
 

 
 

Registre General 
       Entrada núm.      
 

Registreu-ho d’entrada i passeu-ho 
a l’AG       
Figueres,      

   
DADES DEL SOL.LICITANT 

REPRESENTANT 

EXPOSA: 
Primer: Que a la vista de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'ha generat la 
impossibilitat de continuar amb l'execució (total/parcial) del contracte  
               
que la nostra empresa té subscrit amb l’Ajuntament de Figueres, pels següents motius: 
               
(cal explicar perquè l'execució ha esdevingut impossible) 

Segon: Que el personal adscrit al contracte és el següent: 

Cal adjuntar una relació del presonal adscrit al servei indicant 

1. LLoc de treball 

2. Categoria professional 

3. Codi de contracte  

4. La jornada  

Tercer: Que els mitjans adscrits al contracte són els següents: 
Cal adjuntar una relació de les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips adscrits a l'execució del 
contracte. 
Quart: En vista dels següents motius, es fa impossible l'ús dels mitjans descrits en el punt tercer, per l’execució 
d’un altre contracte: 
               
Indiqueu  els motius que impossibiliten la utilització pel contractista d’aquests mitjans en un altre contracte (per exemple: 
l’empresa no pot adscriure a data d’avui aquests mitjans a un altre contracte, donat que no disposa d’un altre servei on reubicar-
los.) 
 
I per tot això SOL·LICITA: 
Que s’apreciï la impossibilitat d’execució del contracte com a conseqüència de la situació descrita, en els 
termes del que disposa l’article 34 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 
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COMPROMÍS ACREDITACIÓ DANYS I PERJUDICIS 
El contractista es compromet a presentar una vegada finalitzi l’Estat d’Alarma l’acreditació i quantificació dels 
danys i perjudicis.  
 
TERMINI DE RESOLUCIÓ I EFECTES DEL SILENCI 
D’acord amb el que s’estableix en l’article 34.1 i 34.3 del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, l’òrgan de contractació haurà 
de donar resposta expressa en el termini de 5 dies naturals. Transcorregut aquest termini sense notificació 
expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu 
 
Figueres,     
 
 
 
 
 (Signatura de la persona sol·licitant) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
TRAMITACIÓ TELEMÀTICA i PRESENCIAL 

Per presentar sol·licituds via telemàtica accediu al portal electrònic municipal. En cas de dificultats tècniques 
consulteu aquest document d'ajuda on line 

 
 

IL·LUSTRÍSSIMA ALCALDIA - PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES 

Us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestió de la vostra sol·licitud o tràmit. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament 
de Figueres. Per a més informació podeu consultar la nostra política de privacitat a www.figueres.cat 
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades 
mitjançant la remissió d’un escrit adjuntant una còpia del seu DNI dirigit a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Figueres, 
Exercici de Drets, Plaça de l'Ajuntament, 12, 17600 o a través de la Seu Electrònica 

CONSENTIMENT DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA: 
COM ACCEDIR I VISUALITZAR LA VOSTRA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

El servei e-Notum permet realitzar notificacions electròniques de comunicacions i actes administratius per 
mitjans electrònics amb totes les garanties jurídiques acordades a la normativa vigent. El sistema e-Notum 
enviarà un correu electrònic i/o un SMS informant del dipòsit de la notificació a l’adreça de correu electrònic i/o 
al telèfon mòbil declarat en aquest document. En aquest avís trobareu l’adreça d'Internet URL de l’espai de 
notificacions electròniques de l’Ajuntament de Figueres, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un 
d’aquests dos sistemes: 
1. Si disposeu d’un certificat digital - DNI electrònic, certificat IDCat, ... - podeu utilitzar-lo per identificar-vos i 
visualitzar la notificació. 
2. Amb clau específica d’accés : El sistema enviarà un missatge SMS al telèfon mòbil declarat en aquest 
document amb una paraula clau de pas. Aquesta paraula clau s’ha d’introduir a l’espai de notificacions 
electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació. 
La notificació electrònica s’entén practicada en el moment en que es produeix l’accés al seu contingut. Des del 
moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. 
Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada, es farà constar a 
l’expedient, es donarà per efectuat aquest tràmit i l’acte administratiu s’entendrà notificat. 
 
 
 

https://tinyurl.com/etramfigueres
http://omacw.figueres.org:8085/portal/export/sites/default/omac/publico/AltresDocuments/Tramitacix_telemxtica.pdf
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