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AJUNTAMENT DE REUS 

 
 

BASES REUSSONA, Concurs de Música per a Joves  

1. Objecte de les bases 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular el REUSSONA, Concurs de Música per a Joves 
que convoca l’Ajuntament de Reus. Aquestes bases resultaran d’aplicació per a la 
XVIII edició del citat concurs i per a les successives que es puguin convocar, llevat 
que s’aprovin unes noves bases que substitueixin o modifiquin les presents.  

El procediment per a la concessió dels premis regulats en aquestes bases es regeix 
pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i 
no discriminació. 

2. Participants 

Podran participar en aquest concurs, tot tipus de bandes, grups o solistes que 
s'englobin dins de qualsevol estil de música (pop, rock, pop-rock, rock simfònic, 
cançó d'autor, jazz, tradicional, hip hop, rap, noves músiques...), que reuneixin els 
següents requisits: 

- La mitjana d'edat dels integrants del grup no pot superar els 35 anys.  
- Les bandes participants han de ser del Camp de Tarragona o de les Terres de 

l’Ebre. 
 
3. Característiques dels treballs  
 
S'haurà de facilitar una URL on poder escoltar i descarregar 4 temes originals, que 
no podran haver-se presentat en cap altra edició anterior, i aquesta informació 
s'haurà de complementar amb un dossier sobre el grup que inclogui les dades 
dels components, l’acreditació de l’edat dels components mitjançant el DNI, una 
breu història de la banda, adreça, adreça electrònica, telèfon de contacte i una 
fotografia recent.  
 
No es podran presentar grups amb contracte discogràfic vigent ni aquelles 
formacions que hagin obtingut el primer premi en edicions anteriors. 
 
4. Presentació dels treballs i terminis 
 
La URL on poder escoltar i descarregar els 4 temes originals i el dossier annex han d’ésser 
presentats en un sobre tancat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Reus 
(plaça del Mercadal 1, 43201, Reus) o a través d’un formulari al web joventut.reus.cat de 
l’Ajuntament de Reus dins del termini que s’estableixi en la convocatòria, la qual serà 
aprovada per la regidoria delegada amb competències en matèria de joventut. Tots 
aquells treballs que arribin a l’esmentada oficina amb posterioritat a la data i hora 
previstes, no podran concórrer als premis. 
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A més, caldrà emplenar correctament i adjuntar una butlleta d’inscripció que 
podreu trobar a la pàgina web: www.joventut.reus.cat o físicament al Casal de 
Joves, c. de Castellvell, 24 – 43202 Reus que inclou:  
 

- Una declaració de coneixement i acceptació d’aquestes bases i una 
declaració jurada conforme el grup no disposa de contracte discogràfic 
vigent.  
 
- Una declaració jurada conforme el grup no incorre en cap dels supòsits de 
prohibició d’obtenció de la condició de beneficiari que preveu l’article 13.2 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
5. Jurat 
 
El jurat del concurs serà nomenat per l’alcalde o pel regidor/a amb competències 
delegades en matèria de joventut  i estarà format per persones relacionades amb 
el món de la música (músics, promotors musicals, mitjans de comunicació 
especialitzats, etc.) i la seva identitat es farà pública oportunament.  
 
 
6. Criteris de valoració de les propostes 
 
El jurat tindrà en compte per a la valoració dels treballs la qualitat artística i 
l’originalitat. 
 
 
7. Desenvolupament del concurs. 
 
El jurat, d'entre tots els treballs presentats, seleccionarà, en base als criteris 
previstos al punt anterior, 2 formacions.  
 
El públic, prèvia identificació i un cop registrat, podrà votar a través del web  
joventut.reus.cat, el grup musical que més s'adigui als seus gustos, dels que 
s'hagin presentat i el que obtingui més vots passarà a la final del concurs, 
juntament amb les altres 2 formacions seleccionades pel jurat. 
 
Els 3 grups finalistes actuaran en directe durant el mes de juny i d'aquesta 
actuació en sortiran els guanyadors. El primer classificat actuarà a Barraques. 
 
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, s’elevarà a la regidoria delegada amb 
competències en matèria de joventut, que resoldrà sobre la selecció de les 
formacions que actuaran en la final i sobre la concessió dels premis amb estricta 
subjecció al citat veredicte del jurat. 
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8. Import dels premis 
 
L’Ajuntament de Reus dota el REUSSONA, Concurs de Música per a Joves amb els 
següents premis: 

- 1r Premi: 1.500 € i l’actuació a les Barraques de Festa Major de Reus. 
 
- 2n Premi: 900 € 
 
- 3r Premi: 600 € 
 

- 1 menció especial per a un grup novell, d'entre tots els participants, de 
200 €, la mitjana d'edat del qual no superi els 21 anys.  

L’import dels premis estarà subjecte a les retencions legalment establertes. 

El concurs o algun dels premis podrà quedar desert si a criteri del jurat, la qualitat 
de les obres presentades és insuficient. 
 

9. Pagament dels premis 

El pagament dels premis es farà un cop resolta la concessió dels premis. 
 
10. Lliurament del premi 
 
La publicació del veredicte i el lliurament de premis es farà en el termini d’una 
setmana des de la realització de la final del concurs.   
 
11. Condicions addicionals. Compromisos dels premiats 
 
- Amb la finalitat de promocionar el concurs, així com els grups presentats, 

l’organització es reserva el dret de difondre els treballs en els mitjans de 
comunicació i xarxes socials que la Regidoria de Cultura i Joventut consideri 
adients. 

- La participació en aquest concurs pressuposa el coneixement i l'expressa 
acceptació d’aquestes bases.  

- Les persones o col·lectius participants que resultin guanyadors es comprometen 
a cedir de forma no exclusiva a l’Ajuntament de Reus els drets de propietat 
intel·lectual corresponents a l’explotació de l’obra, per la qual cosa hauran de 
signar el corresponent document de cessió. 
 
Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o qualsevol dubte que sorgeixi en 
la seva aplicació serà resolt per l’Ajuntament de Reus. 


