
ANNEX 10.- MODEL D'AVAL PER A GARANTIR 
PAGAMENT QUOTES URBANITZACIÓ  

 
L'entitat ..... (raó social de l'avalista o societat de garantia recíproca), amb CIF ...., i domicili a 
efecte de notificacions a ...., codi postal ....., localitat ......., i en el seu nom .....(nom i cognoms 
dels apoderats), amb DNI/NIF ......., 

AVALA 
 
A .......(nom i cognoms o raó social de l'avalat), amb NIF/CIF ......., en concepte de garantia per 
a respondre del pagament de les quotes d'urbanització al seu càrrec corresponents a 
(especifiqueu PAI i la seua data d'aprovació si es tracta de garantir el pagament a l'urbanitzador 
davant l'administració o l'acord municipal d'imposició de quotes d'urbanització quan es tracte 
d'obres d'infraestructures a realitzar per l'administració).........................................., en virtut del 
que es disposa en l'art.153 de la Llei 5/2014,25 de juliol de la Generalitat, d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge, normativa urbanísitca de desenvolupament i la normativa sobre 
contractació administrativa davant l'AJUNTAMENT DE DÉNIA, per import de ...(en xifres) ... (en 
lletres)... ..... EUROS.  
 
L'entitat avalista declara sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits previstos en 
l'article 56.2 del Reial decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Per virtut del present aval l'entitat avalista queda obligada a pagar al M.I. Ajuntament de Dénia, 
a falta de pagament de l'avalat, i en el termini assenyalat en el requeriment que se li practique, 
la quantitat requerida per la Tresoreria municipal, amb subjecció als termes previstos en la 
normativa de contractes de les administracions públiques, la de les hisendes locals i 
disposicions complementàries. 
 
Aquest aval s'atorga solidàriament respecte de l'obligat principal, i l'avalista renuncia a 
qualssevol beneficis, i especialment, als d'ordre, divisió i excussió de béns de l'avalat. 
 
El present document té caràcter executiu, i queda subjecte a les disposicions reguladores de 
l'expedient administratiu del qual porta causa, al Reglament general de recaptació i altres 
disposicions complementàries, i s’haurà de fer efectiu pel procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
El present aval es presenta amb duració indefinida i estarà en vigor fins que l'AJUNTAMENT 
DE DÉNIA resolga expressament declarar l'extinció de l'obligació garantida i autoritze 
expressament la seua cancel·lació o devolució. 
 
 
Aquest document d'aval ha sigut inscrit en aquesta mateixa data en el Registre Especial d'Avals 
amb el número.......................... 
 
 
 
 
 
..........,  .... de .............de 201_ 
 
 
(Nom de l’entitat, firmes, segell i noms dels firmants) 
 
* Aquest aval ha d’estar degudament conformat davant del notari. 
 
 


