
 
 
 
 
 

MODEL D'AVAL 
 

 
L'entitat  (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), amb núm. de CIF 
                                                            i  domicili  (a  l'efecte  de  notificacions  i  requeriments)  en 
carrer/plaça/avinguda                                                                                                                             
                                                                                   ,  amb  CP              ,  en  la  localitat  de             
                                                    ,  en  nom  seu  (nom  i  cognoms  dels  apoderats),  amb  poders 
suficients per a obligar-lo en este acte, segons resulta de la intervenció notarial esmentada en el 
mateix cos d'este document, AVALA a (nom i cognoms o raó social de l'avalat), amb núm. de 
NIF/CIF                              , en virtut del que disposa (la norma i l’article que imposa la constitució 
de la garantia i/o la resolució o l’acord municipal que la sustenta i identifica) per a respondre de les 
obligacions següents: (detallar CLARAMENT l'objecte del contracte o l’obligació assumida per la 
persona avalada), davant l’Ajuntament de la Vila Joiosa, per un import de (en lletra i en xifra). 

 
L'entitat avalista declara baix la seua responsabilitat que complix els requisits fixats en l'article 56.2 
del Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RD 1098/2001, de 
12 d'octubre). 

 
Este aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal amb renúncia expressa a qualsevol 
benefici, en especial al d’excussió previ dels béns del deutor, i amb preferència de l'Administració 
en l'execució de la garantia en els termes fixats en l'article 107 i 113 de la Llei 9 / 2 0 1 7 ,  d e  8  
d e  n o v e m b r e ,  d e  Contractes del Sector Públic . En el supòsit d'impagament per part de 
l'entitat fiadora, se seguirà per a la seua efectivitat la via administrativa de constrenyiment contra 
els seus béns. 

 
El present aval serà pagat al primer requeriment de l'Ajuntament de la Vila Joiosa dins de les 72 
hores següents a este, sense que es puga excusar cap tipus d'incompliment de la persona avalada 
respecte de l'entitat avalista, i romandrà en vigor per temps indefinit fins que l'Ajuntament autoritze 
expressament la cancel·lació o devolució d’este. 

 
Este aval ha sigut inscrit en el Registre especial d'avals amb el número                                        . 

 
 

Lloc i data 
Raó social de l'entitat avalista 
Signatura dels apoderats 

 
Intervenció notarial: 
(Text recomanat: “Done fe de la identitat, de la capacitat dels representants per a obligar en els 

termes exposats a l'entitat avalista, de la legitimitat de les seues firmes i de tot el que conté el 
present aval”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C 
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com 

http://www.villajoyosa.com/
http://www.lavilajoiosa.com/

	carrerplaçaavinguda: 
	amb CP: 
	en nom seu nom i cognoms dels apoderats amb poders: 
	en la localitat de: 
	undefined: 
	suficients per a obligarlo en este acte segons resulta de la intervenció notarial esmentada en el: 
	de la garantia io la resolució o lacord municipal que la sustenta i identifica per a respondre de les: 
	undefined_2: 


