Els residents hauran d'incorporar el logotip “Fet a Roca Umbert” en la difusió del projecte 

desenvolupat  durant  la  seva  estada  a  la  residència.  En  cas  de  no  fer-ho,  s'anul·larà  la 

residència automàticament i l'artista tindrà un mes per desallotjar el taller.  

Les residències de la convocatòria són d'una durada d'un any prorrogable un màxim de  tres 

anys  (sempre  condicionades  al  projecte  presentat).  Una  vegada  finalitzat  el  projecte,  el 

resident podrà presentar un altre projecte a la convocatòria sempre i quan la seva estada total 

a la residència no superi els tres anys.

Els horaris d'accés són les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, però Roca Umbert podrà 

modificar aquest horari si per raons de seguretat ho considera necessari, notificant-ho amb 

l'anticipació oportuna.

 

Els residents hauran de complir la normativa de convivència que s'adjunta a l'annex d'aquesta 

convocatòria. 

Requisits per optar a l'ocupació dels tallers

Els artistes, estudiants i/o investigadors/es interessats a fer una estada a la residència de 

l'Espai d'Arts, hauran de presentar la següent documentació a  espaidarts@rocaumbert.cat 

• Sol·licitud:

Nom i cognoms
NIF
Adreça postal
Dades de contacte: telèfon i correu electrònic
web/ blog/...
Disciplina artística 

• Dossier:

Títol del projecte que faràs durant la teva estada a la residència (amb un màxim de 
150 caràcters). 
Documentació gràfica 
Concepte del projecte (amb un màxim de 300 caràcters).
Descripció (amb un màxim de 2.500 caràcters).
Durada del projecte (entre un mes i un any, amb possibilitat de pròrroga de fins a 3 
anys).
Us individual o compartit*

Modalitat d'ús compartit*

mailto:espaidarts@rocaumbert.cat


1. En cas d’optar a la  modalitat d’ús compartit per un projecte col·lectiu, cal indicar el nombre 
d’integrants, el nom, cognoms i NIF, i el nom de l’interlocutor i responsable de l’ús de l’espai, com 
i a qui es girarà l’import del pagament.

2.  En  cas  d’optar  a  la  modalitat  d’ús  compartit  per  projectes  individuals,  cal  presentar  la 
documentació de tots els artistes i dels projectes a desenvolupar. Cal indicar el nombre i les dades 
de tots els integrants (nom, cognoms i NIF); el nom i cognoms del representant i interlocutor del  
col·lectiu. Pel que fa al pagament de la llicència d’ús: el nom, cognom i NIF de la persona que farà 
el pagament de la llicència d’ús. En cas de baixa d’un dels membres, la fracció del cost de la 
llicència d’ús l’assumirà la resta del col·lectiu. 

Procediment d’adjudicació dels espais

La convocatòria per a l'adjudicació dels espais disponibles es regeix per les normes següents:

1) En  el  moment  que  quedi  un  o  més  espais  disponibles,  quedarà  obert 
automàticament el procés perquè s’activin les sol·licituds amb la documentació exigida, 
que quedarà regulat pels criteris de valoració descrits a l'apartat 3. 

2) Les  bases  estan  publicades  al  web  www.gasl.cat i  a 
www.rocaumbert.cat/espaidarts

3)  La selecció  d'aquesta convocatòria  la  faran els  responsables del  programa d'arts 
visuals i  plàstiques de Roca Umbert i,  si es considera necessari, es convidarà altres 
professionals independents vinculats al món de l'art. Els criteris de valoració són:

1. Projecte innovador vinculat a la creació contemporània
2. Vinculació amb la fàbrica (passat i/o present) i/o altres artistes, col·lectius i/o 

entitats residents i/o del territori. 
3. Relació amb d'altres disciplines (artístiques, de pensament, d'educació, culturals, 

etc.)
4. Currículum de l'artista

1. Condicions generals

2. És condició indispensable per participar a la convocatòria l'aportació de la documentació 

requerida a les bases i/o que el centre pugui sol·licitar en cas de dubtes sobre el projecte 

presentat.

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

resolució del jurat, així com la normativa de convivència que s'adjunta a l'ANNEXE I.

4. Les cessions d'ús tindran caràcter personal i no podran traspassar-se a tercers. 

5. L'incompliment de la normativa de convivència del centre provocarà l'expulsió immediata 

de la residència a Roca Umbert. 



Organitza:

Amb el suport de:

És membre de:



Annex I: NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA A LA RESIDÈNCIA DE L'ESPAI D'ARTS

Neteja i condicions d’ús:

• L’artista usuari 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 hi hagi. Així mateix, han de respectar i mantenir en perfecte estat totes 

les instal·lacions seguint les indicacions dels 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 la llicència d’ús per utilitzar-lo.

• Només  resten  a  disposició  de  l’artista  l’espai  de  producció  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.

• Depenent  del  tipus  de  projecte  artístic  que  es  desenvolupi  a  l’espai  de  producció, 

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. Aquesta circumstància també és 

aplicable a la cobertura per robatori de materials i objectes propietat de l’artista que 

tinguin un valor econòmic elevat i  que caldrà tenir coberts de forma especial.  Roca 

Umbert  Fàbrica  de  les  Arts  (Ajuntament  de  Granollers)  no  es  farà  responsable  del 

material dels artistes dipositat als espais.

• Els artistes residents són els responsables de vetllar per la integritat de l’equipament. 

L’artista  ha  de  notificar  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 al 

més aviat possible i garantir així la qualitat del servei.

• Roca Umbert Fàbrica de les Arts es farà càrrec de la neteja dels espais comuns, mentre 

que els artistes residents es fan càrrec de la neteja i de l’ordre de l’espai de producció 

que tenen cedit. L'artista és el responsable de baixar als contenidors les seves deixalles. 

El no compliment és causa d'expulsió del centre.

• El  personal  de  Roca  Umbert  podrà  accedir  als  tallers  sense  avís  previ  per  causes 

tècniques  o  per  supervisar  el  bon  ús  de  l'espai.  En  el  cas  de  visites  s'avisarà 

prèviament. 

Accés a l’equipament

• Els artistes residents disposen de claus per accedir al taller que utilitzen. Els artistes 



han de tornar l’últim dia d’ocupació de l’espai les claus d’accés. En cas de pèrdua, 

hauran de pagar l’import de les noves claus.

• Els horaris d’accés són les 24 hores del dia. 

Drets dels usuaris

• Dret a no ser discriminats per la seva raça, sexe o religió.

• Dret a la protecció de les dades personals. 

• L’artista podrà fer forats a les parets sempre que es deixi l’espai exactament  com es va 

trobar.

Deures dels usuaris

• Mantenir un comportament respectuós que faciliti la convivència amb els altres artistes 

residents, els usuaris i  els treballadors de l’Espai d’Arts. El no compliment és causa 

d'expulsió immediata.

• 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. El no compliment és 

causa d'expulsió immediata.

• Complir amb la normativa de funcionament i de cessió d’ús de l’Espai d’Arts i notificar 

als seus responsables qualsevol incidència que pugui perjudicar la qualitat del servei.

• No és permès l’ús del taller com a espai de magatzem, només com a espai de treball. 

No es poden emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus 

de combustió o explosió. El no compliment és causa d'expulsió immediata.

• No és permès l'ús de l'espai per a activitats comercials o per a activitats obertes al 

públic sense la prèvia autorització del personal de Roca Umbert. 

• No està permès penjar cap tipus de material  a 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).  El  no  compliment  és  causa  d'expulsió 

immediata.

• No es pot menjar a l’interior dels tallers, cal fer-ho a la zona habilitada per a aquesta 

finalitat. 

• No es permet cuinar dintre del recinte de l'Espai d'Arts, ni als tallers individuals. ni a les 

zones comunes.

• No és permès portar cap tipus d’animal a les instal·lacions. 

• No és permès establir-hi la seva residència/habitatge.

• Cal abonar els preus públics regulats a les Normes Reguladores de Preus Públics vigents 



per a la cessió de l’espai de producció de l’Espai d’Arts.

• Caldrà abonar els desperfectes derivats d’un mal ús de l’espai. 

• Cal 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 

http://www.rocaumbert.cat

• Els artistes residents hauran de mostrar la màxima disponibilitat d’atenció als mitjans 

de comunicació, visites institucionals, escolars... 

• Els artistes residents es comprometen a tenir sempre accessible el seu treball quan es 

produeixen visites guiades per a escoles i esdeveniments d’índole similar 

• Roca Umbert Fàbrica de les Arts disposa d’un Servei d’Acompanyament, que fa tasques 

de  vigilància  al  recinte.  Els  artistes  s’han de donar  a  conèixer  i  han de  facilitar  al 

personal del servei la seva feina. 

http://www.rocaumbert.cat/

