MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ
Certificat número……………………….............................................................................................
(1)……………………………………………..……………............……......(d’ara endavant, l’assegurador),
amb domicili
a …...............................................................................………………………………
………………………………………………………...., i NIF……………………......…..........., representat
degudament pel Sr. (2)…...……………………………....................…………………………., amb poders
suficients d’acord amb la validació de poders que es ressenya en la part inferior d’aquest document.
ASSEGURA
(3)………………………………………………..…....................…., amb NIF……...…………………….,
en
concepte
de
beneficiari
de
l’assegurança,
davant
(4)…...………………………………………….............…, d’ara endavant l’assegurat, fins a l’import de
euros (en lletres i en xifres) (5),..................................................................................................
………………………….............................................................…..……………………………………........
en els termes i les condicions establerts en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en la normativa de desplegament i en
el Plec de clàusules administratives particulars pels quals es regeix el contracte (6)
......................………………………….......................................................................................
................................................................................................................................................................
en concepte de garantia (7)……...............…………......…………………………… per respondre de les
obligacions, penalitats i la resta de despeses que se’n puguin derivar, d’acord amb les normes i la
resta de condicions administratives esmentades davant l’assegurat.
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits en l’article 57.1
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La manca de pagament de la prima, tant si és única, com primera o següents, no dóna dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, que no queda extingit, ni la cobertura de l’assegurador
suspesa, ni aquest lliure de la seva obligació, en el supòsit que l’assegurador n’hagi de fer efectiva la
garantia.
L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
beneficiari de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la Direcció
General del Tresor i Política Financera de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació del Govern de les Illes Balears, en els termes establerts en el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i en les normes de desplegament.
Aquesta
assegurança
de
caució
vigirà
fins
que
(4)..............................................................................................................., o qui s’habiliti legalment en
nom seu, n’autoritzi la cancel·lació o devolució, d’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic i la legislació complementària.
Palma, ………..d…………………………..de…………
(signatura)
Assegurador
VALIDACIÓ DE PODERS PER LA DIRECCIÓ DE L’ADVOCACIA DE
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data:

LA COMUNITAT

Número o codi:

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hi heu d’expressar la raó social completa de l’entitat asseguradora.
Nom i cognoms de l’apoderat o dels apoderats.
Nom de la persona assegurada.
Òrgan de contractació. Per exemple, una conselleria determinada.
Import (en lletres) pel qual es constitueix l’assegurança.
Identificau-hi individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut
del qual es presta la caució.
(7) Expressau-hi la modalitat de garantia de què es tracta: provisional, definitiva, etc.

