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Títol del procés

Aprovació del Reglament sobre la realització de rodatges i sessions
fotogràfiques als equipaments i espais públics de la ciutat de Tarragona.

Oportunitat de la proposta (Art. 133.1 Llei 39/2015)
Problema que es Les condicions i tramitació de les sol·licituds de rodatges i sessions
pretén solucionar
fotogràfiques als equipaments i espais públics de la ciutat.
Necessitat i
oportunitat

Aquestes activitats són una oportunitat per estimular i facilitar la producció
audiovisual així com una oportunitat de difusió de la imatge de la ciutat i
incentiu a la producció cultural.

Objectius que es
pretenen

Es pretén amb aquesta regulació incentivar la producció audiovisual,
registrar-la, controlar-la i poder-la fer pública; agilitzant al màxim els tràmits
en el procediment d'obtenció de les autoritzacions o llicències necessàries,
amb la intenció de promocionar el municipi com a plató per tal d'afavorir la
projecció exterior de la imatge de la ciutat i donar suport a la indústria
audiovisual, un sector econòmic generador de coneixement i de llocs de
feina qualificats.

Principals
alternatives
considerades

No tramitar el reglament la qual cosa deixaria un buit en la promoció
audiovisual de la ciutat.

Normes pressupostàries o d’organització (Art. 133.4 Llei 39/2015)
Es prescindeix del tràmit de consulta, audiència i informació pública

NO

En cas afirmatiu,
motivació

Contingut i anàlisi jurídic
Tipus de norma

Reglament

Estructura de la

Articulat.
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norma
Calendari previst de Aprovació inicial Plenari, més exposició al públic del text, resolució
tramitació
d’al·legacions i entrada en vigor al mes de setembre
Punts clau per la
consulta de
participació

1.- Conceptes bàsics i caracterització
2.- Propostes de la tramitació administrativa
3.- Complexitat per l’obtenció de permisos: el règim de comunicació

Anàlisi d’impacte (Art. 2 RD 931/2017)
Adequació de
competències

Competències previstes a l’art. 66.n) del TR llei municipal i de règim local
de Catalunya

Impacte econòmic i Té impacte econòmic per a la
pressupostari
ciutadania Sí/No

SI.

Indirecte. La promoció de la ciutat
suposa captació de visitants

Té impacte econòmic en
l’activitat productiva Sí/No

NO.

Té carregues administratives
Sí/No

Sí, suposa la implementació de nous
tràmits

Té impacte en els pressupostos Sí, indirecte, la regulació implica establir
Sí/No
un sistema d’ingressos.
Impacte de genere

No hi ha afectació

Altres impactes
considerats

No hi ha altres impactes considerats

Altres (Llei 19/2014)
Indicadors d'anàlisi i 1.- Nombre de sol·licituds
avaluació del
2.- Percentatge de sol·licituds comunicades i/o autoritzades
compliment
3.- Comprovacions respecte la comunicació de la col·laboració municiipal
(art. 63 i 64)

Altres
consideracions

Documentació del projecte
Accions clau
prèvies a la
tramitació

S’ha constituït la comissió que ha de redactar l’avantprojecte de la norma.

Recursos
necessaris

Materials

No són necessaris per al tràmit d’aprovació.

Econòmics
Humans

Documentació
annexa

2 de 3

No n’hi ha

24/03/21

Organització i qualitat

Annex n. Debats proposats per la fase de consulta prèvia al Portal de Participació
Ciutadana.

1.- Aquells rodatges i sessions fotogràfiques que impliquin un major coneixement i projecció de la
ciutat, haurien de tenir un procediment específic de tramitació?.
2.- Per tal de tramitar la normativa que reguli la realització de rodatges i sessions fotogràfiques als
equipaments i espais públics de la ciutat de Tarragona i per tal d’agilitzar-ne les tramitacions es
podrien resoldre amb un tràmit de comunicació?
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