
 

 

 

Benvolguts, benvolgudes,  

 
La Fàbrica de Creació de Fabra i Coats posa a disposició espais per a la recerca i la 
creació artística en diferents àmbits i disciplines de forma temporal i fins a la data 
d´inici de les obres d'adequació i rehabilitació definitiva de l'equipament previstes 
durant el segon semestre de l’any 2010 

Tots aquells artistes a títol individual, col·lectius, entitats, etc.. interessats en 
desenvolupar projectes a Fabra i Coats i amb una temporalitat d’una durada mínima 
d’un mes i màxima fins a la data d’inici de les obres de rehabilitació de l’espai previstes 
al llarg del segon semestre de 2010, només han d’omplir el formulari adjunt que 
apareix a les Condicions Reguladores així com la documentació sobre el projecte a 
desenvolupar que es cregui oportuna.  

La informació sobre les característiques, horaris i condicions apareix en el document 
de “Condicions reguladores per la cessió temporal d’espais per al desenvolupament de 
projectes de creació artística a Fabra i Coats” que us fem arribar.    

Trimestralment es reuneix  una Comissió de Valoració dels projectes que és 
l’encarregada de valorar i seleccionar els projectes presentats. En aquesta ocasió la 
Comissió avaluarà tots aquells projectes presentats al Registre General de l'Institut de 
Cultura de Barcelona (ICUB) (La Rambla, 99) (en horari de dilluns a dijous 8.30 h. a 
17.30 h. i divendres de 8:30 a 15:00h) fins el dilluns 18 de gener de 2010. 

Els projectes seleccionats començaran a acollir-se al llarg de la última setmana de 
gener i la primera quinzena de febrer. 

Tanmateix es poden presentar propostes amb posterioritat a aquesta data i que seran 
avaluades a les properes reunions trimestrals  de la Comissió de Valoració.   

Aquelles propostes que requereixin d’un espai amb una durada inferior a 1 mes 
restaran fora de la regulació d'aquest plec de condicions i seran acollides al llarg de tot 
l’any en funció de la disponibilitat d'espais existents. Aquestes propostes es poden 
adreçar, directament al mail: fabraicoats@bcn.cat 

   
Per a qualsevol altre aclariment no dubteu en contactar al mateix email o bé al telèfon 
933451514. 

 
Rebeu una cordial salutació.  

 

 
Coordinació de Fabra i Coats  
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona  

mailto:fabraicoats@bcn.cat


 

 

 

CONDICIONS REGULADORES PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D’ESPAIS 
PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE CREACIÓ ARTÍSTICA 
A FABRA I COATS  

L’Institut de Cultura de Barcelona segons el Pla Estratègic de Cultura de 
Barcelona, aprovat pel Plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del 22 
de desembre de 2006, ha posat en marxa un programa de suport a la creació a 
la ciutat per tal de potenciar l’existència d’espais  d’assaig i experimentació en 
tota mena de llenguatges artístics. 

Un dels edificis que estan dins del Programa de Fàbriques per a la Creació és 
la Fàbrica 1 de l’antic recinte fabril de Fabra i Coats, ubicada al barri de Sant 
Andreu, al carrer Sant Adrià, núm. 20, que està pendent de les reformes per a 
la seva rehabilitació i condicionament que es portaran a terme a partir de l’any 
2010. 

Fabra i Coats vol ser un centre cultural de nova generació adaptat a les noves 
formes de creació i producció artística, un projecte que promogui la 
interdisciplinarietat entre les arts i integri formació, creació, experimentació i 
difusió artística. Aquest centre serà un espai de recursos i suport per als 
professionals del sector cultural i la resta de creadors artístics de la ciutat. 
També es desenvoluparan programes de formació artística (bàsicament en 
l’àmbit del lleure), un programa d’interpretació del patrimoni industrial de Fabra i 
Coats, i es promourà la implicació i participació del centre en el seu entorn 
territorial més proper. 

La nau central de Fabra i Coats es tracta d’una nau aïllada rectangular de 
12.000m2 distribuïts en quatre plantes de 3.000m2 cadascuna i amb una 
alçada lliure en cada planta de 5,80m. que està a l’espera de l’inici de les obres 
de rehabilitació. 

Abans de la realització de les obres d’adequació definitiva de l’equipament s’ha 
portat a terme l’adequació provisional de 2 seccions de les plantes baixa i 
primera que sumen un total de 2.100 m2 i que permet, actualment, poder cedir 
espais de treball amb un mínim condicionament per a la realització de projectes 
de creació artística. Aquests usos provisionals seran de caràcter temporal, 
efímer i provisional i limitats per l’inici de les obres de rehabilitació. 

És per això que es regulen les condicions per a la cessió d’aquests espais 
disponibles a creadors a títol individual, entitats, col·lectius, etc. interessats a 
desenvolupar processos de creació artística. 

Característiques dels espais i serveis disponibles 

Els espais disponibles, amb diferent grau de condicionament i en horari regular 
de dilluns a divendres de 9h a 21 h. són:  



 

 

 Una sala polivalent de 160m2  

 Una sala de treball adequada per a espai d’oficina per a 20 llocs treball 

 Dues sales de reunions de 25 m2 

 Un Estudi de ràdio (no equipat tècnicament). 

 Un Estudi de gravació sonoritzat però sense equipar tècnicament. 

 Un buc d’assaig insonoritzat de 45 m2  

 Quatre estudis de 25m2. 

 Tres estudis de 30m2 

 Un estudi de 42m2 

 Un espai diàfan, a la planta baixa, de 800m2 dividit per fileres de pilars 

metàl·lics situats en trams de 5,80m d’amplada per 3,80m. de llargada. 

L’alçada de terra a sostre és de 5,80 m. En aquest espai existeix 

instal·lació elèctrica. La cessió d’aquest espai es farà a projectes 

puntuals i de durada inferior als 20 dies. 

 Un espai diàfan, a la planta primera, de 800m2 dividit per fileres de pilars 

metàl·lics situats en trams de 5,80m. d’amplada per 3,80m. de llargada. 

L’alçada de terra a sostre és de 5,80 m. El terra és de fusta. En aquest 

espai no existeix cap tipus d’instal·lació elèctrica.  

Cap d’aquests espais, excepte el d’oficines, està climatitzat.  

Serveis inclosos i disponibles per a la cessió d’aquests espais 

Els serveis inclosos en la cessió d’aquests espais serien:  

-Neteja bàsica dels espais 

-Manteniment de la infraestructura 

-Control d’accés al recinte i secretaria 

-Accés a Internet (Via Wi-Fi i a través de la Intranet del centre). 

-Es posarà a disposició els serveis de fotocòpies, fax i impressió en 
l’espai d’oficines. 

- Es posarà a disposició, en l’espai d’oficines, el mobiliari existent. 

 

Condicions de la cessió 

 La cessió en tots els casos serà temporal per a projectes de creació 

artística amb una durada superior a 1 mes i per a un període màxim 



 

 

limitat i determinat per l’inici de les obres de rehabilitació de l’equipament 

que es preveu que s’iniciïn al llarg del segon semestre de l’any 2010.  

 Una Comissió de Selecció i Valoració realitzarà periòdicament, en 

períodes no superiors als 3 mesos una valoració i avaluació del 

desenvolupament dels diferents projectes seleccionats. En cas que 

aquesta valoració no sigui satisfactòria, en cas que es consideri que ja 

s’han assolit els objectius del projecte, o que no s’acompleixin els 

requisits establerts en les condicions de cessió d’aquests espais  

l’Institut de Cultura de Barcelona podrà rescindir la cessió sense que es 

vegi obligat a cap compensació o contraprestació de qualsevol tipus. La 

desocupació dels espais cedits s’haurà de realitzar en un període màxim 

de 30 dies a partir de la comunicació de la finalització de la cessió. 

 L’Institut de Cultura de Barcelona comunicarà amb una antelació de 60 

dies la data d’inici de les obres de rehabilitació i, per tant, de la 

desocupació dels espais cedits per part dels projectes usufructuaris. 

 Cap dels espais es cedirà en règim d’exclusivitat. És a dir, els projectes 

seleccionats hauran de saber adequar-se i adaptar-se per a compartir 

els espais amb altres projectes i col·lectius. 

 Els espais es cediran en les condicions en les que es troben actualment, 

sense cap obligació per part de l’ICUB d’adequar l’espai a les 

necessitats de la proposta. El sol·licitant haurà d’assumir el cost de 

qualsevol desperfecte ocasionat a l’espai o al material que s’hagi cedit o 

hi hagués a l’espai. 

 Els artistes podran adequar i personalitzar el seu espai sempre i quan, 

en finalitzar el seu conveni, el deixin en el mateix estat en que el van 

trobar. Si fos necessari portar a terme una readequació de l’espai per 

part dels interessats la proposta d’adequació així com de muntatge i 

desmuntatge haurà de ser sotmesa a aprovació per part de l’ICUB. En 

cap cas suposarà cap càrrec econòmic per l’ICUB 

 Els cessionaris seran responsables del material que sigui de la seva 

propietat i estigui emmagatzemat o utilitzat a l’equipament. En cap cas 

l’Institut de Cultura se’n farà responsable. 

 De la mateixa manera, en l’ús dels recursos informàtics l’Institut de 

Cultura no tindrà cap responsabilitat en quant a possibles incidències 

generades per virus o altres elements que pugin afectar als equipaments 

informàtics dels diferents cessionaris. 

 Sempre es comunicarà a  l’ICUB, mitjançant el seu representant, 

qualsevol transformació que es proposi fer de l’espai pel bon  

funcionament de la proposta. En tots els casos les propostes hauran  de 

ser aprovades per l’Institut. 



 

 

 Els cessionaris hauran de destinar els espais ocupats a les activitats i 

projectes específics per als que s’hagi aprovat la cessió de l’espai, i en 

general a aquelles funcions o activitats que li siguin pròpies, atenent als 

seus objectius estatutaris. Per la qual cosa no es podrà utilitzar com a 

espai d’emmagatzematge, tret del material necessari per al 

desenvolupament del projecte. Qualsevol altra utilització diferent de les 

establertes haurà de ser autoritzada per l’Institut. 

 Només restarà a disposició del sol·licitant l’espai i equipaments cedits en 

l’horari preestablert i en aquest sentit, no es podran fer servir altres 

espais i/o equipaments ni circular-hi sense l’autorització dels 

responsables de l’equipament.  

 Els contractes que els cessionaris concertin amb tercers tindran caràcter 

privat i no seran font d’obligacions per a l’ICUB. 

 En els espais no està permès emmagatzemar objectes o matèries 

susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o explosió. 

 Els cessionaris respondran dels danys i perjudicis que es produeixin a 

terceres persones  o a l’ICUB com a conseqüència  de l’ús de l’espai, de 

l’estat de conservació i funcionament de les instal·lacions i de l’exercici 

de les activitats que s’hi duguin a terme. Amb total indemnitat per l’ICUB. 

 Els cessionaris hauran de contractar al seu càrrec una pòlissa de 

responsabilitat civil davant de tercers derivada de les activitats que s’hi 

duran a terme. 

 En cap cas es poden bloquejar, dificultar l’accés, obstaculitzar o tapar 

les sortides d’emergència, la senyalització d’emergència, extintors i 

polsadors d’alarma, detectors d’incendis, així com qualsevol altre 

element de seguretat i prevenció. Les instal·lacions elèctriques no poden 

ser modificades en cap circumstància sense autorització prèvia dels 

responsables de l’equipament. 

 En activitats amb un especial risc el sol·licitant haurà d’aportar el número 

d’extintors d’incendi suficients per complementar els existents a l’espai 

segons la normativa vigent. 

 La cessió d’espai estarà subjecta a uns preus d’ús que s’acordaran en 

cada cas en funció de les necessitats tècniques i espaials requerides.  

 

Per a l’establiment de les tarifes per l’ús i cessió dels espais 

s’aplicaran els preus privats previstos per a l’ICUB per a l’ús 

d’aquest tipus d’espais. Aquestes tarifes seran les següents:  

 

o La cessió de cada lloc de treball de l’espai d’oficina serà de 

60 Euros al mes que donarà dret a 4 seients i un punt de 

connexió a la xarxa informàtica. 



 

 

 

o El cost per a l’ús de la resta dels espais serà en funció del 

cost per m2 a utilitzar per cadascun dels projectes que serà 

de: 2,2€ m2 al mes. 

Aquestes tarifes s’incrementaran en funció de l’IPC previst per a l’any en curs. 

S’exigirà a més del pagament del preu corresponent, la constitució d’un dipòsit 
en metàl·lic que garanteixi el pagament dels serveis i dels possibles 
desperfectes ocasionats. 

 

Criteris i condicions per a la selecció dels projectes a desenvolupar 

Aquestes condicions s’aplicaran per a projectes de creació artística. Es podrà 
acollir a aquesta possibilitat qualsevol entitat, associació, artista individual o 
col·lectiu que tingui com a objecte de treball la cultura, i especialment el suport 
a la creació cultural. Podran presentar-se, per tant, projectes d’un sol creador 
que ocupa íntegrament un espai, o bé projectes col·lectius, en que diferents 
artistes i creadors presenten conjuntament una proposta. 

Comissió de Valoració dels projectes 

Una Comissió de Valoració es reunirà trimestralment per a decidir entre aquells 
projectes que coincideixin en la demanda d’un espai durant el mateix període i 
per a valorar-ne la seva adequació. Aquesta Comissió de Valoració comprovarà 
el compliment dels requisits de participació, i avaluarà les sol·licituds 
presentades en funció dels criteris especificats a continuació. 

La Comissió de Valoració estarà constituïda de la següent manera: 

 Directora de Programes de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 Tècnic responsable de l’equipament de Fabra i Coats i que actuarà com 
a secretari de la Comissió. 

 El secretari del Consell de la Cultura de Barcelona. 

 Quatre representants del sector cultural de la ciutat a proposta del 
Consell de la Cultura de Barcelona. 

La Comissió es reserva l’opció, en funció de l’interès i objectius dels projectes i 
la tipologia de l’organitzador, de proposar l’aplicació de reduccions en els preus 
privats de cessió d’ús temporal, de fins a un 50% en funció del seu interès 
públic i cultural. També la Comissió podrà proposar en quins casos aplicar  

 



 

 

contraprestacions (valorades econòmicament) i acordades prèviament en 
compensació per les tarifes a aplicar. Aquestes propostes s’elevaran i 
s’aprovaran a l’òrgan competent. 

Criteris de selecció 

En el cas que coincideixi la demanda per part de dos o més projectes d’una 
tipologia d’espai durant un mateix període de temps els criteris per a la selecció 
de les propostes es basaran en: 

 Per tractar-se de propostes de suport a la creació i a la producció 
artística en qualsevol de les seves disciplines, tot i que en l’ocupació 
dels espais de gravació, bucs, i estudis tindran preferència les propostes 
relacionades amb l’àmbit musical.  

 En funció de la finalitat del projecte tot valorant prioritàriament aquells en 
que es tracti de: 

o Projectes d’investigació i recerca en l’àmbit de la creació artística.  

o Projectes interdisciplinaris de creació artística.  

o Propostes que promoguin les relacions entre la creació i les 
plataformes de difusió i distribució i amb altres centres de creació 
o producció.  

 Pels requeriments tècnics necessaris en funció de la seva adequació als 
espais condicionats per a la seva cessió. 

 Per l’adequació del projecte artístic a les característiques dels espais 
disponibles a la Fabra i Coats. 

 Incidència del projecte artístic a la ciutat de Barcelona. 

 

Règim jurídic i jurisdicció 

La cessió d’espai objecte d’aquestes condicions tenen caràcter temporal, 
essent lliurement revocable i reductible en tot moment per part de l’Institut de 
Cultura de Barcelona, en cas d’incompliment de les condicions regulades i 
acceptades en el present document. En cap cas, l’atorgament de la cessió 
temporal no genera cap dret a l’obtenció posterior de l’espai i no es pot al·legar 
com a precedent. 

L’atorgament de la cessió dels espais s’efectuarà d’acord amb els principis de 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, 
eficàcia i eficiència. 

El dret a utilitzar l’espai es farà efectiu quan es signi el contracte de cessió 
entre l’interessat o interessats i l’Institut de Cultura de Barcelona. 



 

 

Les autoritzacions de les cessions tindran caràcter personal, i no podran 
traspassar-se a tercers. 

La participació en aquesta convocatòria implica la total acceptació de les 
condicions i de la resolució de la Comissió de valoració, així com de possibles 
canvis, conseqüència de factors externs a l’Institut de Cultura de Barcelona, i 
que es puguin produir a posteriori. 

L’extinció del dret d’ús de l’espai es produirà en cas de:  

  

Incompliment de les obligacions establertes en les presents bases. 

 Infrautilització de l’espai 

 Problemes de convivència amb la resta d’usuaris i gestors dels espais. 

En cas d’incompliment de les estipulacions establertes a les condicions, seran 
a càrrec de l’entitat que hagi incomplert totes les penalitats e indemnitzacions 
que es derivin del citat incompliment. 

Aquestes Condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent i qualsevol 
controvèrsia que es susciti en relació a la seva aplicació, interpretació i/o 
compliment es sotmetrà l’ordre jurisdiccional civil dels Jutjats i Tribunals de la 
ciutat de Barcelona. 

 

Sol·licitud  

Per concórrer a la contractació dels espais, les sol·licituds s’han de formular 
mitjançant el full adjunt a les presents.  

A més d’aquest formulari s’hi haurien d’afegir: el projecte a desenvolupar a 
l’espai: títol, concepte del projecte, descripció, durada i imatge. També un detall 
dels requeriments tècnics per al desenvolupament de la proposta.  

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la 
corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat. 

Per la formalització del contracte caldrà aportar la documentació requerida per 
l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 Caldrà lliurar la sol·licitud de dilluns a dijous de 8’30 a 17.30 h, i els divendres 
de 8’30 a 15 h al Registre General de l’Institut de Cultura (la Rambla, 99, 08002 
Barcelona). 

En un termini de 15 dies hàbils des de la data d’aprovació de la sol·licitud, 
caldrà presentar la documentació acreditativa d’haver constituït una pòlissa de 
responsabilitat per l’import que es determinarà en funció de les característiques 
de l’espai objecte de cessió, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula de 
condicions d’ús.  



 

 

FORMULARI PER A LA SOL·LICITUD D’ÚS D’ESPAI A LA NAU CENTRAL 
DE LA FABRA I COATS 

Nom de l’entitat/associació/col·lectiu 

Nom del/la  responsable 

Adreça     Tel.    Mail 

Descripció de la proposta 

 

Necessitats tècniques de l’espai (m2) 

 

Durada de l’activitat o projecte 

 

Horari 

 

Data 

Signat, 

 

Representant de l’entitat      

Protecció de Dades 

Les dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i secret, de conformitat amb la llei 
15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades personals. 

Les vostres dades personals s'incorporaran en un fitxer titularitat de l’Institut de Cultura de Barcelona, amb 

la finalitat de gestionar la contractació de la cessió temporal d’espais per al desenvolupament de projectes 

de creació artistica a l’espai de creació de Fabra i Coats 

Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la normativa 

sobre protecció de dades, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona , 

indicant en l’assumpte: Exercici de Drets. 

*Caldrà adjuntar projecte desenvolupat de la proposta 



 

 

 

IMATGES DELS ESPAIS DE TREBALL 

 

 

 


