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La Catalunya Film Commission (CFC) és un servei públic i gratuït de la Generalitat de
Catalunya (Institut Català de les Empreses Culturals) que està a disposició del sector
audiovisual amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a tot Catalunya i
d’estimular i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual catalana i els
serveis que se’n deriven a tot el territori.
La CFC construeix i coordina una xarxa d’oficines d’atenció als rodatges arreu del
territori català que es posen al servei de les produccions audiovisuals per facilitar els
rodatges als seus espais. Actualment, compta amb gairebé 200 municipis associats.
Una de les oficines més conegudes pel sector i que més gestions realitza és Barcelona
Film Commission.

Plaça de l’Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat

Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

Les oficines d’atenció “film office” ajuden els professionals en la preparació del seu
rodatge al territori, assessorant-los en la cerca de localitzacions, informant-los sobre
les condicions de filmació i gestió de permisos als diversos indrets del territori i sobre
altres necessitats que puguin sorgir en la preparació del rodatge.
A Cornellà es realitzen diferents produccions audiovisuals, ja siguin sessions de
fotografia o rodatges, de caire publicitari o sense finalitats comercials, curtmetratges
i llargmetratges. Aquestes produccions reporten a la ciutat ingressos econòmics i
també donen visibilitat a la ciutat, un clar exemple, la pel·lícula Chavalas rodada
majoritàriament a Cornellà.
Els tràmits per a l’obtenció dels permisos de rodatge acostumen a ser confusos i lents,
molt allunyats de la celeritat que requereixen i necessiten les produccions, que es
troben amb múltiples i habituals complicacions a l’hora d’obtenir-los. Els més usuals
són la sol·licitud del permís d’ocupació de via pública, tall de carrers i disposar de
places d’aparcament, entre d’altres. Però moltes produccions no es porten a terme
precisament per aquesta complexitat en la gestió dels permisos i en les taxes
associades, buscant altres localitzacions per fer-los.
L’existència d’una oficina d’atenció “film office” a Cornellà, que estigués en contacte
amb els departaments de l’ajuntament implicats en la tramitació, facilitaria la gestió
de tots aquests permisos amb les produccions audiovisuals, i comportaria beneficis,
econòmics i de projecció de la ciutat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat proposa al Ple els següents:
ACORDS
Primer.- Contactar amb Catalunya Film Commission per l’assessorament per la
creació d’una oficina d’atenció als rodatges “film office” a Cornellà de Llobregat.
Segon.- Revisar les taxes relacionades amb els permisos d’ocupació de via pública i
talls de carrers, per a produccions audiovisuals per poder adaptar-los a uns imports
competitius i racionals, facilitant així aquestes produccions a la ciutat.
Tercer.- Establir un permís general d’ocupació de via pública, per a produccions
audiovisuals sense finalitats comercials, que es pugui tramitar en dos dies màxim,
com un assabentat, com ja existeix a Barcelona.
Quart.- Traslladar els acords a Catalunya Film Commission, al Consell de Ciutat, al
Consell de Cultura i als departaments d’Espai Públic i Guàrdia Urbana.
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