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Annex núm. 9
MODEL DE CERTIFICACIÓ D’ASSEGURANÇA
Certificat número _____________ (raó social completa de l’entitat asseguradora)
_____________ (en endavant assegurador), amb domicili al, carrer _____________N.I.F.,
_____________ degudament representat pel Sr./a. _____________ (nom i cognoms de
l’apoderat o apoderats), amb poders suficients per a obligar-lo en aquest acte, segons
resulta de la validació de poders ressenyat a la part inferior d’aquest document
ASSEGURA
A: (nom i cognoms o raó social de l’assegurat_____________, amb NIF ________________,
en concepte d’ acceptant de l’assegurança , davant el Consell Comarcal del Vallès
Occidental, (en endavant assegurat), fins l’import de __________________(import, en lletra,
pel que es constitueix l’assegurança), en els terminis i condicions establerts a la Llei de
Contractes del Sector Públic, normativa de desenvolupament i plec de clàusules
administratives
particulars
per
la
qual
es
regeix
el
contracte
_______________________(identificar individualment de manera suficient (naturalesa etc.)
el contracte en virtut del qual es presenta la caució), en concepte de garantia
______________________(expressar la modalitat de segur del qual tracta, provisional,
definitiva, etc..), per a respondre de les obligacions, penalitats i demés despeses que es
puguin derivar conforme a les normes i demés condicions administratives precisades davant
l’assegurat.
L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits previstos
en l’article 57.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, d’12 octubre.
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit , ni la cobertura de
l’assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, cas de que l’assegurador hagi
de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre
contra el acceptant de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnització a l’assegurat al primer requeriment
del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en els terminis previstos a la Llei de Contractes
del Sector Públic i normes de desenvolupament.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que el Consell Comarcal del Vallès
Occidental autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb lo establert a la Llei de
Contractes del Sector Públic i legislació complementaria.
Les anteriors mencions a la normativa contractual s’entendran referides a la legislació vigent
i concordant en cada moment.
(Lloc i data)
(Raó social de l’entitat)
(Signatura dels apoderats)
VALIDACIÓ DE PODERS PEL NOTARI
PROVINCIA DATA NUMERO O CODI
______________________________________________________________________,
Província
Data
Núm. o codi
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