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FAQ's Film Oﬃce - VAL
Qui som?
BFO és un servici gratuït que oferix l'Ajuntament de Benidorm a professionals del sector audiovisual
per a gestionar els permisos de gravació i fotograﬁa que es facen en espais municipals o en la via
pública.
On estem?
En la pza de SSMM els Reis d'Espanya, ediﬁci de l'Ajuntament de Benidorm, tercera planta."
Què oferim?
Amb un tracte directe per telèfon o email assessorem sobre localitzacions, i gestionem tots els
permisos coordinant cada un dels departaments municipals implicats en una gravació o sessió de
fotos.
Quin permís he de demanar?
Tenim dos tipus de permís: Permís General...para gravar per tota la ciutat sense necessitat de
reservar espais, sense interrompre pas de vianants ni cotxes.
Permís Especial...si necessites reservar espai per a tindre lliure de persones i vehicles, o per a
estacionar els vehicles de producció, horaris especials, talls de carrer, presència policial, etc.
Consulta'ns si tens algún dubte.
Com ho tramite?
Si només vols gravar o fotograﬁar, sense necessitat de reservar espais, i el teu equip és de menys de
5 persones, ompli la sol·licitud corresponent i et farem arribar l'autorització.
Si el teu equip és de +5 persones, ompli la sol·licitud i autoliquida't la taxa. Al rebre el teu justiﬁcant
de pagament et farem arribar l'autorització.
Si necessites reservar espai en alguna localització, o la teua producció implica altres necessitats,
ompli la sol·licitud de Permís Especial i seguix els passos.
Quant tarde a obtindre l'autorització?
Permís General: Si es tracta de gravar o fotograﬁar en la via pública amb equips de menys de 5
persones, en 24 hores pots tindre-ho.
Si és un equip de +5, entre 24 i 48 hores.
Si és del Permís Especial, necessitem comprovar les possibles reserves i avisar als veïns, per açò

tardem, almenys 5 dies."
Hi han taxes per gravar o fotograﬁar a Benidorm?
Exempcions: algunes produccions són gratuïtes: els informatius, documentals, pràctiques d'alumnes,
institucions i associacions sense ànim de lucre.
Taxes: l'Ordenança ﬁscal nº3 establix en 108,18EUR / dia, la taxa per rodatge o fotograﬁa en espais
públics.
Per a les reserves d'espai, la tanca de gual té un cost de 50EUR i les reserves d'espai 1,50EUR el
metre lineal / dia.
Què està permés fer?
Enllaçar amb l'Ordenança reguladora de produccions audiovisuals"
I si necessite a més gravar fora de Benidorm?
Et posem en Contacte amb CBFC i la seua xarxa d'oﬁcines de la província d'Alacant.
És obligatori el segur de rodatge?
És obligatori el segur de responsabilitat civil i en algun cas, segur que cobrisca les dependències
municipals que es puguen usar com a localització.
Disposeu de tècnics i contacte amb oﬁcis i servicis per a completar equips de
producció?
Tenim a la vostra disposició una Guia de Professionals del sector audiovisual. Contacta directament
amb ells.
Teniu imatges de localitzacions de Benidorm?
Tenim a la vostra disposició una galeria d'imatges dividida en seccions perquè vos ajude en la
busqueda. I sempre estem disposats a assessorar-vos sobre les nostres localitzacions.
On allotjar l'equip?
Benidorm disposa de més de 40.000 places hoteleres, la majoria en hotels de 3 i 4 estreles.
Pots buscar el teu allotjament directament o si vols ajuda, des de Visit Benidorm poden ajudar-vos
amb este tema. Contacta'ns.
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