
 

TAXES I PREUS PÚBLICS D’APLICACIÓ als permisos de producció 

audiovisual 

 

Les taxes  o preus públics d’aplicació als permisos de filmacions/sessions 

fotogràfiques als equipaments/instal·lacions municipals i/o amb ocupació 

d'espai públic, són: 

 

Regulats per l’ordenança fiscal número 14 

Taxa per les ocupacions del subsòl, el sol, la volada i activitat a la via 

pública 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=GET15I065H&id=101

92 

Article 4 Punt 1.3.11. 

Per rodatges amb finalitat lucrativa per a empreses i marques comercials 

(publicitat) i per rodatges de produccions cinematogràfiques (llargmetratges i 

sèries, amb independència de la plataforma i/o mitjà d’exhibició), per dia 632 € 

Per sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa per a marques comercials 

(publicitat), per dia: 348 € 

Les tarifes inclouen una reserva d'estacionament de fins a 50 m lineals, per als 

rodatges i de fins a 30 m lineals, per a les sessions fotogràfiques. Per ocupacions 

d'estacionament superiors a les indicades s'aplicarà, si escau, la tarifa especificada 

a l'apartat 1.3.7 d'aquest mateix article.  

Aquestes taxes no inclouen el cost que hagi de suportar l’Ajuntament per la posada 

a disposició del personal, vehicles municipals o altres despeses que s’ocasionin per 

raó dels serveis que es requereixin en cada cas i que haurà de pagar el titular de la 

llicència.  

L'Ajuntament del Prat de Llobregat, a través del programa municipal El Prat Film 

Office, es reserva el dret de regular mitjançant Acord o Conveni, depenent de la 

magnitud dels rodatges i dels condicionants que aquests comportin, les condicions 

d'autorització del rodatge i les taxes i despeses derivades. 
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Article 4 Punt 1.3.2. Altres activitats, vendes i/o exposicions no sedentàries o 

altres ocupacions no especificades en l’ordenança: 

Per m2 o fracció, per dia (amb una liquidació mínima de 38 €):  4 € 

 

Article 4 Punt 1.3.7. Reserves d’estacionament per dia o fracció 

Cada 5 metres o fracció (mínim de 5 metres) 13,20 € 

 

Article 4 Punt 1.3.9. Tallament de carrers 

Per cada hora o fracció (amb una tarifa màxima per dia de 224 €): 

 22,40 € 

Resten exempts del pagament d’aquesta taxa els vehicles que desenvolupin la seva 

activitat entre les 0 i les 7 hores, sempre que aquesta no es consideri molesta i 

prèvia obtenció del corresponent permís. 

 

Article 10.- Exempcions i bonificacions 

Article 10 punt 5: 

Estaran exemptes del pagament de les taxes sobre activitats i altres ocupacions a 

la via pública amb llicència municipal, recollides als apartats 1.3.2, 1.3.7, 1.3.9, i 

1.3.11 de l’article 4 (Tarifes) d’aquesta ordenança, els següents supòsits: 

 Directes d’informatius i reportatges de televisió 

 Enregistraments audiovisuals produïts per administracions públiques i 

institucions públiques 

 Enregistraments audiovisuals realitzats per televisions públiques 

 Treballs acadèmics desenvolupats per l’alumnat d’escoles i universitats 

 Produccions audiovisuals d’associacions no lucratives 

 Produccions audiovisuals de caràcter documental i/o cultural 

 Videoclips 

 Curtmetratges 

 Produccions audiovisuals realitzades per creadores i creadors del Prat 

 

Aquestes exempcions no afecten al cost que hagi de suportar l’Ajuntament per la 

posada a disposició del personal, vehicles municipals o altres despeses que 

s’ocasionin per raó dels serveis que es requereixin en cada cas i que haurà de 

pagar el titular de la llicència.  

  



Estaran exemptes del pagament de la taxa per rodatges de produccions 

cinematogràfiques (llargmetratges i sèries, amb independència de la plataforma i/o 

mitjà d’exhibició) recollida en l’ordenança fiscal núm. 14, Article 4. Apartat 1.3.11, 

aquelles produccions cinematogràfiques que acompleixin alguna de les següents 

condicions:  

 Quan la producció incorpori criteris de sostenibilitat en el seu desenvolupament. 

Aquests criteris i mesures, especialment en matèria de reducció de la petjada 

de carboni, atendran als criteris i mesures de sostenibilitat recomanades per 

l’ICEC, a través de la Catalunya Film Commission.  

Aquest conjunt de mesures hauran de quedar recollides en el pla de 

sostenibilitat del rodatge i atendran els criteris i mesures de sostenibilitat 

recomanades per l’ICEC, a través de la Catalunya Film Commission.  

 

La productora haurà de presentar el pla de sostenibilitat del rodatge a 

l’Ajuntament abans del desenvolupament de l’activitat, juntament amb un escrit 

mitjançant el qual es compromet a aplicar les mesures i criteris que es 

contemplin en aquest document.  

 

El departament de Comunicació, a través d’El Prat Film Office, haurà d’emetre 

informe favorable perquè es pugui aplicar aquesta exempció.  

 

 Quan la producció contribueixi de manera rellevant a la projecció de la imatge 

de la ciutat i a reforçar el paper del Prat com a localització cinematogràfica, 

sempre i quan la productora es comprometi a incloure el logotip i/o nom de 

l’Ajuntament del Prat i d’El Prat Film Office als crèdits i citi el municipi com a 

localització en les comunicacions que faci a mitjans de comunicació i xarxes.  

 

El departament de Comunicació, a través d’El Prat Film Office, haurà d’emetre 

informe favorable perquè es pugui aplicar aquesta exempció.  

 

 Quan la producció hagi contractat empreses i/o professionals locals en el 

desenvolupament de la seva activitat al municipi.  

 

El departament de Comunicació, a través d’El Prat Film Office, haurà d’emetre 

informe favorable perquè es pugui aplicar aquesta exempció.  

 

L’exempció no afecta al cost que hagi de suportar l’Ajuntament per la posada a 

disposició del personal, vehicles municipals o altres despeses que s’ocasionin 

per raó dels serveis que es requereixin en cada cas i que haurà de pagar el 

titular de la llicència.  

 

  



Regulats per l’Ordenança fiscal número 9 

Taxa per vigilància especial 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=GET15I0656&id=101
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Article 4.- Bases i tarifes 1 

La quota s'ajustarà al preu/hora vigent en cada moment per agent de la policia 

local esmerçat en el servei, amb un mínim d'una hora/agent, amb el detall i 

especificacions següents:  

Servei import per hora Agent:el vigent en cada moment  

Servei import per hora Caporal: el vigent en cada moment  

Servei import per hora Sergent el vigent en cada moment  

Policia amb motocicleta 40,50 €  

Policia amb cotxe patrulla 81 € 
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Ordenança fiscal reguladora de preus públics: 

Per a la cessió d’espais municipals, no tarifats específicament, per a 

rodatges i reportatges fotogràfics (Ordenança fiscal reguladora de preus 

públics, Annex IX) 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=GET15I066A&id=101

80 

Per rodatges i reportatges fotogràfics amb finalitat lucrativa per a empreses i 

marques comercials (publicitat) i per rodatges de produccions cinematogràfiques 

(llargmetratges i sèries, amb independència de la plataforma i/o mitjà d’exhibició), 

per dia: 520,00 €  

Per sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa per a marques comercials 

(publicitat), per dia: 286,00 € 

* IVA no inclòs  

El pagament del preu públic inclou una reserva d'estacionament de fins a 50 m 

lineals, per als rodatges i de fins a 30 m lineals, per les sessions fotogràfiques. Per 

ocupacions d'estacionament superiors a les indicades s'aplicarà, si s’escau, la taxa 

corresponent. El pagament d’aquest preu públic no inclou el cost que hagi de 

suportar l’Ajuntament per la posada a disposició del personal, vehicles municipals o 

altres despeses que s’ocasionin per raó dels serveis que es requereixin en cada cas 

i que haurà de pagar el titular de la llicència. 

 

Preus púbics per al lloguer de la Granja de la Ricarda (Ordenança fiscal 

reguladora de preus públics, Annex III – punt 5) 

Utilització d’espais: Preu/dia 

Planta baixa Nau A (157 m2 ) 600 €  

Nau B (143 m2 ) 600 €  

Nau C (317 m2 ) 600 €  

Nau D (777 m2 ) 1.200 €  

Nau E (777 m2 ) 1.200 € -  

Primera planta Sala torrassa A (140 m2 ) 200 €  

Sala torrassa B (152 m2 ) 200 €  

Patis Pati A (1.600 m2 ) 1.500 €  

Pati B (1.600 m2 ) 1.500 €  

*IVA no inclòs 
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Article 5 Establiment, fixació i quantia dels preus públics. Punt 5 

(Exempcions) 

Les filmacions i les sessions fotogràfiques estaran exemptes del pagament dels 

preus públics fixats per a la utilització dels espais recollits a l'apartat I, al punt 5 de 

l'apartat III i a l'apartat IX de l'Annex, en els mateixos supòsits i condicions que els 

establerts a l'art. 10.5 de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la Taxa per les 

ocupacions del subsòl, el sòl, la volada i activitat a la via pública.  

Aquesta exempció no afecta el cost que hagi de suportar l'Ajuntament per la 

posada a disposició de personal, vehicles municipals o altres despeses que 

s'ocasionin per raó dels serveis que es requereixin en cada cas i que haurà de 

pagar el titular de la llicència. 

 


