
PART OBJECTE TIPUS/OBLIGACIONS/APORTACIONS VIGÈNCIA MODIFICACIONS PRÒRROGA ESTAT ACTUAL

INSTITUT DEL TEATRE

MARC. Col·laboració en activitats de promoció de la cultura, arts de l'espectacle i 

camp pedagògic. Segons els convenis específics 

8/04/2019-

8/04/2023 No 4 pròrrogues expresses Vigent

INSTITUT DEL TEATRE

MUET. Master universitari en estudis teatrals. Realització de pràctiques per part dels 

alumnes del master. Realització de pràctiques d'estudiants. 

30/04/2019-

30/04/2023 No Pròrrogues expresses Vigent

INSTITUT DEL TEATRE Estudis d'art dramàtic, dansa i tècniques de les arts de l'espectacle. Realització de pràctiques d'estudiants. 

22/03/2019-

22/03/2023 No Pròrrogues expresses Vigent

CONSERVATORI DEL LICEU

MARC. Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants que cursen els estudis 

superiors de música del Conservatori. Realització de pràctiques d'estudiants. 

31/07/2017-

31/08/2018 No 4 Pròrrogues tàcites Vigent

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA (AUDITORI)

Col·laboració en el projecte 'Apropa Cultura' amb la finalitat de facilitar l'accéssibilitat 

a espectacles a persones amb necessitats socials.

Col·laboració mitjançant la promoció del projecte, assistència a funcions i aportació econòmica 

de 1.500.-€ per part de tots els equipaments que participen en el projecte, entre aquests, el 

Liceu. 

1/09/2015-

1/09/2016 No Pròrrogues tàcites Vigent

FUNDACIÓ TOT RAVAL Col·laboració en projectes socials de Tot Raval.

Col·laboració en diversos projectes socials, d'entre altres, 'Festivaal anual Raval' i 'Apadrina el 

teu equipament'.

1/09/2015-

1/09/2016

Addenda de 2/07/2018 per 

participar en el projecte 

'Apadrina el teu equipament' 

si s'escau. Pròrrogues tàcites Vigent

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA MARC. Col·laboració de caràcter global en els àmbits propis de cada entitat. Segons els convenis específics.

17/11/2017-

17/11/2018 No 5 pròrrogues tàcites Vigent

UNIVERSITAT DE BARCELONA MARC. Col·laboració de caràcter global en els àmbits propis de cada entitat. Segons els convenis específics.

11/01/2016-

11/01/2017 No 5 pròrrogues tàcites Vigent

COL·LEGI DE PERIODISTES Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. Col·laboració mitjançant activitats de promoció. 

24/01/2019-

3/08/2019 No

4 pròrrogues expresses. Actualment 

vigent la 2ª (4/08/2020-3/08/2021) Vigent

COL·LEGI DE METGES Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. Col·laboració mitjançant activitats de promoció. 

26/02/2019-

3/08/2019 No

4 pròrrogues expresses. Actualment 

vigent la 2ª (4/08/2020-3/08/2021) Vigent

UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. Col·laboració mitjançant activitats de promoció. 

1/02/2019-

3/08/2019 No

4 pròrrogues expresses. Actualment 

vigent la 2ª (4/08/2020-3/08/2021) Vigent

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. Carnet Jove. Col·laboració mitjançant activitats de promoció.  

31/07/2019-

31/07/2022 No 4 pròrrogues expresses Vigent

SOCIETAT ESTATAL DE CORREUS Y TELÉGRAFOS S.A., 

S.M.E. Col·laboració en activitats de millora del benestar dels treballadors a la feina. 

Col·laboració mitjançant instal·lació de dispositius de enviament i recollida de missatgeria 

postal. 

21/12/2017-

21/12/2018 No Pròrrogues tàcites Vigent

FUNDACIÓ PRIVADA FRANCESC VIÑAS Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. 

Col·laboració mitjançant l'organització del concurs de cant Tenor Viñas i cursos d'interpretació 

musical. El Liceu farà una aportació econòmica de 39.000.-e.

22/02/2018-

22/02/2023 No Pròrrogues tàcites Vigent

FUNDACIÓ PRIVADA FRANCESC VIÑAS

Col·laboració en el projecte 'Programa Òpera Studio' consistent en el 

desenvolupament d'un programa per a joves cantants.

Col·laboració mitjançant l'execució del projecte 'Programa Òpera Studio' liderat pel Liceu. La 

Fundació Tenor Viñas fa una aportació econòmica de 30.000.-e.

15/12/2017-

15/12/2020 No No es preveu Vigent

VISUAL ENTITAT DE GESTIÓ D'ARTISTES PLÀSTICS

Col·laboració en la gestió d'autoritzacions per l'explotació de drets de propietat 

intel·lectual. Col·laboració en el control d'úsos d'obres del repertori de VEGAP. 

26/06/2018-

26/06/2021 No Pròrrogues tàcites Vigent

FUNDACIÓ PRIVADA EINA MARC. Col·laboració en projectes de recerca i experimentació, adreçat al disseny. Col·laboració mitjançant activitats de disseny.

13/11/2017-

31/08/2019 No Pròrrogues tàcites bianuals Vigent

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

MARC. Col·laboració en activitats d'interès general, fonamentalment la difusió i 

promoció de la cultura. Segons convenis específics 

1/06/2019-

1/06/2021 No No es preveu Vigent

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, 

S.A., S.M.E.

MARC. Col·laboració en activitats de foment i difusió de la programació musical del 

Liceu. Segons convenis específics. 

4/04/2019-

4/04/2023 No 4 pròrrogues expresses Vigent

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA Col·laboració mitjançant l'adhesió del Liceu al projecte 'Quadern Cultura'. Col·laboració amb l'objectiu d'apropar l'equipament i les arts escèniques als més joves. 

23/09/2013-

23/09/2014 No

Pròrrogues expresses. Actualment , 

pròrroga 2020/2021 (16/10/2020-

15/10/2021) Vigent

BIBLIOTECA DE CATALUNYA Col·laboració en activitats de promoció de la cultura. 

Col·laboració mitjançant la implementació del projecte Padicat (Patrimoni digital de 

Catalunya). 

15/05/2017-

15/05/2021 No Pròrrogues expresses Vigent 

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE 

CULTURA Col·laboració en activitats de promoció de la cultura musical operística. 

Col·laboració mitjançant la implementació del projecte LiceuBIB (promoció de l'òpera entre el 

Liceu i el Servei de Biblioteques). 

3/05/2017-

29/07/2017 No 4 pròrrogues tàcites Vigent

ESCOLA MASSANA

MARC. Col·laboració en activitats relaiconades amb la cultura musical i l'aplicació de 

les arts plàstiques i del disseny Segons convenis específics

15/10/2020-

31/08/2024 No 4 pròrrogues expresses Vigent

ESCOLA MASSANA I INSTITUT SINIA Col·laboració en relació al projecte artístic comunitari Òpera Prima. 

Col·laboració mitjançant la la co-creació del dissey de la imatge Òpera Prima Raval. El Liceu 

farà una aportació econòmica de 1.500.-e. 

15/10/2020-

31/08/2021 No No es preveu Vigent

AVE DEL ARTE SL I  EUGENIO AMPUDIA

Col·laboració per la recuperació de l'activitat artística del Teatre en l'actual situació 

de pandèmia internacional COVID-19

Col·laboració mitjançant esdeveniment artístic solidari de creació de l'Artista Eugenio 

Ampudia, consistent en la representació d'un concert per plantes on s'interpretarà l'obra 

'Crisantemi de G. Puccini. 

15/06/2020-

22/06/2020 No No es preveu No vigent



INSTITUT DEL TEATRE

MARC. Col·laboració en aspectes acadèmics i investigadors, així com en altres 

aspectes relacionats amb el camp artístic i cultural. Segons convenis específic. 

12/03/2015-

12/03/2019 No Pròrrogues expresses No vigent

CONSERVATORI DEL LICEU MARC. Col·laboració per promoure l'assistència dels estudiants als assajos generals. Promoure l'òpera mitjançant assistència a assajos. 

9/01/2019-

3/08/2019 No 4 pròrrogues expresses No vigent

CONSERVATORI DEL LICEU

ESPECÍFIC. Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants que cursen els 

estudis superiors de música del Conservatori amb finalitats pedagògiques. Realització de pràctiques d'estudiants. 

1/09/2017-

31/08/2018 No No es preveu No vigent

CONSERVATORI DEL LICEU

ESPECÍFIC. Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants que cursen els 

estudis superiors de música del Conservatori amb finalitats pedagògiques. Realització de pràctiques d'estudiants. 

1/09/2018-

31/08/2019 No No es preveu No vigent

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Col·laboració en diverses activitats per a la promoció de l'òpera als municipis de la 

demarcació de Barcelona. 

Realització de diversos projectes al territori per part del Liceu i aportació econòmica de 

150.000€ per part de la Diputació de Barcelona per donar soport als projectes.  

5/03/2019-

15/12/2019 No No es preveu No vigent

FIAPAS, COFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE 

PERSONAS SORDAS

Col·laboració en el projecte 'Accesibilitat per persones sordes en espais públics, 

culturals i d'oci'. Col·laboració mitjançant la implementació del projecte en el Gran Teatre del Liceu.

19/12/2013-

19/12/2018 No No es preveu No vigent

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, FOMENT CIUTAT VELLA 

S.A. (FOCIVESA), FUNDACIÓ TOT RAVAL, CENTRE DE 

CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB), 

MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 

(MACBA), CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I 

MUSEU MAÍTIM DE BARCELONA, I FILMOTECA DE 

CATALUNYA

Col·laboració en relació al projecte 'Apadrina el teu equipament' en el marc del 

projecte Raval Cultura. 

Col·laboració per potenciar la interrelació entre grans equipaments culturals del barri i 

diversos centres educatius.

1/09/2014-

31/08/2018 No 4 pròrrogues expresses No vigent

FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA

Col·laboració en el projecte 'Aura' el qual té com a objectiu la intergració en el món 

social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual que realitzen el curs de 

preparació laboral Aura.  Realització de pràctiques d'estudiants. 

3/07/2014-

3/08/2015 No Pròrrogues expresses No vigent

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

ESPECÍFIC. Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants que cursen 

l'assignatura'Història de l'òpera'.  

Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants en diverses activitats relacionades amb 

l'òpera. 

1/09/2018-

31/08/2019 No No es preveu No vigent

UNIVERSITAT DE BARCELONA

ESPECÍFIC. Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants que cursen 

l'assignatura 'Música, gest i paraula - II (dramaturgia musical)' i 'Història de lòpera'. 

Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants en diverses activitats relacionades amb 

l'òpera. 

1/09/2016-

31/08/2017 No No es preveu No vigent

UNIVERSITAT DE BARCELONA

ESPECÍFIC. Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants que cursen 

l'assignatura 'Història de l'òpera', L'Espectacle Operístic' i 'Música, gest i paraula - II 

(dramatúrgia musical)'.

Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants en diverses activitats relacionades amb 

l'òpera. 

1/09/2018-

31/08/2019 No No es preveu No vigent

AJUNTAMENT DE GIRONA, CLUB GIRONA CULTURA Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. Col·laboració mitjançant activitats de promoció. 

20/06/2017-

31/07/2018 No 4 pròrrogues expresses No vigent

UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA 

(UFEC) Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. Col·laboració mitjançant activitats de promoció. 

12/07/2017-

31/08/2018 No 2 pròrrogues expresses No vigent

CLUB NATACIÓ BARCELONA Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. Col·laboració mitjançant activitats de promoció. 

5/09/2017-

24/07/2018 No 4 pròrrogues expresses No vigent

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. Col·laboració mitjançant activitats de promoció. 

3/02/2010-

31/12/2010 No Pròrroga tàcita No vigent

LAURA ESCANES Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera mitjançant xarxa social. Col·laboració mitjançant activitats de promoció. 

26/06/2018-

14/07/2019 No No es preveu No vigent

ATENEU BARCELONÈS Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. Col·laboració mitjançant activitats de promoció. 

11/01/2018-

31/08/2018 No 4 pròrrogues expresses No vigent

ABU DHABI MUSIC AND ARTS FOUNDATION Col·laboració en el projecte artístic 'From Ashur to Seville' de l'autor Naseer Shamma Col·laboració per a l'execució del projecte artístic. 

4/04/2018-

4/11/2018 No No es preveu No vigent

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

MARC. Col·laboració en activitats d'interès general, fonamentalment la difusió i 

promoció de la cultura. Segons convenis específics. 

17/07/2017-

17/07/2019 No No es preveu No vigent

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

ESPECÍFIC. Col·laboració en activitats de difusió i promoció de la cultura durant la la 

temporada 2018/2019 i 2019/2020. Colaboració mitjançant activitats de radiodifusió i emissions a televisió i internet.

1/09/2017-

31/08/2018 No No es preveu No vigent

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, 

S.A., S.M.E.

MARC. Col·laboració en activitats de foment i difusió de la programació musical del 

Liceu. Segons convenis específics. 

3/11/2017-

31/08/2018 No Pròrrogues expresses No vigent

FUNDACIÓ ONUART

Col·laboració en un projecte social de drets humans organitzat per la Fundació 

Onuart. Col·laboració mitjançant la celebració d'un concert per la Pau i els Drets Humans. 09/12/2017 No No es preveu No vigent

FUNDACIÓ PRIVADA EINA

ESPECÍFIC. Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants que cursen 

l'assignatura 'Infografia i visualització en el Grau de Disseny Gràfic'.

Col·laboració mitjançant activitats de disseny de cartells sobre els títols de la programació 

artística. 

1/09/2017-

31/08/2019 No No es preveu No vigent

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

Col·laboració en la realització d'una activitat cultural anomenada 'Quinzena 

Metropolitana'. 

Col·laboració en la promoció de la cultura mitjançant l'assistència a assajos del cos de ball de 

l'obra 'La Gioconda'.

12/03/2019-

29/04/2019 No No es preveu No vigent

BARCELONA EVENTS MUSICALS SL (CRUÏLLA 

BARCELONA) Col·laboració en activitats de promoció de la cultura musical. 

Col·laboració mitjançant la promoció dels espectacles musicals d'ambdues entitats pel 

desenvolupament de nous públics. 

25/05/2018-

24/07/2018 No No es preveu No vigent



FUNDACIÓ DE L'ESCOLA D'ART FLORAL DE 

CATAULUNYA Col·laboració en activitats de promoció de la cultura. 

Col·laboració mitjançant una exposició d'art floral sobre la temàtica de l'obra Il Puritani 

programada a la temporada artística 2018-2019 del Gran Teatre del Liceu. 

20/09/2018-

20/09/2019 No No es preveu No vigent

INSTITUT DEL TEATRE

ESPECÍFIC. Col·laboració per promoure l'assistència dels estudiants als assajos 

generals. Promoure l'òpera mitjançant assistència a assajos. 

24/01/2019-

2/08/2020 No 3 pròrrogues expresses No vigent

CONSERVATORI DEL LICEU

ESPECÍFIC. Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants que cursen els 

estudis superiors de música del Conservatori amb finalitats pedagògiques. Realització de pràctiques d'estudiants. 

1/09/2019-

31/08/2020 No No es preveu No vigent

UNIVERSITAT DE BARCELONA

ESPECÍFIC. Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants que cursen 

l'assignatura 'L'Espectacle Operístic' i 'Història de l'òpera'.  

Col·laboració mitjançant la participació dels estudiants en diverses activitats relacionades amb 

l'òpera. 

1/09/2019-

31/08/2020 No No es preveu No vigent

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT Col·laboració en activitats de promoció de l'òpera. Carnet Pack Jove. Col·laboració mitjançant activitats de promoció.

31/07/2019-

31/08/2020 No No es preveu No vigent

CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

ESPECÍFIC. Col·laboració en activitats de difusió i promoció de la cultura durant la 

temporada 2018/2019 i 2019/2020. Colaboració mitjançant activitats de radiodifusió i emissions a televisió i internet.

1/09/2018-

31/08/2020 No No es preveu No vigent

FUNDACIÓ PROVADA DE LES ARTS I ELS ARTISTES, 

MUSEU EUROPEU D'ART CONTEMPORANI Col·laboració en la realització d'activitat de promoció de la cultura. 

Col·laboració mitjançant l'organització d'un concurs de pintura anomenat 'Lohengrin' 

coincidint amb la representació de l'obra en el Gran Teatre del Liceu programada a la 

temporada artística 2019-2020.  

29/04/2019-

8/04/2020 No No es preveu No vigent

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA 

(AUDITORI), FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ - PALAU DE 

LA MÚSICA, I ASSOCIACIÓ BARCELONA GLOBAL

Col·laboració en l'execució del projecte 'Barcelona Obertura' consistent en una 

iniciativa dirigida a posicionar internacionalment a Barcelona com a ciutat de música 

clàssica i destí de turisme musical. 

Col·laboració mitjançant la implementació del projecte i aportació econòmica de 20.000.-€ per 

part de totes les entitats promotores. 

1/01/2017-

1/01/2018 No Pròrrogues expresses No vigent


