
  

  

 
 

MODEL D’INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE PERMÍS DE RODAT GE 
DADES DEL SOL·LICITANT 
 
Nom i cognoms: 
 

DNI*: 
 

Adreça (carrer, C.P., localitat, país): 
 
 
 
 
Correu electrònic: 
 

Tel.: 

En representació de: 
 

CIF: 

 Correu electrònic: 
 
 

Tel.: 
 

 
 *Adjuntar còpia DNI del sol·licitant 

 
DADES DE PRODUCCIÓ 
 
Títol:________________________________________________________________ 
Nacionalitat:__________________________________________________________ 
 
TIPUS DE PRODUCCIÓ:  
 

□  Llarg metratge   □ Curtmetratge      □ Documental □ Publicitat □ Sèrie TV 

□ Fotografia □ Treball acadèmic   □Videoclip □Reality Show □Reportatge/Programa TV  
□ Altres: ____________________      
 
DADES D’INTERÈS  SI NO 
El rodatge/reportatge fotogràfic té finalitat publicitària?   
Es una producció amb ànim de lucre?   
Es sol·licita la reducció i / o exempció de taxes? 
*En caso afirmatiu complimentar Annex 1 

  

Es requereixen serveis complementaris (reserva d’aparcament, tall 
del tràfic, neteja, etc.)? 
**En caso afirmatiu complimentar Annex 2 

  

 

SINOPSIS / BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT A RODA / FOTOGRAFIAR   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________                 
 
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
NÚMERO VEHICLES:   
De rodatge:  De producció:    
 



  

  

LOCALIZACIÓ DE L’ ACTIVITAT I DURACIÓ DE L’OCUPACIÓ   
LLOC DIA H. INICI H. FINAL 

    
    
    
    
    
 
EQUIP HUMÀ 
  Equip Tècnic ________     Equip Artístic_______          Total_________       
 
MATERIAL TÈCNIC    
□Equip menor (càmera + trípode)       □Equip major ***Annex 3  
 
DADES DE LA PRODUCCIÓ A EIVISSA*   
NÚMERO PERSONAL TÈCNIC I ARTÍSTIC TOTAL (operadors de càmera, so, 
actors, musics, etc.) 

 

NÚMERO PERSONAL TÈCNIC I ARTÍSTIC CONTRACTAT A EIVISSA  
NÚMERO FIGURACIÓ A EIVISSA  
LLOGUER D’EQUIPS I SERVEIS CONTRACTATS A EIVISSA 
(gúes, il·luminació, grups electrògens, neteja, seguretat, senyalització, etc.) 

€ 

RESTAURANTS I CATERING € 
TRANSPORT (taxis, lloguer de vehicles, furgonetes, aparcament, etc.) € 
ALLOTJAMENT (hotels, apartaments, etc.) € 
LLOGUER D’ESPAIS (oficines, localitzacions, etc.) € 
NÚMERO TOTAL DE DÍAS DE RODATGE A EIVISSA € 
PRESSUPOST TOTAL A EIVISSA € 
PRESSUPOST TOTAL DE LA PRODUCCIÓ € 
 
*Les dades recol·lectades, les quals són d'emplenament obligat, estan protegides per la LOPD i 
únicament seran usats per a finalitats estadístiques i dur a terme una anàlisi de la situació del sector 
audiovisual a Eivissa. 
 
SEGUR DE RODATGE (Adjuntar pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, si escau) 
Companyia Asseguradora______________________         Núm. pòlissa______________
  
 
La productora és l'única i absoluta responsable en cas de qualsevol demanda, procés o judici per danys personals o a 
la propietat que es puguin derivar o ocorrin en l'exercici de les activitats del sol·licitant, els seus empleats o uns altres. 
S'hauran de respectar les ordenances municipals de rodatge. Les administracions implicades han d'aparèixer en els 
títols de crèdit de la pel·lícules. Es notificarà el dia de l'estrena i es farà lliurament d'una còpia en vídeo de la producció 
per a l'arxiu.  
 
Les persones sol·licitants es comprometen a: deixar la via pública o els terrenys d'ús públic cedits en les mateixes 
condicions en què estaven abans de començar el rodatge, reportatge o la realització del vídeo promocional; i a no rodar 
qualsevol activitat considerada il·legal.   Les dades de de aquest formulari seran objecte de tractament autoritzat 
segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podran exercitar-se els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició. Les dades podran ser utilitzats per a dades estadístiques i l'anàlisi de l'impacte del 
mitjà audiovisual. 
 

 
________________________________,  ______ de _________________ de 20 ____   
 
 
(Signatura i DNI del sol·licitant) 
 

 



  

  

Annexos de la instància de sol·licitud 
 
Annexo 1: Sol·licitació de  disminució i/o exempció de taxes  
 
Per sol·licitar-la els projectes audiovisuals hauran de complir algun dels següents: 
a) Promocionar Eivissa turísticament: Que una part significativa del seu metratge 
discorri a Eivissa, i que aquesta resulti promocionada en l'exterior positivament pels 
seus valors culturals, patrimonials, etnològics o turístics.  
b) Promocionar l'illa com a espai de rodatge: Que una part significativa del seu 
metratge discorri a Eivissa, encara que en la ficció la localització sigui en una altra 
ubicació. Promociona Eivissa com a plató cinematogràfic. 
c) Promocionar el sector audiovisual local: Producció audiovisual realitzada 
majoritàriament per professionals (producció, adreça, etc.) amb residència a Eivissa. 
d) Tenir un impacte econòmic positiu: Que l'equip de rodatge s'allotgi o resideixi 
majoritàriament a la illa d'Eivissa, a l'efecte de la qual serà determinant el volum de 
contractació en la mateixa en ocasió del rodatge. L'aplicació d'aquesta Tarifa requerirà 
l'aprovació per part dels organismes competents en matèria audiovisual. 
i) Organitzacions sense ànim de lucre amb finalitats comercials. 
f)  Organismes oficials. 
 
Requisits: 
 
a) Justificació detallada del compliment del punt o punts exposats anteriorment. 
b) Còpia escrita del projecto/guió. 
 
En cas d'obtenir l'exempció/reducció de taxes, sempre que sigui possible, es deurà: 
� Inserir logotips de les Administracions col·laboradores en els títols de crèdit i/o 
agraïments. 
� Enviar material promocional. Mínim de 2 fotografies del Making-of del rodatge. 
_________________________________________________________  __ 
 
*Annex 2: Sol·licitació de serveis complementaris 
 
És tot aquell servei depenent de l'Ajuntament que poden requerir-se per al rodatge, 
com per exemple, la reserva d'aparcament, corts de tràfic, ubicació de càtering, Policia 
Local, Servei de Bombers, servei de neteja, serveis d'il·luminació, serveis de 
manteniment, etc.   
 
Quan escaigui, a les sol·licituds d'hauran d'adjuntar els annexos que hauran de 
contenir: sinopsi de l'escena a rodar, data i hora del rodatge, fer una descripció del 
rodatge adequat detallant dades tals com, per exemple, plànols d'emplaçament, 
croquis, punts pels quals es pretén accedir amb el material tècnic, repercussió en el 
mitjà, on es roda, on es deixa equipament, material, mapes de localització exacta, etc. 
__________________________________________________________________ 
 
**Annexo 3: Equip major 
 
Són tots aquells equips que superen als menors. Són els equips que s'utilitzen 
habitualment per a rodatges de major envergadura com els necessaris per rodar llarg 
metratges, curtmetratges, televisió, espots publicitaris, reportatges fotogràfics, etc.  
 



  

  

En aquest cas, les sol·licituds hauran d'especificar els equips, materials, personal, 
grups electrògens, grues, travelling i qualsevol material que pugui comportar majors 
dificultats tècniques.  
 
També, s'haurà de precisar qualsevol singularitat com la presència de menors en 
rodatge, FX, animals, explosius, armes de foc, uniformes oficials, vehicles oficials, etc., 
ja que aquests requeriran de l'atenció de mesures especifiques i serveis 
complementaris en el rodatge. 
 
Igual que en l'Annex 2, a se adjuntarà a la sol·licitud els annexos necessaris que 
hauran de contenir: sinopsi de l'escena a rodar, data i hora del rodatge, fer una 
descripció del rodatge adequat detallant dades tals, com per exemple, plànols 
d'emplaçament, croquis, punts pels quals es pretén accedir amb el material tècnic, 
repercussió en el mitjà, on es roda, on es deixa equipament, material, mapes de 
localització exacta, etc. 
 
 


