MODEL D’AVAL

L’entitat
(raó
social
de
l’entitat
de
crèdit
o
societat
de
garantia
recíproca)..…………………………………............….……………………………….................………
………………....……………, NIF………………………… amb domicili (a efectes de notificacions i
requeriments) a..........................................................................................., carrer/plaça/avinguda
de/d’......................…………………………………....…...…............................, CP………………....,
i,
en
el
seu
nom,
(nom
i
llinatges
dels
apoderats)
………………………………...............................................….……….............……………………..…
………………………………………………………………………....……………….……………………
………………………………………………………………………....................................................…
amb prou poders per obligar-lo en aquest acte, d’acord amb la validació de poders que es
ressenya a la part inferior d’aquest document,

AVALA
(nom i cognoms o raó social de l’avalat)
………………………………………………………………….…………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………, amb NIF………………………….....................
en virtut del que disposa/disposen (norma/normes i article/articles que imposen la constitució
d’aquesta garantia) .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................... per respondre de les obligacions següents: (detallau
l’objecte del contracte o l’obligació que assumeix el garantit).......................................................
.........................................................................................................................................................
davant
(òrgan
administratiu,
organisme
autònom
o
ens
públic)............................................................................................... per import de: (en lletres)
................................................. euros (en xifres) ..................................
L’entitat avaladora declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que preveu
l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(LCAP). Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia
expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la
Direcció General del Tresor i Política Financera de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), amb subjecció
al termes prevists en la legislació de contractes de les administracions públiques, en les seves
normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la hisenda de la CAIB.
Aquest aval roman en vigor fins que (òrgan de contractació) o qui, en nom seu, sigui habilitat
legalment per fer-ho, n’autoritzi la cancel·lació o devolució d’acord amb el que estableix el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, i la legislació complementària.
Palma, …………………………….…………………...(lloc i data)
………………………………..............................…....(raó social de l’entitat)
……………………............................……………..…(signatura dels apoderats)
VALIDACIÓ DE PODERS PER LA DIRECCIÓ DE L’ADVOCACIA DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data:

Número o codi:

