
Informe sobre la consulta prèvia realitzada per a l’elaboració del projecte de
reglament d’artistes al carrer

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. 

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. 

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, així com Article 69.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatiu a la “participació ciutadana
en  l’elaboració  de  normes”,  l’Ajuntament  substancia  una  consulta  pública  prèvia  a
l’elaboració del projecte de reglament 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  2  de  la  memòria  del  projecte
d’ordenança:

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa d’elaborar un reglament d’artistes 
al carrer.
b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius del reglament.
d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En data 20 de febrer de 2023 es publica al tauler electrònic municipal l’anunci pel qual s’inicia 
un termini de vint dies hàbils per presentar opinions i criteris en relació a la matèria objecte 
de regulació en el citat projecte d’ordenança.

Per tot l’exposat, 

INFORMO

Primer.- D’acord amb l’establer  a  l’anunci,  s’ha  realitzat  un procés de consulta  prèvia  en
relació al  projecte de reglament d’artistes al  carrer, impulsat  per  l’Ajuntament de Reus,  a
través de la plataforma de participació Reus Participa (https://participa.reus.cat).

Segon.- El termini de la consulta prèvia ha estat de vint dies hàbils, és a dir, des del dia 21 de
febrer fins el dia 20 de març, ambdós inclosos.



Tercer.-  Que en data  15  de  març  es  va  rebre  de  manera  telemàtica  a  la  plataforma de
participa.reus.cat en l’apartat de propostes de la consulta prèvia del projecte de reglament
d’artistes  al  carrer,  per  part  de  la  persona  identificada  com  a  Vicenç  Villa  Cervantes,  la
proposta de «Localització i rotació de llocs-músics» amb el detall explicatiu següent:

«Cal repartir les localitzacions més enllà del centre de la ciutat per tal de donar major
cobertura i  satisfacció  a  vianants  i  comerços.  Una oferta més amplia  permet més
places i oportunitats d'accés.
Els llocs no han de ser de "propietat" sinó rotatius per facilitar un tracte equitatiu als 
artistes i més varietat musical als diferents carrers.
Cada localització serà inicialment assignada per sorteig als artistes admesos, sent 
necessari establir un criteri de rotació temporal»

Reus, a la data que consta a la signatura electrònica.
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