
 
ANNEX 1.- AVAL PER A LA SUSPENSIÓ DELS ACTES DE GES TIÓ RECAPTATÒRIA PER 

RECURS ADMINISTRATIU DE REPOSICIÓ 
 
 

L'entitat ............ (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), amb codi 
d'Identificació Fiscal núm..... i amb domicili social a ..................(població), carrer ............ 
legalment autoritzada per a l'emissió d'avals, d’acord amb els articles ............. dels Estatuts 
pels quals es regeix i en el seu nom i representació el Sr. ............................(nom i cognoms 
dels apoderats, un o diversos), amb poders suficients segons escriptura atorgada 
en.................................. davant el notari........................ núm. de protocol............. de data 
.............. per a obligar-se en aquest acte. 
 
 

A V A L A 
Amb caràcter solidari i irrevocable a ..................................... (nom i cognoms o raó social de 
l'AVALAT), NIF. .................................. davant el M.I. AJUNTAMENT DE DÉNIA, per a garantir 
el compliment de l'obligació de pagament i obtindre la suspensió de l'execució de l’acte o actes 
administratius impugnats següents, segons l'article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de 
març pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals. 
 
 

DEUTE AVALAT: 
 
Referència/expedient: ........................  Núm. de rebut: ............................ 
Tribut/tipus d'ingrés: ............................................................................ 
Import: .................................. 
(en el cas de diversos deutes, repetir els conceptes anteriors). 
Referència/expedient: ........................  Núm. de rebut: ............................ 
Tribut/tipus d'ingrés: ............................................................................ 
Import: .................................. 
(en el cas de diversos deutes, repetir els conceptes anteriors). 
 
El present aval cobreix l'import de ...........................EUROS (expressar l'import en xifres i en 
lletra), més els interessos de demora que genere la suspensió i els recàrrecs que pogueren 
procedir en el moment de la sol·licitud de suspensió, tot això segons el que estableix l'article 
224 de la Llei 58/2003 general tributària. 
 
L'avalista, que renuncia expressament a qualsevol benefici i, específicament als d'ordre, divisió 
i excussió de béns de l'avalat, haurà de pagar a l'Ajuntament de Dénia, al primer requeriment 
que a aquest li faça, a falta de pagament per l'afermat, les quantitats avalades més l'interés 
legal de demora i els recàrrecs en què incórrega el deutor per falta de pagament en el temps 
degut. 
 
En cas que es garantisca la suspensió de diversos actes administratius, podrà ser executada 
parcialment per impagament de qualsevol dels deutes que garanteix i es mantindrà vigent per 
l'import restant. 
 
Aquest aval es presenta amb una durada indefinida i estarà en vigor fins que l’AJUNTAMENT 
DE DÉNIA autoritze la seua cancel·lació o devolució. 
 
El present document té caràcter executiu i queda subjecte a les disposicions reguladores del 
tribut, al Reglament general de recaptació i a altres disposicions complementàries, i s’ha de fer 
efectiu pel procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Aquest document d’aval ha sigut inscrit en aquesta mateixa data en el Registre Especial 
d’Avals amb el número…………… 
 
Dénia, .............. de ....................... del ...... 
 
(Nom de l’entitat, firmes, segell i nom dels firmants) 
 
* Aquest aval ha d’estar degudament conformat davant del notari. 


