
  

A N U N C I

El Pla d’Acció Municipal de l’Ajuntament de Reus 2019-2023 preveu com una de les
fites  en  matèria  de  cultura,  dins  de  l’eix  «progrés  social»,  la  de  protocol·litzar
l’acreditació d’artistes per a l’ús dels espais públics d’expressió cultural.  

A  dia  d’avui,  l’Ajuntament  no  disposa  d’una  norma  que  harmonitzi  i  reguli
expressament el procediment a seguir i el règim substantiu aplicable quan s’hagin de
desenvolupar i dur a terme actuacions artístiques als carrers de la ciutat. 

Per a fer-ho possible i en la línia descrita pel PAM, s’aposta per la creació d’un registre
municipal d’artistes que permeti a les persones interessades disposar de l’acreditació
corresponent per a poder actuar com artista en punts prefixats per l’administració i
amb plena seguretat jurídica. Així mateix, la norma ha de fixar els paràmetres per a
desenvolupar  aquesta  interpretació  artística,  les  condicions,  prohibicions  i  règim
sancionador.

Amb aquesta voluntat,  esdevé la necessitat de disposar d’un reglament municipal,
aprovat  pel  Ple  de  la  Corporació,  que  reconegui  al  més  alt  nivell  la  interpretació
artística  a  les  vies  públiques  de  la  ciutat  i  ofereixi  garanties  jurídiques  tant  a
l’administració com a la ciutadania. A més, aquesta norma haurà de respondre als
principis de bona regulació i, en especial, als de proporcionalitat i seguretat jurídica, a
fi de garantir la correcta adequació amb la resta de normes vigents i no entrar en
contradiccions,  motiu  pel  qual  en  aquesta  memòria  s’inclou  l’estudi  d’impacte
normatiu que determina les normes concretes que, a dia d’avui, serien aplicables a
Reus i que poden incidir en la redacció i objecte d’aquest reglament que es proposa
aprovar.

D’acord amb el que disposa l’article 25.3 del Reglament de Participació Ciutadana de
Reus i  l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú  de  les  Administracions  Públiques,  l’Ajuntament  substancia  una  consulta
pública prèvia a l’elaboració del projecte de reglament municipal d’artistes
al  carrer, per  tal  d’incorporar  l’opinió  dels  subjectes  i  de  les  organitzacions
potencialment afectades per la futura norma, en relació als aspectes següents i que
consten desenvolupats a l’apartat 4 de la memòria del projecte de reglament:

a) Problemes  que  es  pretenen  solucionar  amb  la  iniciativa  d’elaborar  aquest
reglament.

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius del reglament.
d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

El contingut de la memòria del projecte es pot consultar a través d’aquest enllaç: 

https://transparencia.reus.cat/ajuntament-de-reus/relacio-amb-la-
ciutadania/ordenances-municipals-en-elaboracio
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El termini per a presentar les seves opinions i criteris en relació a la matèria objecte
de regulació,  és de  VINT DIES HÀBILS a comptar des del  dia següent a la seva
publicació al tauler electrònic municipal.

La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar
les seves opinions i  aportacions al  respecte,  a través de l’espai  habilitat al  portal
d’internet «reus participa» https://participa.reus.cat/?locale=ca

El secretari general

Jaume Renyer i Alimbau
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