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Condicions i informació sobre rodatges a l’Institut 
Català d’Oncologia – Hospital Duran i Reynals 
 
L’Institut Català d’Oncologia posa a disposició els seus espais a l’Hospital 
Duran i Reynals per a rodatges. Aquest document estableix les condicions de 
lloguer dels espais per a finalitats audiovisuals. 
 

Condicions generals 
 
Contracte S’haurà de signar un contracte entre l’ICO i la productora del 
rodatge. 
 
Permís de rodatge Per poder utilitzar els espais de l’Hospital Duran i Reynals 

per realitzar-hi un rodatge, s’haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Direcció 
General de l’ICO. Per demanar permís s’ha d’omplir la fitxa de reserva i fer-la 
arribar a comunicacio@iconcologia.net. La petició del permís s’ha de realitzar 
amb mínim 1 mes d’antel·lació. 
El rodatge no pot afectar l’activitat assistencial de l’Institut Català d’Oncologia. 
 
Pagament L’ús dels espais té un cost que ha d’assumir la productora o els 
responsables del rodatge. L’Institut Català d’Oncologia emetrà una factura amb 
l’import pactat. Podeu veure les tarifes per rodar a l’ICO al final d’aquest 
document. 
 
Assegurança La productora o responsables del rodatge han de disposar, 

obligatòriament, d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
 
Informació prèvia Els espais per als rodatges s’hauran de consensuar 
prèviament amb el Gabinet de Comunicació i responsables de Manteniment. 
S’han d’establir i concretar els espais que s’utilitzaran i quins seran els horaris 
d’ocupació (entrada, sortida, inici del rodatge, muntatge previ). També 
s’indicarà el número de persones, vehicles implicats, electricitat requerida i 
volum d’ocupació que suposarà el rodatge. 
És necessari indicar una persona de referència, que serà el contacte entre 
l’ICO i l’empresa durant tot el rodatge. 
 
Serveis La despesa de servei de vigilància i acompanyament, com de neteja 

posterior i manteniment, se’n farà càrrec l’empresa sol·licitant (productora).  
 
Danys o desperfectes Els danys o desperfectes que s’ocasionin a la 
instal·lació i/o material per haver-ne fet un mal ús comportaran que la 
persona/empresa audiovisual hagi de fer-ne la reposició. La productora ha de 
vetllar per no causar desperfectes a les instal·lacions i deixar l’espai utilitzat 
exactament igual com s’ha trobat. 
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Catering En cas d’haver de realitzar àpats, s’haurà de consultar quins espais 

són els més adequats (cafeteria o altres). A més, per aquests serveis s’ha de 
contractar l’empresa ARCASA (té exclusivitat a l’edifici). 

 

Taxes de lloguer d’espais per filmació 
  
2.600€ + IVA per dia sencer  
1.400€ + IVA per mig dia 
_______________________________________________________________ 
 
+ 25% en hores de cap de setmana o nocturnes 
 
La tarifa NO inclou: 
 Neteja 
 Manteniment 
 Seguretat 
 Personal de suport 
 Assegurança de responsabilitat civil 

 

 
Suport 
 

- L’ICO disposa de servei de manteniment, seguretat i neteja propis, que 
faran suport abans i durant el rodatge. 

- Els membres del Gabinet de Comunicació ICO seran els responsables 
de coordinar el rodatge, a nivell intern de la institució, i el contacte entre 
productora i ICO. 

- Durant el rodatge, sempre hi haurà un responsable de l’ICO per intentar 
donar resposta a les necessitats que puguin sorgir. 

 
 

Contacte 

 
Gabinet de Comunicació 

Daniel Arbós i Georgina Llongueras 
Tel. 93 260 72 97 
comunicacio@iconcologia.net 
Avinguda Granvia de L’Hospitalet, 199-203 
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
Hospital Duran i Reynals – Planta 2a 
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