
L’Anna és tècnica superior en Administració i Finances, 
i recentment ha començat a treballar en una empresa 
innovadora dedicada a la construcció d’edificis efi-
cients i sostenibles.

L’empresa participarà en el programa d’ajudes per 
a pimes innovadores que ha convocat l'Administració 
General de l'Estat.

Per aquest motiu, ha d’elaborar una sol·licitud i pre-
sentar-la conjuntament amb la resta de documentació 
necessària (és a dir, escriptura de constitució i do-
cumentació que provi que s’està al corrent dels pa-
gaments a la Seguretat Social i a Hisenda).

Un cop presentada la sol·licitud, l’administració inicia 
un procediment administratiu per a concedir l’ajuda 
sol·licitada i notifica a l’empresa que manca un docu-
ment que no ha estat aportat, així com el termini per 
presentar-lo.

L’empresa comprova que, efectivament, la documen-
tació no estava completa i adjunta el document que 
mancava.
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1.  Redacta la sol·licitud de participació que ha de 
presentar l’empresa davant el Ministeri (pots 
consultar l’exemple de sol·licitud disponible a 
Blink de la Unitat 11).

2.  Com ha de presentar l’empresa la sol·licitud i la 
resta de la documentació?

3.  En aquest cas, com s’ha iniciat el procediment? 
Poden existir altres interessats en el procedi-
ment administratiu a banda de l’empresa?

4.  En quins registres públics es poden presentar la 
sol·licitud i la documentació que l’acompanya?

5.  Quins són els drets de l’empresa en les seves re-
lacions amb l’administració?

6.  Què succeeix si l’empresa no registra la sol·lici-
tud en el termini establert?

7.  En quines fases s’organitza el procediment 
administratiu?

8.  En la fase d’instrucció de procediment, de 
quins mitjans disposa l’administració per in-
formar-se dels fets en virtut dels quals ha 
de resoldre?

9.  Quines formes de finalització del procedi-
ment existeixen?

10.  Què succeeix en aquest cas si venç el termini 
màxim que té l’administració per resoldre i no 
ha notificat a l’empresa la seva decisió?

11.  En el cas que l’administració no resolgui, quin 
tipus de document pot sol·licitar l’empresa per 
acreditar el silenci administratiu?

Relacions entre l’administració i els ciutadans



L’administració resol el procediment amb la de-
negació de la sol·licitud de l’empresa on treballa 
l’Anna al·legant que ha presentat la documentació 
fora de termini. 

L’empresa no hi està conforme i, ja que conserva 
el resguard de la presentació telemàtica realitzada 
dins el termini, decideix presentar un recurs d’alça-
da contra la decisió del Ministeri.

L’empresa rep una notificació de l’Agència Tributària 
requerint-li que presenti una documentació relacio-
nada amb la liquidació de l’IVA de l’exercici anterior.

En la mateixa notificació es requereix la presència d’un 
representant de l’empresa a fi que es presenti a la de-

legació de l’Agència Tributària amb l’objectiu d’acla-
rir diferents qüestions relatives a aquesta liquidació. 
L’Anna, per la seva formació, té coneixements en 
matèria fiscal, per la qual cosa l’empresa decideix que 
sigui ella qui es presenti davant l’Agència Tributària.

L’empresa mai ha participat en un procediment d’ad-
judicació d’un contracte administratiu, però conside-
ra que és una bona opció de negoci, per la qual cosa 
decideix apostar per aquesta possibilitat.

Per fer-ho, s’encarrega a l’Anna que cerqui infor-
mació sobre les licitacions i els procediments on pot 
participar. Al perfil del contractant de l’Empresa Mu-
nicipal d’Habitatge i del Sòl (EMHS) localitzen una 
convocatòria de licitació per al desenvolupament de 
materials de la construcció a partir d’elements reci-
clats per a la posterior construcció de noves instal·la-

cions municipals innovadores, eficients i sostenibles. 
L’adjudicació del contracte segueix el procediment 
d’associació per a la innovació, ja que pretén desen-
volupar materials de construcció a partir d’elements 
reciclats que no existeixen en el mercat.

Després d’analitzar la convocatòria, l’Anna compro-
va que l’empresa reuneix tots els requisits necessa-
ris per participar en el procediment d’adjudicació, 
per la qual cosa decideixen participar-hi. Finalment, 
resulten adjudicats i es converteixen en contractis-
tes de l’administració.
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25.  De quin tipus de contracte administratiu es 
tracta en aquest cas?

26.  Les empreses que opten per aquest tipus de 
contractes han d’estar classificades per l’ad-
ministració?

27.  Identifica els elements d’aquest contracte ad-
ministratiu.

28.  Quines característiques té el procediment d’as-
sociació per a la innovació?

29.  Quin tipus de documentació hauran de presentar 
les empreses candidates per optar a la licitació 
de la construcció de les instal·lacions municipals?

30.  Quines obligacions té l’empresa envers l’admi-
nistració un cop adjudicat el contracte?

12.  Redacta el recurs d’alçada que interposa 
l’empresa contra la resolució de l’adminis-
tració (pots consultar l’exemple de recurs 
d’alçada disponible a Blink de la Unitat 10). 

13.  Contra quin tipus d’actes es pot interposar el 
recurs d’alçada? Quin òrgan administratiu serà 
l'encarregat de resoldre el recurs?

14.  Quin termini màxim té l’administració per dic-
tar i notificar la resolució?

15.  Com ha de notificar l’administració la seva 
decisió a l’empresa? Quin contingut ha de pre-
sentar la resolució?

16.  A més del recurs d’alçada, quins altres recursos 
administratius existeixen?

17.  Si s’esgoten les possibilitats de recórrer per via 
administrativa, quina opció té l’empresa per 
seguir recorrent? 

18.  Per quins motius es pot interposar un recurs 
contenciós-administratiu?

19.  En quina mesura està obligada l’empresa a 
col·laborar amb l’administració?

20.  Existeix algun supòsit segons el qual l’empresa 
pot negar-se a col·laborar amb l’administració?

21.  Si després de la presentació dels documents 
l’Agència Tributària considerés que és necessari 
dur a terme una inspecció a les instal·lacions de 
l’empresa, pot fer-ho?

22.  El representant de l’empresa ha de presentar-se 
a la delegació de l’Agència Tributària?

23.  Quines dades han de figurar a la citació?
24.  Quin document ha de facilitar l’administració al 

representant de l’empresa per justificar l’assis-
tència a les dependències administratives?


