
SOL·LICITUD DE PRODUCCIÓ
AUDIOVISUAL
EL PRAT FILM OFFICE

EFO·001

Espai reservat per a ús administratiu

 Dades de la persona sol·licitant / Dades de la companyia productora/Escola:

Persona física: Nom Primer cognom Segon cognom  NIF    NIE   Passaport

Persona jurídica: Nom o raó social Sigla o nom NIF

Web

Dades del/de la representant (si s'escau en cas que aporteu el document corresponent a l'atorgament de poder de representació)

Persona física: Nom Primer cognom Segon cognom  NIF    NIE   Passaport

Dades de la productora associada (service):

Persona física: Nom Primer cognom Segon cognom  NIF    NIE   Passaport

Persona jurídica: Nom o raó social Sigla o nom NIF

Web

Adreça a efectes de notificacions (del/de la sol·licitant o del/de la representant si s'escau)

Tipus de via Nom de la via

Número Quilòmetre Lletra Bloc Portal Escala Pis Porta Codi Postal

Municipi Província País

Altres mitjans de comunicació (del/de la sol·licitant o del/de la representant si procedeix)

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic Fax

D’acord amb la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i altra legislació vigent, AUTORITZO l' Ajuntament del Prat de
Llobregat, en relació amb aquesta sol·licitud, perquè m'enviï (marqueu el que procedeixi) comunicacions mitjançant missatges:

Al telèfon mòbil.

A l'adreça de correu electrònic.

Notificacions a la meva bústia electrònica, accessible en la seu electrònica https://seu.elprat.cat prèvia identificació amb idCAT, DNI electrònic o
qualsevol altre certificat digital admès per l’Ajuntament. En aquest cas es necessari marcar també tel. mòbil i/o correu-e.

AUTORITZO l' Ajuntament del Prat de Llobregat a sol·licitar a altres administracions la informació necessària relativa a aquesta sol·licitud. 

 EXPOSA I SOL·LICITA (concreteu la vostra petició, especificant les dades bàsiques de la sol·licitud en relació amb la producció i breu sinopsi)

DATA I SIGNATURA DOCUMENTACIÓ APORTADA

Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els
advertiments  legals  i  que  accepto  les  condicions  particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s'admeti a tràmit aquesta
sol·licitud.

1

2

3

El Prat de Llobregat, de/d' de 4

El/la sol·licitant o representant legal
5

Signat 6

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT                                                                                                          continua al darrere 
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calderon
Texto escrito a máquina
    Àrea d'Alcaldia, Serveis        Centrals i Economia

calderon
Texto escrito a máquina



  MOTIU DE LA SOL·LICITUD

 Informació sobre la producció

Títol de la producció: Director-a/realitzador-a: Cap de producció: Distribució prevista de la producció:

Responsable del rodatge: Companyia productora/Escola

Tipus de la producció (marqueu amb una X):

Cinema: Televisió: Vídeo:

Llargmetratge Programa Sèrie Telemovie Curtmetratge Documental Espot publicitari

Curtmetratge Documental Reportatge Altres Videoclip Llargmetratge

Documental Espot publicitari Llargmetratge Altres Vídeo corporatiu

Fotografies: Altres:

Reportatge

  Obligacions de la productora
1. Les autoritzacions de filmació i fotografia a la via pública estan condicionades al compliment dels requisits següents:
    Els terminis per demanar els permisos són els següents:

• Per als permisos simples de filmació i/o fotografies, com a mínim,  10 dies hàbils.

• Per als permisos complexos (talls de trànsit, retirada de vehicles i/o elements de la via pública, presència de la Policia Local...), com a
mínim 12 dies hàbils.

2. Manifestar expressament, mitjançant la signatura d'aquest document per qui la representi, donant així la seva conformitat amb les condicions que

    aquí es detallen, i amb el pagament de taxes, preus públics i altres serveis, quan s'escaigui, abans de l'inici del rodatge/sessió, seguint les   

    instruccions del document que s'adjuntarà a la notificació del decret d'autorització, ja sigui de liquidació o factura.

3. Seguretat:

• La persona  peticionària es declara coneixedora de l'estat actual de l'espai públic i les instal·lacions i és l'única responsable de l'espai,
mentre duri la sessió, quant a la seguretat i a l'activitat que desenvolupi.

• El/la peticionari/ària haurà de complir amb les obligacions legals, laborals i contractuals , respecte de les persones i empreses que
intervinguin en l'activitat  així com les mesures de prevenció de riscos, segons el que estableix la Llei 31/1985, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, necessàries per garantir la seguretat i salut de les persones que hi participin. Igualment haurà d'informar
l'Ajuntament d'aquells aspectes de la seva  activitat que puguin afectar i/o suposar un risc per a terceres  persones i a mesures de
prevenció.

• L'autorització estarà condicionada a la contractació d'una pòlissa d'assegurança que cobreixi els béns mobles i immobles, així com de
responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin ocasionar durant l'activitat i lliurar-ne una còpia a l'Ajuntament.

• La companyia asseguradora està d'acord a indemnitzar al/a la titular de la propietat pels danys i perjudicis que pugui ocasionar.

• La productora és l'única i absoluta responsable en cas de qualsevol demanda, procés o judici per danys personals o a la propietat que
ocorrin o es puguin derivar de l'exercici de les activitats de la persona sol·licitant, els seus treballadors/ores o altres.

• Durant el desenvolupament de l'activitat, s'haurà de respectar les ordenances municipals, tenint cura de l'especial protecció d'edificis
històrics, parcs i jardins i espais naturals.

4. Seguretat vial:

• No es poden produir talls de trànsit, només aquells que es contemplen a les normes de circulació i seran responsabilitat de l'equip de
filmació les incidències que es puguin plantejar.

• Les càmares com altres materials es col·locaran fora de la calçada i s'haurà de garantir la seguretat de les persones usuàries en tot
moment.

• S'haurà de garantir en tot moment el pas de vianants, bicicletes i vehicles.

• En tot allò no previst, seran d'aplicació les normes de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles de l'Ajuntament del
Prat de Llobregat.
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5. Filmacions a la platja:

• No han d'ocupar ni transitar per les parcel·les adjacents de vegetació de la platja.

• La zona Zepa està protegida per la Xarxa Natura 2000 i per raons de conservació no es pot trepitjar.

• La filmació i/o rodatge haurà de limitar-se a la zona de les passeres, sense sobrepassar el límit definit per les cordes i estaques de fusta.

• L'accés amb vehicle a la sorra o a les passeres està prohibit.

• Excepte autorització expressa municipal, resta prohibit cuinar o fer caterings a la platja.

6. Comunicació i inclusió de logotips en la producció:

• Els logotips de El Prat Film Office i el de l'Ajuntament del Prat de Llobregat han d'aparèixer als títols de crèdit de la producció.

• S'haurà de notificar el dia de l'estrena i la distribució.

• S'haurà de lliurar còpia de la producció per a l'arxiu.

• Lliurar la documentació requerida en el moment de la petició i no fer-ne cap canvi sense consentiment i/o coneixement de l'Ajuntament.

7. Els espais ocupats per la filmació/sessió fotogràfica hauran de deixar-se en perfecte estat de neteja i conservació.

8. Aquesta autorització és independent d'altres autoritzacions administratives que calguin per poder exercir aquesta activitat.

9.  En funció de les característiques del rodatge, es podran aplicar altres condicions específiques que consideri l'Ajuntament.

  INSTRUCCIONS PER EMPLENAR  LA SOL·LICITUD

• Empleneu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del/de la representant, si s’escau, aportant en
aquest cas el document corresponent a la representació. 

• Empleneu l'adreça completa, a efectes de notificacions, de la persona sol·licitant o del/de la representant, així com altres
mitjans de contacte com telèfon fix, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i fax. Indiqueu expressament si autoritzeu
l'Ajuntament del Prat de Llobregat a què us enviï missatges SMS i/o correus electrònics a l'adreça especificada. 

• Indiqueu la relació de documents que aporteu juntament amb la sol·licitud. 

• En cas d'aportar documentació o formular al·legacions o recursos, no oblideu indicar el codi d'expedient a què fan referència. 

• En cas que el motiu de la sol·licitud no càpiga en l'anvers d’aquest full, continueu en el revers.

• La sol·licitud ha d’anar signada per la persona sol·licitant o qui la representi, en el seu cas.

  AVÍS LEGAL

De conformitat amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals seran incloses al fitxer “premsa i
comunicació” amb la finalitat de gestionar els permisos de filmacions i/o sessions fotogràfiques. Podrà exercir els drets d'accés,
rectificació,  cancel·lació  i  oposició  de  les  dades  del  fitxer,  dirigint-se  al  responsable  d'aquest  fitxer:  Ajuntament  del  Prat  de
Llobregat: pl. de la Vila, 1. CP 08820-El Prat de Llobregat.
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