ANNEX 4: MODEL D’AVAL BANCARI PER CONSTIUIR GARANTIES
L’entitat
(raó
social
completa
de
l’entitat
avalista)
......................................,
amb
NIF
..............
i
domicili (als efectes de notificacions i requeriments) al carrer
................................................................
i
en
el
seu
nom
(nom
i
cognoms
del/s
apoderats)
....................................................,
amb
poders
suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de la
legitimació efectuada per notari que consta en aquest document.
AVALA
A
(nom
i
cognoms
o
raó
social
de
l’avalat)..............................................,
NIF/NIE/DNI
............, d’acord amb els termes i condicions establerts el Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en concepte de garantia
definitiva de les obligacions derivades del contracte que té per
objecte
(indicar
l’objecte
del
contracte)
.............................................................., davant
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per import de (en lletres i xifres)
.................................... euros.
L’entitat avalista declara, sota la seva responsabilitat, que compleix
els requisits establerts en l’article 56.2 del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest aval
s’atorga solidàriament respecte a l’obligat/s principal/s, amb
renúncia expressa al benefici d’excussió de béns i amb el compromís de
pagament a la Tresoreria municipal al primer requeriment de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí amb subjecció als termes previstos en
la legislació de contractes del sector públic, en la seva normativa de
desplegament i plec de clàusules administratives particulars.
El present aval tindrà validesa
autoritzi la seva cancel·lació.

mentrestant

l’Administració

no

L’avalat/s faculta/en expressament a l’entitat avalista per a
aquesta, en el seu nom i representació, pugui retirar l’aval
vegada aquest hagi estat cancel·lat o executat.

que
una

(Lloc i data)
(Raó social de l’entitat avalista)
(Signatura/es del/s apoderat/s)

Les signatures de l'apoderat o apoderats de l’entitat avalista han
d’estar legitimades per notari.

Si es tracta d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE), s’hauran d’especificar les dades de
totes les empreses que la integrin.
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