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Barcelona és una ciutat amb una trajectoria que ha anat creixent en relació al sector 
audiovisual, havent desenvolupat una indústria consolidada que la fa un referent. El 
fenomen de !'audiovisual queda lligat a Barcelona en tates les seves formes i fases del 
seu desenvolupament com a producte: formació, investigació, producció, distribució i 
exhibició. Actualment és un sector que suposa el 34% del sector cultural i un 31% de 
la seva ocupació, amb un creixement constant i un potencial de futur: !'audiovisual en 
tots els seus formats passara a ser la part més important de l'oci deis anys que venen. 

Barcelona és un espai per la indústria audiovisual: publicitat, animació, 
producció per televisió, documental, etc. Barcelona ha esdevingut un centre d'activitat 
creixent, amb més de 400 productores del sector audiovisual (que comprenen 
empreses productores de cinema, de televisió i vídeo, de publicitat, d'animació, de 
multimedia, de fotografia) i amb unes mil produccions rodades el proppassat any 2004. 
Els spots publicitaris, amb 164 rodatges durant aquest any 2005, representen la majar 
part de les produccions audiovisuals fetes a la ciutat. Les sessions de fotografia també 
són importants: 101 el 2004 i 105 el 2005. El rodatge de documentals també ha 
augmentat un 24% respecte al 2003. Ha crescut també la producció pera televisió en 
un 64% del 2003 al 2004. 

Tata aquesta indústria audiovisual implica, a més de les productores, a altres 
subsectors que se'n beneficien i fan créixer el sector que envolta aquesta indústria: 
serveis per a la producció (cameres, il·luminació, so, maquillatge, atrezzo, decorats, 
castings, efectes especials) postproducció ( subtitulats, estudis de grava ció de so) 
distribució (cinema, vídeo) exhibició (empreses d'exhibició, equipament de projeccions) 
comunicació (agencies de fotografia, premsa, publicitat, mitjans de comunicació, 
marqueting) i, també els serveis complementaris (traducció simultimia, catering, 
vigilancia, missatgeria, hostesses). 

Barcelona és un centre de fonnació i creativitat: Barcelona té una oferta 
formativa important en l'ambit de !'audiovisual que s'ha anat especialitzant amb 
llicenciatures com Comunicació Audiovisual, Enginyeria Superior en Image i So o 
postgraus en Arts Digitals, Publicitat Digital, Realització Audiovisual, etc. i també amb 
la creació de les escales de cinema com I'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya adscrit a la Universitat de Barcelona o el Centre d'Estudis Onematografics de 
catalunya) són també una mostra de la professionalització del sector a la ciutat de 
Barcelona. 

Barcelona aposta per la innovació amb el projecte Pare Barcelona Media previst al 
22@. Combina el trasllat del Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu 
Fabra, la creació del Centre d'Innovació {UPF, Institucions i Empreses) i la construcció 
del Media Complex (22@, Ajuntament de Barcelona-Media Pro) i el projecte de creació 
d'una incubadora pel suport a les noves empreses del sector i el projecte d'ubicació de 
l'arxiu fotografic i digital a la ciutat. 

Barcelona és un escenari: s'ha convertit en una ciutat de rodatges de productes 
audiovisuals en aquests darrers anys perque és una ciutat atractiva: el mar, les 
muntanyes i rius; les moltes hores de llum i poca pluja; la seva capacitat de convertir
se en una altra ciutat; la representació de la historia arquitectonica a través deis seus, 
etc. Els tres districtes que més escenaris han servit pels rodatges són Ciutat Vella amb 
218 rodatges, I'Eixample amb 151 i Sant Martí amb 116 (2004). Escollir Barcelona com 
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a escenari es degut també a la logística de la ciutat: les seves bones comunicacions 
per carreteres, autopistes, aeroport, port i ferrocarrils; el nombre de places hoteleres; 
les seves qualificades empreses del sector audiovisual i auxiliars; la demostrada i 
premiada capacitat deis seus tecnies, actors, directors i productors entre altres. 
Barcelona és, dones, un escenari: té una posició consolidada en els rodatges deis 
productes audiovisuals des de la publicitat, fins els llargmetratges de ficció. 

Barcelona és una marca coneguda internacionalment: Pel·lícules com Todo 
sobre mi madre, (1998) de Pedro Almodóvar, Amor idiota (2004) de Ventura Pons, 
L 'auberge espagnole (2001) de Cédric Klapisch, El embrujo de Shanghai (2001) de 
Fernando Trueba, En la ciudad (2003) de Cese Gay entre moltes altres, ajuden a 
promocionar la imatge de Barcelona no només a nivel! nacional sinó també 
internacional. Els escenaris de la ciutat també s'han transformat pel rodatge de 
Salvador del director Manuel Huerga o pel rodatge de la pel· lícula El Perfum/ una gran 
producció internacional que s'ha rodat aquest estiu a la ciutat. la ciutat també acull 
actualment gairebé una dotzena de festivals i mostres de cinema (Festival de 
Cinema Asiatic, Festival de Cinema Independent !'Alternativa, Docupolis, Festival 
Internacional Gai.lesbic, entre altres) que ha anat augmentant en nombre i en qualitat 
en els últims anys, incorporant, el proppassat 28 de setembre, la primera edició del 
Festival de Cinema Polític. Aquests esdeveniments també contribueixen a donar un 
reconeixement internacional de la ciutat 

Aquestes produccions audiovisuals generen un impacte economic important per a la 
ciutat. Un llargmetratge local de pressupost mitja, rodat íntegrament a Barcelona, 
deixa aproximadament un 80% del pressupost a la ciutat. Un llargmetratge de 
pressupost baix rodat íntegrament a Barcelona deixa el 76% i les grans produccions 
locals que es roden a Barcelona i a fora, deixen aproximadament el 50-55% del seu 
pressupost a la ciutat. Aixo es tradueix en més ocupació laboral, tant en el camp deis 
serveis que es mouen al voltant de la producció cinematogratica o audiovisual i suposa 
també la promoció, tant nacional com internacional, de Barcelona. 

Actualment, l'exit del gran volum de rodatges a la ciutat, fa necessari un salt endavant 
per incentivar la coordinació deis esfor~os i evitar el risc de la dispersió per manca d'un 
registre únic. S'ha de tenir en compte que les ciutats espanyoles i europees 
competeixen cada vegada de forma més eficient per atreure rodatges. És 
imprescindible, dones, avan~ar cap a la coordinació deis criteris de gestió i facilitar els 
processos que garanteixin un treball en grup entre els diferents agents municipals: els 
Sectors, Instituts, Empreses, Organismes Autonoms i Districtes municipals implicats i 
augmentar les competencies i funcions de Barcelona Plató Film Commission/ com 
a organ de gestió, promoció i impuls de Barcelona com a ciutat de rodatges. També 
s'han de buscar complicitats amb I'Institut Catala d'Indústries Culturals per tal de 
garantir les sinergies entre la política audiovisual municipal i !'autonómica. 

l'any 1995, el Consell Plenari va declarar Barcelona com a "Ciutat Plató" i al julio! de 
1996, per acord de la Junta de Govern de 11nstitut de Cultura es crea Barcelona 
Plató Film Commission/ un programa per promoure la ciutat com a espai de 
rodatges cinematografíes. El programa neix potenciat per l'acord de no subjectar a 
preus públies l'ús deis espais i edificis municipals amb motiu del rodatge de pel·lícules, 
vídeos i enregistraments televisius de caracter professional i no publicitari. 

A Espanya les Film Commission encara són un fenomen relativament nou pero que, en 
poc temps, s'han anat consolidant en tot el territori. A nivel! europeu també s'esta 
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creant una xarxa que aglutinara a totes les Film Commission europees que s'hi 
integrin. Barcelona Plató Rlm Commission ha estat una de les impul$ores tant de 
I'Associació estatal Spain Film Commission, en la que ocupa la vice-presidencia, com 
de !'europea, perla quaii'Ajuntament de Barcelona ha enregistrat el nom de European 
Film Commission Network. 

Pel que fa a la resta del món, els Estats Units van ser els impulsors de les Rlm 
Commission i van crear, l'any 1975, I'AFCI (Association Film Commissioners 
International) que va ser !'origen d'un procés d'implantació d'aquestes oficines 
especialitzades a nivel! mundial. Existeixen avui múltiples exemples de ciutats en que a 
través de les Film Commission s'ha unificat l'atenció i la gestió deis rodatges, com per 
exemple a Londres, a Montreal, o a la majoria de ciutats deis Estats Units. Aquestes 
experiencies han donat com a resultat una perceptible millora en els processos 
audiovisuals i la projecció de les ciutats. 

L'actual gestió municipal audiovisual i la necessitat tant d'enfortir la coordinació com la 
de projectar encara més el sector audiovisual local exigeix elevar per a la seva 
aprovació la següent mesura de govern 
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MESURA DE GOVERN 

Primer. Recordar l'acord del Consell Plenari de 1'11 d'abril de 1995 amb la declaració de 
Barcelona com a "Ciutat Plató", feta amb la finalitat d'estimular les produccions 
cinematogratiques a la ciutat, de manera que quedi refermada !'ambició de consolidar
se com a ciutat audiovisual. 

Segon. Potenciar el programa Barcelona Plató com a instrument municipal més idoni 
per impulsar i desenvolupar les polítiques de suport al sector audiovisual, tot adaptant 
el seu desenvolupament a les premises que es deriven d'aquesta mesura de govern. 

Tercer. Fer créixer la capacitat de Barcelona com a ciutat de rodatges audiovisuals, 
ates !'impacte beneficiós com a promoció de la ciutat i de la indústria audiovisual local. 

Quart. Acollir la participació del conjunt d'agents que formen part d'aquest ambit 
(Institucions públiques i privades, associacions i empreses), que són convidats a 
participar i protagonitzar aquest projecte en benefici de la ciutat de Barcelona. 

Cinque. Refor~ar a través del programa Barcelona Plató, la imatge tant nacional com 
internacional de la nostra ciutat. 

Sise. Cercar l'acord amb la Generalitat de Catalunya, a través de I'Institut Catala de les 
Industries Culturals (ICIC), que ha convingut en promoure Barcelona-Catalunyá com a 
espai de rodatges a nivell internacional i estatal, facilitar determinats serveis a les 
productores i promoure la creació d'una xarxa territorial, amb l'objectiu de crear una 
estrategia exitosa de desenvolupament de la indústria audiovisual a la ciutat i al país. 

Sete. Propasar la creació d'una Comissió municipal que definira la política de rodatges 
de la ciutat en funció deis diferents aspectes que afectin serveis i territoris, així com els 
beneficis que implica per la ciutat. La comissió estara integrada per les regidories 
següents: 

Cultura 
Hisenda 
Mobilitat 
Serveis Urbans 
Districte de Ciutat V ella 
Districte de I'Eixample 
Districte de Gracia 

Vuite. Impulsar la constitució d'una Comissió mixta Barcelona Plató entre els diferents 
departaments I'Ajuntament de Barcelona i els representats deis sectors més implicats 
amb els rodatges a la ciutat (cinema, televisió i publicitat) que dura a terme la 
coordinació técnica amb tots els serveis i entitats implicades en els rodatges, unificant 
criteris i fent més agils les filmacions que es facin a Barcelona. 

Nove. Treballar per a la creació d'un registre únic de produccions obligatori i 
centralitzat a la pagina web de Barcelona Plató, que permeti un control exhaustiu de 
tates les produccions que es fan o que tenen interés a fer-se a Barcelona. La creació 
d'aquest registre únic tindria com a objectiu tenir coneixement de tots els rodatges que 
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es fan a Barcelona, evitar la reiterada utilització de determinats espais urbans i 
quantificar el seu impacte economic i de promoció de la ciutat sense menystenir 
l'autonomia de les diferents arees o serveis municipals. 

Dese. Impulsar la redacció d'un Reglament de rodatges, per al bon ús deis espais i 
equipaments públics, que n'estableixi la normativa d'ús atenent a les diferents 
especificitats que puguin haver-hi a cada Departament o Districte. 

Onze. Realitzar un estudi sobre !'impacte economic deis rodatges a la ciutat de 
Barcelona així com els indicadors que permetin fer-ne un seguiment. 

Dotze. Impulsar una estrategia audiovisual que ajudi a fomentar la creació i 
desenvolupament d'empreses, ocupacions i infraestructures en aquest sector que faci 
possible que Barcelona esdevingui una ciutat de cine. 
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