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La temàtica és la mateixa que en anys anteriors: lliure amb l’escenari d’alguns dels transports 
de TMB. 

La durada ha de ser no superior a 3 minuts i 30 segons, amb els crèdits inclosos.  
 

Normativa rodatge a i transports de TMB  

 Caldrà respectar totes les mesures de prevenció Covid segon la normativa vigent, en el 
moment del rodatge. 

 L’equip de rodatge (sumant-hi l’equip tècnic i artístic) ha d’estar format per un màxim 
de 4 persones. 

 Totes elles hauran d’estar degudament inscrites en el formulari de sol·licitud de 
rodatge. 

 S’hauran de validar el bitllet per accedir a qualsevol transport de TMB.  

 Tots els membres de l'equip inclòs el director han d'estar registrat en JoTMBé. En cas 
de resultar finalistes o guanyadors, TMB sempre es posarà en contacte amb l'usuari 
que hagi pujat el curt. 

 Per rodar en una parada d’autobús o del Barcelona Bus Turístic no es necessari 
demanar permís de rodatge. Tampoc per l’exterior d’una parada de Metro. 

 És necessari sol·licitar el permís si vols gravar en algun d’aquests espais: 
 

- Instal·lacions i interior del metro 
- Interior del bus 
- Interior del Barcelona Bus Turístic 
- Instal·lacions o interior del Telefèric de Montjuïc 
- Estació o interior del Funicular de Montjuïc 

 
 

Roda TMB 

1. Normativa totes les instal·lacions 

2. Horaris 

3. Normes generals del servei del Barcelona Bus Turístic 

4. Normativa rodatge Telefèric de Montjuïc 

 
1. A totes les Instal·lacions i interior de Metro, Bus, Funicular de 

Montjuic, Barcelona Bus turístic i Telefèric de Montjuïc: 

 
 Es necessari demanar el permís de filmació amb una antelació de 72 hores naturals, 

a contar a parit del moment que es complementi correctament, amb tota la 
informació el formulari. 

 Les persones que apareguin als curts, han de ser coneixedores de l’ús de la seva 

imatge. 

 La vulneració de la imatge de qualsevol usuari del transport sense consentiment i 



posterior queixa, pot suposar la desqualificació del curt i TMB no es fa responsable. 

 L’equip de rodatge (sumant-hi l’equip tècnic i l’equip artístic o l’equip d’actors) no pot 

estar format per més de quatre persones. 

 No estan permesos els focus i les perxes de so. Tampoc no està permès cap altre 

instrument que pugui destorbar el pas dels usuaris. 

 No està permès el rodatge de simulacions d'escenes delictives o altres no 

permeses com robatoris, baralles, demanar diners dintre dels trens, tocar música 

dintre de trens o en vestíbuls i andanes... etc. 

 Es poden consultar al formulari de consultes del web Subtravelling, les escenes  

que es volen rodar per tal de verificar que el curt serà acceptat. 

 No està permès destorbar als usuaris del transport, a les andanes, vestíbuls, 

ascensors, parades de Bus o interior de trens i busos. 

 S'haurà de mostrar el permís sempre que el personal de TMB el demani. 

 
 

Horari  

 Bus, Funicular de Montjuïc o Telefèric de Montjuïc 
 

 Es podrà rodar a Bus, Barcelona Bus Turístic i Telefèric de Montjuïc, qualsevol dia de 
la setmana. 

 L’operativa de qualsevol d’aquests transports, pot denegar un permís si, hi ha algun 
esdeveniment o s’espera gran afluència de passatge o per qualsevol incidència 
inesperada. 

 

Metro 
 

 A les línies automàtiques, L9 SUD i L9 Nord i L10 SUD, L10 NORD i L11,  i a les 
estacions de baixa afluència de la resta de línies, es pot rodar tots els dies, en 
qualsevol horari. 

 Qualsevol situació o esdeveniment que consideri la operativa de Metro que pot 
suposar  un problema el rodatge en aquella estació, es pot denegar el permís o bé 
sol·licitar cam un altre dia. 
 

 A les següents estacions, no és possible rodar en hora punta, en dies 
laborables de les 8h a les 10 y de les 17 a les 19 hores. Es poden considerar 
excepcions sempre que la operativa de Metro ho consideri. 

 
Són estacions amb enllaços i molta afluència de passatge: 
 
 

L1- 
 Hospital Bellvitge 

 Rambla Just Oliveras 

 La Torrassa  

 Santa Eulalia 

 Plaça de Sants 

 Hostafrancs 

 Espanya 

 Universitat 

 Catalunya 

 Urquinaona  



 Arc de Triomf 

 Glòries  

 Clot  

 La Sagrera 

 

L2- 
 Paral·lel 

 Universitat 

 Passeig de Gràcia 

 Sagrada Família 

 Clot 

 Badalona Pompeu Fabra  

 

L3- 

 Zona Universitària  

 Maria Cristina 

 Sants Estació  

 Espanya 

 Paral·lel 

 Drassanes 

 Liceu 

 Catalunya  

 Passeig de Gràcia 

 Diagonal 

 Fontana 

L4- 

 Ciutadella 

 Barceloneta  

 Jaume 1 

 Urquinaona 

 Passeig de Gràcia 

 Verdaguer 

 Maragall 

L5- 

 Collblanc  

 Badal 

 Plaça Sants 

 Sants Estació 

 Hospital Clínic 

 Diagonal 

 Verdaguer 

 Sagrada Familia 

 La Sagrera  

 Maragall 

 Horta 

 



 

2. Normes generals del servei del Barcelona Bus Turístic 

 

 No és permès de fumar, menjar ni beure al bus. 

 Només es permeten animals domèstics,  si es transporten en una cistella 

preparada perquè no puguin embrutar ni incomodar els altres usuaris. 

 Al pis superior és prohibit viatjar dret. 

 No és permès abocar-se cap a fora. 

 És obligatori viatjar amb la indumentària adequada (és prohibit viatjar amb banyador, 

sense samarreta, etc.). 

 No és permès obrir els paraigües al bus. 

 Els passatgers que viatgin amb maletes o cotxet de nens petits, els han de deixar a 

l’espai central del bus, al pis inferior, al costat de l’escala del darrere i hauran d’estar 

sempre acompanyats del seu propietari. 

 Les persones amb cadires de rodes trobaran un espai reservat en la part inferior dels 

autobusos. 

 

 

3. Normativa rodatge Telefèric de Montjuïc 

 
 No és permès de fumar. 

 No es permet viatjar amb animals, excepte els gossos d’assistència i els detallats al 

Reglament de Viatgers. 

 És obligatori viatjar amb la indumentària adequada (és prohibit viatjar amb banyador, 

sense samarreta, etc.). 

 En tot moment els passatgers han d’atendre les instruccions del personal del 

telecabina. 


