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ANEXO III 

MODELO DE AVAL DE CONTRATACIÓN 

 

A entidade ....(razón social do avalista ou sociedade de garantía mutua), con CIF....e domicilio a efectos de 

notificacións en..., CP...., localidade..., e no seu nome...(nome e apelidos dos apoderados), con DNI/NIF......e poder 

suficientes para obrigarse neste acto, segundo resulta da verificación de poder que se apunta na parte inferior deste 

documento. 

 

AVALA 

A........(nome e apelidos ou razón social e CIF da empresa avalada),.................................., en concepto de garantía ... 

(provisional, definitiva ou complementaria),..................... para responder das obrigacións seguintes: (detallar o 

obxecto da licitación, o contrato ou o deber asumido polo garantido).............. en virtude do disposto na normativa 

sobre contratación administrativa e a cláusula ....(indicar a cláusula do prego) do prego de cláusulas administrativas 

particulares, ante o EXCMO. CONCELLO DE CAMBADOS, por importe de....(en cifras) ... (en letras)... ..... EUROS. 

A entidade avalista declara baixo a súa responsabilidade, que cumpre os requisitos previstos no artigo 56.2 do Real 

Decreto 1.098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 

Administracións Públicas. 

Por virtude do presente aval a Entidade Avalista queda obrigada a pagar ao Concello de Cambados, en defecto de 

pago do avalado, e no prazo sinalado no requirimento que se lle practique, a cantidade requirida pola Tesourería 

Xeral da indicada Corporación Municipal, con suxeición aos termos previstos na normativa de contratos das 

Administracións Públicas, a das Facendas locais, normativa reguladora da Caixa de Depósitos e disposicións 

complementarias. 

Este aval outórgase solidariamente respecto do obrigado principal, renunciando o avalista a calquera beneficio, e, 

especialmente, aos de orde, división e excusión de bens do avalado. 

O presente documento ten carácter executivo, e queda suxeito ás disposicións reguladoras do expediente 

administrativo que trae a súa causa, aos termos previstos no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e 

ás súas normas de desenvolvemento, á normativa reguladora das Facendas locais, o Regulamento Xeral de 

Recadación e demais disposicións complementarias, debendo facerse efectivo polo procedemento administrativo de 

prema, para o suposto de non atender o pago o primeiro requirimento da Tesourería. 

O presente aval terá unha duración indefinida, permanecendo vixente ata que o Concello de Cambados resolva 

expresamente declarar a extinción do deber garantido e autorice expresamente o seu cancelación e ordene o seu 

devolución, de acordo co establecido no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e lexislación 

complementaria. 

 

Este aval figura inscrito no Rexistro Especial de Avales co número ..... 

............(Lugar e data de expedición) 

.............(Razón social da entidade) 

..............(Firma dos apoderados) 
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BASTANTEO DE PODER 

Notaría ou persoa que dá fe pública : ......................................................................................... 

Municipio...................................Provincia.............................Data...................Número ou código............... 

 

OBSERVACIÓN: Aos efectos da verificación e bastanteo dos poderes dos signatarios, poderá realizarse a mesma ante 

persoa que dá fe pública ou achegando á Secretaría deste Concello copia dos poderes dos representantes que asinan 

en nome da entidade financeira avalista, nos que conste acreditado que posúen poder bastante ou suficiente para 

outorgar devandito aval. 

 

 

 
 
 
 


