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1. INTRODUCCIÓ 
Barcelona situa la cultura, el coneixement, la creativitat i la innovació en el centre de la seva visió de 

ciutat. Aquesta ciutat, creativa, dinàmica, participativa i culturalment vibrant, pot presumir de facilitats, 

recursos, espais i nombrosos programes que incentiven la creativitat, la producció i la promoció de 

les indústries culturals i artístiques. 

 

Gràcies als seus vincles internacionals, Barcelona s’ha convertit en un projecte de marca i en un 

centre interconnectat en el camp de la innovació i la producció cultural i creativa. 

 

En aquest sentit la política de l’Ajuntament de promoció dels rodatges i l’audiovisual a la ciutat, 

respon a aquest esperit creatiu i innovador.  

 

Barcelona és avui la ciutat europea que major nombre de rodatges acull als seus carrers, entre 

publicitat, cinema, televisió i d’altres filmacions. Així es desprèn de les dades del 2013 que ens parlen 

de 2.494 rodatges, acollits i gestionats per diferents departaments de la ciutat.  Un 16% més que el 

2012. Dades, que en ser comparades amb les que en faciliten i publiquen les oficines homòlogues 

d’altres ciutats europees com Londres o París, situen Barcelona al capdavant de les ciutats europees 

com a plató. 

 

El 1996 l’Ajuntament crea la Barcelona Film Commission (aleshores Barcelona Plató), que a nivell 

local respon a la voluntat política de fer de la cultura una eina bàsica de promoció de la innovació i de 

mostrar el potencial econòmic, social i urbà de la ciutat, a través de la indústria audiovisual i de la 

seva interrelació amb el teixit cultural de la ciutat. 

 

L’objectiu és promoure i facilitar els rodatges a la ciutat, alhora que estimular el creixement i la 

consolidació de la indústria audiovisual catalana i els serveis associats al territori, amb la premissa de 

fer que aquesta activitat convisqui cordialment amb la dinàmica ciutadana de la ciutat.  

 

La promoció de la ciutat com a plató de rodatge a nivell nacional i internacional, de la mà de la 

promoció del teixit empresarial i professional amb seu a la nostra ciutat, és una de les accions 

principals de l’Ajuntament a través de l’oficina d’atenció als rodatges. Una internacionalització 

focalitzada, tal i com s’exposa més endavant en aquest informe, en l’atracció de grans produccions 

procedents de països estratègics, per tal de posar la nostra ciutat i la seva indústria audiovisual en el 

mapa internacional del cinema i la publicitat, alhora que en la promoció del nostre talent per garantir i 

vetllar per la creativitat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Barcelona Film Commission (BFC) entre l’any 2006 i el 2013 ha treballat en conveni amb La Generalitat de 

Catalunya (ICEC), amb l’encàrrec de transferir el seu coneixement de gestió dels rodatges i de relació amb el sector i 

promoció del territori, a d’altres municipis catalans favorables a l’activitat fílmica. Durant aquest període s’han adherit 

a la xarxa Barcelona-Catalunya Film Commission més de 170 municipis que s’han posat a  disposició de la indústria 

per tal de facilitar i afavorir els rodatges en el seu territori seguint el model creat el 1996 a Barcelona. 

 

Aquesta aposta, que va convertir el servei en la Barcelona - Catalunya Film Commission, fou un pas més en el 

camí per crear un teixit institucional i professional en consonància i coordinació. I territori i indústria se n’han beneficiat 

a través de la promoció i la projecció exterior, amb una  primera conseqüència clau, l’increment de negoci i prestigi 

per a tots. 
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Els rodatges creixen a la ciutat i amb ells l’atenció que els brinda l’Ajuntament amb una Barcelona Film Commission que creix, es fa gran i avança. Un 

diagnòstic molt positiu quan el programa d’atenció als rodatges, i a l’audiovisual en general, creat per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), celebra el seu 

17è aniversari, amb una tendència de: 

  

• Constant creixement dels rodatges 

• Consolidació entre les diverses institucions i departaments municipals de la ciutat 

• Consolidació entre el sector professional, que amb els anys no ha parat de demostrar la seva confiança  

   en la Film Commission, fent cada cop un major ús dels seus serveis d’informació i assessorament 

 

L’Ajuntament de Barcelona és pioner a Europa, l’any 1996, amb la creació d’una oficina d’atenció als rodatges i de promoció del territori com a plató:  

 

•Barcelona Plató     1996-2000 

•Barcelona Plató Film Commission   2001-2006 

•Barcelona - Catalunya Film Commission  2007-2013 

 

Avui la ciutat de Barcelona és la 1ª ciutat d’Europa com a plató de rodatges, per davant de París o Londres. 

El 2013 la ciutat de Barcelona ha acollit el rodatge de  2.494 produccions, nacionals i internacionals, entre anuncis, llargmetratges i curtmetratges de cinema i 

TV (tant de ficció, com documentals), programes de TV, sèries, reportatges, fotografies comercials i no comercials, videoclips, etc. 

 

  

2. L’ATENCIÓ ALS RODATGES A BARCELONA 
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En la gestió i autorització dels rodatges a la ciutat hi participen principalment, en tant que principals gestors d’espais públics: 

 

•l’Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana i les UT i Tècnics dels Districtes 

•El Departament de Parcs I Jardins (Medi Ambient) 

•l’Àrea de Mercats 

•l’Institut de Cultura de Barcelona (Museus, Fàbriques de Creació, Castell de Montjuïc, etc.) 

•B:SM 

 

Les empreses de producció, en funció de si preparen un projecte de caràcter cultural o comercial, o de més o menys complexitat, s’adrecen directament als 

departaments gestors d’ espais municipals, o bé fan una primera parada a la Barcelona film commission per a que els ajudi a coordinar la producció, els faciliti 

informació, així com per poder accedir a l’exempció de taxes d’ocupació d’aquells espais que l’ofereixen. 

 

El gran gruix de les produccions que filmen a la ciutat passen per l’Oficina d’Informació i Tràmits (OiT) de la guàrdia Urbana, ja que en un moment o altre faran 

una ocupació de la Via Pública, bé sigui per filmar o per necessitats d’aparcament o ubicació de material tècnic. Per aquest motiu, l’OIT és la gran receptora de 

peticions de rodatge a la ciutat, acumulant entorn a 5.000 peticions d’ocupació anuals que responen a més de 2.000 produccions anuals. 

 

A banda de l' interès i necessitat d’ocupar la Via Pública, les produccions sovint precisen de l’autorització d’altres departaments, que generen els seus propis 

permisos. Del conjunt de les peticions entre els diferents departaments, la Film Commission ha registrat el 2013 un total de 2.494 produccions, el que suposa 

un augment del 16,5% respecte el 2012. 

Una de les principals necessitats del món de la producció, i sobretot de la publicitat, el sector més actiu a la nostra ciutat, és l’agilitat en l’obtenció dels 

permisos, donades les pròpies dinàmiques de treball del sector. 

 

A fi i efecte de facilitar els rodatges i d’agilitzar l’autorització de permisos, l’OiT va adaptar el 2010 la modalitat dels “assabentats”, per als rodatges, creant el 

“PERMíS GENERAL” un permís exclusiu de la ciutat de Barcelona que fins i tot pot ser autoemès per la pròpia productora o sol·licitant: 

 

•s’emet en 24-48 hores i autoritza equips de fins a 10 persones, amb poc equipament tècnic i cap complexitat fílmica, a moure’s, sense pagar una 

taxa d’ocupació, per tota la via pública de Barcelona, amb una durada de fins a 3 mesos. 

 

•El 2013, s’han emès 2.411 “permisos generals” (516 tramitats per la film commission, 279 tramitats per la OiT i 1.100 tramitats per les productores 

directament a través del portal de tràmits www.bcn.cat).  

Això suposa un increment del 34% respecte el 2012 que es van tramitar 1.794. 

 

 

 

2. L’ATENCIÓ ALS RODATGES A BARCELONA 
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D’altra banda, l’any 2010 es va crear un programa informatitzat de tramitació de PERMISOS CONCRETS de Via Pública que permet una millor 

coordinació de les autoritzacions de filmació i evita  possibles solapaments entre rodatges o altres modalitats d’afectació de la via Pública (mudances, obres, 

manifestacions, actes de carrer, fires, etc). 

 

•Els PERMISOS CONCRETS d’ocupació de la Via Pública i de Mercats es poden tramitar en 5 dies hàbils, mentre que els de Parcs i Jardins 

precisen 15 dies. 

•El 2013 l`’OiT va emetre 1.857 “permisos concrets” d’ocupacions de rodatge a la Via Pública (respecte els 1.794 del 2012), Mercats en va 

emetre 118 i el Departament de Media ambient - Parcs i Jardins 779. 

 

Barcelona és l’única ciutat catalana que no cobra taxa d’ocupació per a les filmacions de caràcter cultural en el seus carrers, parcs i museus, fomentant 

així l’aflorament de talent i creativitat cultural. 

2. L’ATENCIÓ ALS RODATGES A BARCELONA 
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La Barcelona Film Commission és un servei públic i gratuït de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB) al servei de la indústria audiovisual, i que en virtut d’un 

conveni amb La Generalitat de Catalunya (ICEC) ha creat i coordinat una xarxa de 170 municipis catalans, “film friendly“, sota el nom de Barcelona-Catalunya 

Film Commission, durant el període 2006 i el 2013 . L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona realitza l’any 2014 una aportació de 243.216,87€ pel 

funcionament de la Film Commission. 

 

La Barcelona Film Commission, que el 2014 torna a centrar la seva activitat exclusivament a la ciutat, és membre des dels seus inicis de les dues 

associacions internacionals de film commissions, pertinença que l'apropa a la indústria internacional, alhora que permet establir una xarxa de relacions amb 

altres oficines similars i de llarga trajectòria arreu del món amb qui compartir l'experiència, dinàmiques i estratègies d’atenció als rodatges: 

 
Association of Film Commissioners International (AFCI) 

•www.afci.org 

 

European Film Commission Network (EuFCN) 

•www.eufcn.com 

 

A diferència dels anteriors departaments, la Barcelona Film Commission no atorga permisos de rodatge, sinó que actua de:  
 

1. Punt d’informació sobre els diferents departaments gestors d’espais municipals, les condicions de rodatge a cada espai, la normativa de la via 

pública, etc. 

2. Coordinador dels diferents departaments municipals i el sector en els casos de filmacions de més complexitat. 

3. Assessor de les produccions més complexes, a través de reunions de preproducció abans de derivar-los als departaments finalment implicats en 

els rodatges. 

4. Efectua la tramitació dels permisos per a les filmacions culturals davant certs gestors d’espais municipals ,amb la fi de sol·licitar l’exempció o 

reducció de taxes d’ocupació (Via Pública, Parcs i Jardins, Mercats, ICUB). 

5. Assessora els productors en la sol·licitud de permisos a els espais públics i privats de la ciutat. 

6. Informa sobre localitzacions existent i alternatives a la ciutat, en cas d’impossibilitat de rodatge en els espais sol·licitats. 

7. Posa en contacte les productores amb altres municipis en cas de necessitat. 

8. Promou internacionalment la indústria audiovisual i el territori com a espai de rodatges . 

9. Respon a les consultes ciutadanes en relació a l’activitat dels rodatges. 

10. Coordina la recollida d’indicadors dels diferents departaments que autoritzen els rodatges. 

 

 

3. LA BARCELONA FILM COMMISSION  

• Platges i costes 

• Parcs Naturals 

•Trens i estacions de tren: ADIF o FGC 

• Ports 

 

 

 

 

• Aeroports 

• Autopistes, carreteres i peatges 

• Centres penitenciaris 

• Centres religiosos 

 

Les productores filmen sovint a espais fora de les competències municipals. Per això, el servei ofereix també assessorament en la sol·licitud de permisos al 

territori, sobretot a aquells espais amb condicions especials i de recurrent necessitat com: 
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Donat el volum de rodatges de la ciutat, i la necessitat de fer conciliar la seva activitat amb la resta d’esdeveniments i vida ciutadana, el 2006 l’Ajuntament 

constitueix la TAULA DE FILMACIONS de Barcelona, que depèn de la Gerència de Recursos de l’Ajuntament i es crea com un òrgan de caràcter tècnic amb 

l’objectiu de garantir una major coordinació i circulació de la informació, relativa als rodatges, entre l’Oficina d’informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana i la 

Film Commission i l’Institut de Cultura. 

Guàrdia Urbana  

de Barcelona 

Gerència de 

Recursos 

 Direcció de 

Patrimoni 

+ + 
ICUB 

La TAULA DE FILMACIONS es reuneix amb una periodicitat mensual, i convoca reunions puntuals addicionals si l’activitat de rodatges ho requereix. Les 

seves funcions com a òrgan tècnic són: 

· L’Anàlisi General del global de les peticions de rodatge rebudes per la OiT i la BFC. 

· Sistema d’Alerta en peticions complexes i coordinació amb altres departaments implicats en els rodatges. 

· Emissió de Propostes Alternatives, en el cas de peticions inviables. 

4. LA TAULA DE FILMACIONS 
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Els indicadors processats a febrer 2014 ens diuen que durant l’any 2013 la ciutat de Barcelona ha 

registrat 2.494 produccions, que suposen 14.809 dies de jornada, el que seria equivalent a tenir 40 

equips diaris treballant a la ciutat entre els diferents espais. . 

 

D’aquestes 2.494, han sol·licitat els serveis de la BFC 665 produccions, la majoria d’elles de caràcter 

cultural o no comercial i de complexitat de producció mitjana o gran. 

 

Les altres 1.829 produccions han estat ateses directament per altres gestors d’espais, ja sigui per la seva 

tipologia publicitària o pel caràcter senzill i més automàtic de les gestions, espais que també han atès les 

produccions derivades per la BFC: 

 

•Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana (OIT) (2.099 produccions) 

•Medi Ambient – Parcs i Jardins i Platges (475 produccions) 

•Institut Municipal de Mercats (96 produccions) 

•B:SM (70 produccions primer semestre 2013) 

•Espais ICUB  (119 produccions) 

 

La següent taula mostra la tipologia de les 2.489 produccions registrades a Barcelona 

5. EVOLUCIÓ DELS RODATGES A BARCELONA 

  Produccions 

2011 

Produccions 

2012 

Produccions 

2013 

  

Llargmetratge (Cinema ficció) 37 28 31 +11% 

Llargmetratge (TV-Movie / Minisèrie) 4 7 3 -57% 

Llargmetratge (Documental) 4 5 16 +220% 

Reportatge / Documental 207 183 183 0% 

Curtmetratge / Exercici acadèmic 374 359 324 -10% 

Entreteniment / Sèrie TV 223 197 250 +27% 

Fotografia 431 583 678 +16% 

Espot publicitari 303 399 525 +31,5% 

Videoclip 58 84 106 +26% 

Corporatiu / Institucional 112 92 124 +35% 

Altres filmacions 152 203 254 +25% 

TOTAL 1.905 2.140 2.494 +16,5% 
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El gràfic mostra l’evolució que des de l’any 2008 ha registrat la ciutat en 

matèria de filmacions, amb un creixemnt constant de l’activitat. La caiguuda 

en rodatges l’any 2009 respon a un ajust dels criteris de recollida de la 

informació entre els diversos departaments municipals implicats, que han 

permès una millor indexació dels indicadors. 

 

Les dades registrades el 2013 mostren un increment del 16% en l’activitat 

dels rodatges a la ciutat, la qual cosa no deixa de sorprendre en un 

moment de crisi per al sector. 

L’atractiu de la ciutat, així com una bona dinàmica de coordinació entre 

departaments i d’atenció als rodatges, semblen ser els motius més clars de 

la tendència a l’alça. 

 

D’altra banda, la distribució dels rodatges registrats per tipologies, ens 

mostra la preeminença dels rodatges de publicitat a la ciutat, que a banda 

han registrat un fort increment aquest darrer any, passant de 982 

produccions el 2012 a 1.203 el 2013 (+22.5%). 

 

Alguns exemples són l’anunci que va arribar a la ciutat de la mà de la 

productora Mosquito Films per a una promoció internacional d’Apple i que 

va escollir la Sagrada Família com a icona per mostrar Barcelona al món. O 

el de la campanya de Nadal d’un perfum en que la productora The Gang va 

fer entrar fictíciament un transatlàntic per la Via Laietana.  
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5. EVOLUCIÓ DELS RODATGES A BARCELONA 

EL DETALL DELS RODATGES A LA CIUTAT: districtes, parcs i platges, mercats i espais ICUB 

Cada producció desenvolupa el seu rodatge durant diferents dies a un o més districtes, i a diversos espais de la ciutat. Els permisos concrets ens indiquen a 

quins districtes roda cadascuna de les produccions, i això permet calcular quins són els districtes i els espais de la ciutat amb més produccions.  

Com avançàvem a l’inici de l’informe, el 2013 l’OiT va emetre 1.857 “permisos concrets” d’ocupacions de rodatge a la Via Pública, el Departament de Medi 

Ambient - Parcs i Jardins 820, l’Institut de Cultura, 119 i Mercats en va emetre 118. 

 

El  gràfic de l’esquerra mostra el nombre de jornades de rodatge que s’han registrat el 2013 a cadascun dels districtes i la seva evolució respecte el 2012. 

Pel que fa als districtes, els més sol·licitats i perseguits per les càmeres segueixen sent Ciutat Vella, que enguany ha incrementat les jornades de rodatge als 

seus carrers, i el districte de Sant Martí, atractiu que va molt lligat a la presència de platges, als carrers amples i a la menor congestió de veïns, sobretot per la 

zona Fòrum, trets que permeten una major conciliació amb les filmacions. El districte de Sants-Montjuïc ocupa el tercer lloc, sobretot per l’activitat a la 

muntanya, i el de l’Eixample, el quart, en tant que zona comercial i residencial emblemàtica del centre de la ciutat. 

 

Les jornades de rodatge als districtes surten de comptabilitzar els permisos concrets a la Via Pública i els permisos de Medi Ambient, i per tant té molt a veure 

l’activitat als parcs i jardins de la ciutat en aquesta distribució de les filmacions. Als espais gestionats per Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona s’hi 

van registrar, el 2013, 475 produccions durant el 2013, amb un total de 820 jornades de rodatge, el que suposa 1,2 equips de rodatge diaris de mitjana. 

El gràfic de la dreta mostra quins són els espais verds de la ciutat que major nombre de rodatges han acollit el 2013 i la seva comparativa amb el 2012. El Parc 

de la Ciutadella es manté com el principal parc triat per les filmacions, seguit aquest any pel Laberint d’Horta, donada la pèrdua de filmacions que ha registrat el 

Parc Güell, restringit primer i posteriorment tancat a les filmacions durant el període d’obres. Es registra, però, un descens general en les filmacions als espais 

verds, tendència que atribuïm a les noves condicions per filmacions del Departament de Medi Ambient, més acotades pel que fa als horaris, i per l’obligatorietat 

de sol·licitar el permís amb mínim 15 dies naturals de temps.  
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5. EVOLUCIÓ DELS RODATGES A BARCELONA 

COMPARATIVA INTERNACIONAL 

La impossibilitat de disposar de dades del 2013 d’altres ciutats, ens obliga a comparar l’activitat fílmica de Barcelona amb les dades del 2012. Unes dades, 

però, que ja mostren com l’atractiu de la ciutat, tant per la seva estètica, com pel nivell dels seus professionals, la converteixen en l’urb líder en aquests 

moments a Europa en matèria de rodatges. 

 

El 2012 es van registrar a Barcelona a través dels diversos departaments municipals implicats un total de 2.140 produccions, de les quals, al igual que en el 

2013, la tipologia de rodatge més abundant és, amb molta diferència, la publicitat. En aquest sentit, tal i com hem vist en el gràfic anterior, val a destacar que 

el 2013 s’han registrat a Barcelona 1.203 espots de vídeo i fotografia, el que suposa un increment del 22,5%.  

Barcelona és un plató idoni per al cinema i per a les produccions de caràcter publicitari, no només per l’atractiu arquitectònic i estètic de la ciutat, sinó perquè a 

més a més disposa d’unes condicions climatològiques i de llum que la fan perfecte per aquest tipus de filmacions. 

Si bé Barcelona està al capdavant pel que fa al número de filmacions, quan comparem les dades amb la segona ciutat més filmada: Londres, ens adonem que 

ens supera en el nombre de produccions per cinema que acull. S’ha de tenir en compte, però, que Londres i la seva àrea metropolitana són la seu europea dels 

grans estudis cinematogràfics americans i per tant el nivell i la seva força de producció és inqüestionablement la més gran d’Europa.  

Aquest mateix fet explica el perquè de la diferència en els dies de rodatge anuals, ja que si les produccions de publicitat es caracteritzen per la seva agilitat tant 

en l’arribada com en la producció (d’1 a 5 dies de rodatge) excepte els casos més elaborats, el cinema és molt més elaborat i invasiu en el territori, amb mesos 

o setmanes de producció  prèvia i posteriorment  de 4 a 12 setmanes de rodatge en el territori. 

La resta de tipologies són similars pel que fa a les 3 ciutats europees, mostrant una forta activitat acadèmica, així com de la televisió. 
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Finalment, els altres departaments amb una major recepció de sol·licituds per filmació són als espais gestionats per l’Institut de Cultura, on s’han registrat, el 

2013, 119 produccions que han derivat en 161 dies de rodatge, produccions que s’han distribuït entre espais del MHUBA (78 permisos), Fabra i Coats (52 

permisos), el Born Centre Cultural (16 permisos), el Castell de Montjuïc (8 permisos) i el Museu Picasso (7 permisos) i amb un interès destacat de produccions  

japoneses (7), del Regne Unit (3) i França (2). 

Els altres grans sol·licitats són els Mercats, amb 96 produccions registrades el 2013 i 118 permisos que es van concentrar, la seva majoria, en el Mercat de la 

Boqueria (76 permisos tramitats), seguit pels Encants antics (13 permisos), Santa Caterina (7 permisos), el Mercat de la Concepció (4 permisos) i el Mercat de 

Sant Antoni (3 permisos). Cal destacar l’interès en els mercats de produccions procedents novament del Japó (10), Alemanya (6), els Estats Units i França (4), 

el Regne Unit (3) i Bèlgica (2), entre d’altres països. 

 

Pel que fa als espais gestionats per B:SM:, disposem de dades del primer semestre de 2013, en que es van registrar 70 produccions que van derivar en 87 dies 

de rodatge que van ocupar principalment espais com la Zona Fòrum (41 permisos), la plaça Willy Brandt (16 permisos), el Tibidabo (14 permisos o l’Estadi 

Olímpic (8 dies/permisos), entre d’altres amb menys afluència. 

 

 
Les dades relatives a la procedència de les produccions que han tingut lloc a la ciutat el 2013 fan referència únicament als rodatges que han requerit els serveis 

de la Barcelona Film Commission, de Mercats i del Departament de Medi ambient, ja que el sistema de recollida d’indicadors actual no contempla en tots els 

departaments l’indexació de la nacionalitat d’origen, ja que sovint el permís és sol·licitat per una productora de serveis catalana o espanyola. 

En total estem parlant de 1.114 produccions de les quals, 906 són produccions catalanes o amb participació catalana, el que representa un 81 % del total, 

i 44 són de la resta de l’Estat (4%). 

La següent taula mostra l’origen internacional de les altres 164 produccions ateses per la film commission, Mercats i Medi Ambient durant el 2013: 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Japó 20 40 Finlàndia 1 3 Xile 1 1 

Regne Unit 18 24 Canadà 3 2 Taiwan 1 1 

França 14 12 Ucraïna 2 2 Índia 0 1 

EE.UU 10 13 Xina 2 2 Indonèsia 0 1 

Alemanya 8 13 Corea del sud 1 2 Suècia 0 1 

Itàlia 5 8 Israel 0 2 Colòmbia 0 1 

Holanda 1 6 Mèxic 0 2 Dinamarca 0 1 

Rússia 8 5 Brasil 0 2 Malta 0 1 

Suïssa 0 5 Austràlia 2 1 Nepal 0 1 

Polònia 2 4 Àustria 2 1 Sud Àfrica 0 1 

Bèlgica 6 3 Filipines 1 1 Portugal 0 1 

5. EVOLUCIÓ DELS RODATGES A BARCELONA 

EL DETALL DELS RODATGES A LA CIUTAT: Districtes, Parcs i Platges, Mercats i espais ICUB 

LES PRODUCCIONS A BARCELONA I EL SEU ORIGEN 
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L’objectiu actual de Barcelona és Expandir i Reforçar la Film Commission, ja que tot i que l’estructura actual funciona amb eficàcia, l’experiència i els models 

internacionals  que ens són referents, com Film London o  Paris Film Office, ens indiquen que el sistema es pot  millorat, tant pel que fa a l’eficàcia a l’hora de 

coordinar els rodatges, com pel que fa a la promoció internacional i l’atracció de produccions estrangeres. 

La metodologia seguida  fins ara per la Barcelona Film Commission ha estat: 

− Recollida d’informació de Film Commission de referència:  Film L.A., Film London, Berlin-Brandemburg, Paris F.O., Ille de France F.C. 

− Anàlisi dels models d’èxit a nivell internacional:  Film London, Ille de France F.C. 

− Planificar com reforçar l’estructura de la Barcelona Film Commission:  

6. ESTRATÈGIA DE FUTUR DELS RODATGES A BARCELONA 

INSTITUT DE 

CULTURA DE 

BARCELONA 

ÀREA 

D’ECONOMIA, 

EMPRESA  

I OCUPACIÓ  

TURISME DE 

BARCELONA 

INDÚSTRIA 

AUDIOVISUAL 

1. Integrant en ella les 3 àrees principals de l’Ajuntament implicades en 

l’audiovisual i la promoció econòmica de la ciutat (Institut de Cultura de 

Barcelona, Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació, Turisme de Barcelona) i la 

indústria audiovisual. 

2. Organitzant dues taules consultives de treball per a la coordinació dels 

rodatges: 

• Una primera Taula Interna Municipal que es reunís per establir i  

consensuar criteris d’autorització dels rodatges a la ciutat, alhora que  

per definir l’estratègia municipal respecte dels rodatges. Aquesta taula 

estaria integrada pels departaments amb major implicació  en la gestió 

dels rodatges (Districtes, Guàrdia Urbana, Medi Ambient, Paisatge 

Urbà, Institut de Cultura, Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació i 

Turisme de Barcelona). 

• Una segona Taula, aquesta de caràcter Sectorial, en la qual es 

reuniria una representació de la Taula Municipal (Barcelona Film 

Commission, Districtes, Medi Ambient i Guàrdia Urbana) amb 

representants del sector audiovisual (Associacions de Productors, 

Associació de  Directors de Producció, Associació de Localitzadors, 

Acadèmia del Cinema Català). La finalitat d’aquesta Taula seria ser un 

ens consultiu per escoltar les necessitats del sector en matèria 

d’organització de les filmacions a la ciutat amb la fi de conciliar 

postures i aplicar mesures amb consens. 
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3. Intensificant la promoció internacional per atraure produccions estrangeres (cinema ,TV, publicitat) segons els següents paràmetres: 

• Països estratègics pel seu volum de producció, d’impacte en públic i de generació d’economia: Xina, Índia, EE.UU. (L.A.), Regne Unit 

• Produccions de grans estudis de cinema pel seu impacte en l’economia i la imatge de la ciutat a nivell internacional : The Gunman, James Bond 

• Produccions independents de vocació internacional pel posicionament de la ciutat: Peter  Greenaway, Lars Von Trier... 

4. Posant en valor el talent local i ajudar a internacionalitzar-lo : 

• Presència de Barcelona Film Commission en mercats de cinema internacionals on fer trobades estratègiques amb la indústria internacional: 

• European Film Market a Berlín, Marche du Film a Cannes, American Film Market a Santa Mònica a Los Angeles, Mumbai FILMART. 

• Accions Promocionals de caràcter més puntual, donant a conèixer la nostra ciutat i professionals: 

 

 

 

 

6. ESTRATÈGIA DE FUTUR DELS RODATGES A BARCELONA 
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7. CONCLUSIONS: UNA CIUTAT QUE PROMOU ELS RODATGES 

I L’AUDIOVISUAL 
L’any 1996 Barcelona va entendre el potencial i la importància d’una indústria com la del cinema i va posar en marxa una film commission, segons el model de 

moltes ciutats nord-americanes. Barcelona Plató, nom que es va donar a la film commission, va néixer amb la finalitat de sistematitzar i organitzar una activitat 

que tenia lloc a la ciutat i que podia arribar a ser un important catalitzador de talent i creativitat, alhora que un gran motor econòmic. 

Avui, 17 anys després, la ciutat s’ha consolidat com una important seu per a la indústria audiovisual, i no només la del cinema, sinó també per a la de la 

televisió i la publicitat. Un sector que mou milers de professionals i empreses amb seu a casa nostra i que es serveixen del que la ciutat com a matèria primera 

de creació. 

Les 2.494 produccions acollides el 2013, amb els seus més de 14.000 dies de rodatge, són la prova de la feina feta amb eficàcia els darrers anys pel que fa a la 

coordinació i gestió de rodatges a la ciutat. La creació de noves complicitats amb el sector audiovisual de la ciutat i la intensificació de la coordinació dels 

diversos sectors implicats, ens ha de permetre fer créixer el potencial de Barcelona com a ciutat plató, generant una nova font de riquesa cultural i econòmica. 

Les obres audiovisuals que es filmen a casa nostra, fan viatjar  Barcelona i el seu talent cultural per tot el món, generant una bona imatge de ciutat, alhora que 

fomentant la creació i el talent dels nostres professionals. Dues conseqüències que ens retornen a l’inici d’aquest informe on exposàvem que Barcelona situa la 

cultura, el coneixement, la creativitat i la innovació en el centre de la seva visió de ciutat.  
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