1.1. Introducció a la llei 19/2014
Actualitzat 09/2021 Propera actualització 09/2023
El DOGC de data 31 de desembre de 2014 va publicar la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei
neix de la necessitat de regular conceptes bàsics com són la transparència, l’accés a
la informació i el bon govern, i s’adreça a l’administració pública i als organismes
públics.
En la mateixa data es publicava també la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del
Protectorat de les fundacions i verificació de l’activitat de les associacions declarades
d’utilitat pública que, entre altres, tenia per objecte fixar els criteris que determinaven
la subjecció a les obligacions de transparència de les entitats esmentades i definir
quines eren les obligacions concretes per a cada tipus o categoria d’entitats.
El DOGC de data 17 de setembre de 2018, va publicar l’Ordre JUS/152/2018, de 12
de setembre, per la qual s’establia el nivell de subjecció de les fundacions i de les
associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts
per la Llei 21/2014.
La Fundació Teatre Lliure és una fundació privada, si bé el seu pressupost està
finançat majoritàriament per aportacions de les administracions públiques. Es voluntat
de la Fundació Teatre Lliure reconèixer la transparència com una obligació d’una
institució amb clara vocació de servei públic i com un dret de tots els ciutadans com
potencials beneficiaris d’aquest servei.

En aquest sentit el portal de transparència de la Fundació Teatre Lliure es regeix pels
nivells de transparència establerts per la Llei 19/2014 en aquells aspectes que li son
aplicables.
Aquest portal de transparència s’estructura en sis grans àrees:
• Presentació del portal de transparència
• Organització
• Economia i finances
• Contractació
• Línies d’actuació
• Legislació aplicable
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Aquestes grans àrees es subdivideixen en diversos apartats per tal de presentar tota
la informació de forma estructurada. En cada apartat es troben els documents amb la
informació rellevant, així com la data de la seva publicació i la periodicitat prevista per
a les actualitzacions futures.
El portal de transparència té també habilitat l’apartat de Sol·licitud d’accés a la
informació pública, on es poden demanar aclariments, ampliació d’informació o
sol·licitar la informació pública en un altre format.

