
 

 

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT  

 

La FUNDACIÓ TEATRE LLIURE - TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA (en 

endavant, el Lliure) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de 

conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre 

accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector 

públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre). 

La present declaració d’accessibilitat aplica al https://www.teatrelliure.com 

 

Situació de compliment 

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 

de setembre, a causa de les excepcions que s’indiquen a continuació. 

 

Contingut no accessible 

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius: 

a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:  

a. Navegació amb cursor 

b. Contingut no textual i alternatiu 

c. Pausa en vídeos 

d. Etiquetes o instruccions 

e. Contrast de text sobre fotografies 

f. Accés al calendari 

b) Càrrega desproporcionada: no aplica. 

c) El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable per tractar-se 

de formats anteriors a l’aplicació del Reial Decret que hi ha a temporades 

anteriors. 

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat 

La present declaració va ser preparada el 3 de gener de 2022. 

El mètode utilitzat per preparar la declaració és l’autoavaluació portada a terme 

pel Lliure. Darrera revisió de la declaració: 3 de gener de 2022. 

https://www.teatrelliure.com/ca


 

Observacions i dades de contacte 

Comunicacions 

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a 

del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través del següent: 

info@teatrelliure.com. 

Per exemple: 

• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc 

web. 

• Transmetre altres dificultats d’accés al contingut. 

• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a 

l’accessibilitat del lloc web. 

 

Sol·licituds d’informació accessible i queixes 

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes s’ha enviar un correu a la 

direcció anteriorment esmentada amb el títol  “Continguts accessibles” i 

especificant “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”. 

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment 

d’aquests requisits i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin 

exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa. 

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la 

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 

Procediment d’aplicació 

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 

de setembre, es pot iniciar enviant un correu a l’adreça anteriorment 

esmentada amb el títol  “Continguts accessibles” i especificant “Reclamar 

una sol·licitud”. 

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, es dona 

per desestimada, i no s’està d’acord amb la decisió adoptada, o bé la resposta 

no compleix els requisits mínims establerts, es pot iniciar una reclamació 

segons: 

• conèixer i oposar-se als motius de la desestimació 
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https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Continguts-accessibles-al-web
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Continguts-accessibles-al-web?moda=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Continguts-accessibles-al-web
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Continguts-accessibles-al-web?category=&moda=2
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Continguts-accessibles-al-web?category=&moda=2


• instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord 

amb la decisió adoptada 

• exposar les raons per les quals es considera que la resposta no 

compleix els requisits exigits. 

 

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies 

hàbils sense haver obtingut cap resposta. 

 

 


