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PREGUNTES I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS EN LES CONSULTES EN 

MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

Per què sent una fundació privada, la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de 

Barcelona, estem obligats a fer licitacions com si fóssim del sector públic?

La llei  9/2017 de contractes del sector públic (en endavant, la LCSP), tot i el títol 

d’aquesta norma, quan entrem a analitzar a fons el seu àmbit d’aplicació, trobem que 

no només abasta entitats que veritablement estan dins del sector públic, sinó també a 

entitats privades. Com és el cas de les fundacions, que son entitats de dret privat i 

amb independència de que tinguin titularitat pública o no.

Particularment l’àmbit subjectiu de la LCSP queda determinat en el seu article 3, 

establint nivells diferents de subjecció a la normativa i distingint entre: sector públic, 

poder adjudicador i Administració pública. D’aquesta manera, trobem que no només 

abasta entitats que veritablement estan dins del sector públic, sinó també entitats 

privades i ampliant la seva aplicació parcialment a institucions que funcionen amb 

principis públics però que actuen en gran part atenent a la normativa privada.

Recapitulant, als efectes de la LCSP, la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de 

Barcelona, té la consideració de poder adjudicador que no té la condició 

d'Administració pública (PANAP).

Quina plataforma de licitació fa servir la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic 

de Barcelona i com ens podeu trobar fàcilment dins la plataforma de licitació

El perfil de contractant del Teatre Lliure està ubicat a la Plataforma de serveis de 

contractació pública de la Generalitat de Catalunya i també és accessible amb l’enllaç 

directe que podreu trobar a la pàgina web pròpia de la institució a l’apartat de 

transparència.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=44083715&cap=Teatre%20Lliure-Teatre%20P%FAblic%20de%20Barcelona
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Com accedir a les licitacions de Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de 

Barcelona?

1. Accedir a la plataforma de contractació del la Generalitat 

2. Seleccionar la pestanya de "perfils del contractant"

3. Introduir en la cerca per departaments i sector públic com a paraules a trobar: 

“Teatre Lliure"

Quins són els contractes subjectes a aquesta llei (LCSP)?

✓ Obres, serveis, subministraments i concessions

✓ Tots els que la persona o entitat mercantil contractada obté un benefici econòmic

Quins queden exclosos?

✓ Pagament de taxes, impostos, preus públics

✓ Contractes d’àmbit immobiliari: lloguer, compra de finques

✓ Contracte de l’àmbit financer: compra d’accions, pagament de comissions 

bancàries

✓ Contractes laborals

✓ Pagament de drets d’autor a SGAE o als titulars

Accés a “l'apartat de preguntes i respostes més freqüents en les consultes en 

matèria de contractació del Portal de Transparència de la Generalitat de 

Catalunya” mitjançant un enllaç:

http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/criteris-interpretatius-

acords-i-directrius/preguntes-i-respostes-mes-frequeents-en-materia-de-contractacio/

https://contractaciopublica.gencat.cat/
http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/criteris-interpretatius-acords-i-directrius/preguntes-i-respostes-mes-frequeents-en-materia-de-contractacio/

