ANNEX 3. 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) al ---------------------------------------- (carrer, plaça, avinguda,
codi postal, localitat), en el seu nom----------------------------------------------------(nom i
cognoms dels apoderats), amb poders suficients per poder obligar-se en aquest acte,
segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior d’aquest
document,
AVALA

a: ------------------------------------------------------------------(nom i cognoms o raó social de
l’avalat), amb NIF-----------------------------------, en virtut del que disposa l’art 108 i ss. de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i clàusules
concordants dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, en
concepte de garantia definitiva per respondre de les obligacions derivades de la
concessió administrativa ....................................................., davant de l’Ajuntament
d’Ullastrell, per un import de ---------------------------------------------------------------------- (en
lletra), -------------------------------------------- € (en xifres).

L´ Entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix amb tots el
requisits previstos en l’article 107 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia
expressa al benefici d’excussió, divisió i ordre previstos al Codi Civil, amb compromís
de pagament al primer requeriment de l’AJUNTAMENT D’ULLASTRELL , amb
subjecció als termes previstos a la legislació de contractes de les Administracions
públiques, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de
l’Ajuntament d’Ullastrell.

El present aval estarà en vigor fins que l’Ajuntament d’Ullastrell, o qui en el seu nom
sigui habilitat legalment per a això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord
amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
Ajuntament d' Ullastrell
C/ Serra, 17, Ullastrell. 08231 (Barcelona). Tel. 937887262. Fax: 937887617

la legislació complementària.
_________________________________, _________d________________ de ______
Localitat i data

Raó social de l’entitat:

Signatura dels apoderats

_____________________________________________________________________

Província

Data

Núm. o codi
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