
MODEL D'AVAL ADMÉS PER A LA CONSTITUCIÓ DE GARANTIES EXIGIDES EN ELS PROCED IMENTS 
DE CONTRACTACIÓ CONVOCATS PER L 'AJUNTAMENT D 'ALBAL  

 
GARANTIA PROVISIONAL  

 
L'entitat (1) ……………………………………………, NIF…………………………, amb domicili 
en (2)………………………………,carrer/plaça/avinguda………………………………………, 
CP …………………………., i en nom seu (3) ………………………………….………., amb 
poders suficients per a obligar-lo en este acte, segons resulta de la verificació de la 
representació de la part inferior d'este document. 

 
AVALA  

 
(4)………………………………………………………,NIF …..…………………….., en virtut 
d'allò que s'ha disposat pel plec de condicions i els arts. 103 i 151 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, per a respondre de les obligacions derivades de la contractació 
de………………………………………………………………………………………………………., 
davant de L'AJUNTAMENT D'ALBAL, per un import de (5) ……………………………………… 
euros. 
 
L'entitat avalista declara sota la seua responsabilitat que complix els requisits previstos en 
l'art.56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Este aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al 
benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de L'AJUNTAMENT 
D'ALBAL, amb subjecció als termes previstos en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en les 
normes de desplegament i en la normativa reguladora de l'Ajuntament d'Albal. 
 
Este aval estarà en vigor fins que l'Ajuntament d’Albal autoritze la seua cancel·lació o 
devolució d'acord amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació 
complementària. 
 
.....................................(Lloc i data) 
.....................................(Raó social de l'entitat) 
.....................................(Firma dels apoderats) 
 
 
 
 
(1) Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca. 
(2) Domicili a efectes de notificacions i requeriments. 
(3) Nom i cognoms dels apoderats. 
(4) Nom i cognoms o raó social de l'avalat. 
(5) Import en lletra i número. 
 


