MODEL D’AVAL PER RECURS TRIBUTARI
La/El (nom de l’entitat financera avaladora), (sucursal), i actuant en el seu nom i
representació el Sr./a. ………., que té poders suficients per obligar-se en aquest acte,
segons poders que resulten de l’escriptura autoritzada per la Notaria de (localitat) Sr./a.
………, el dia (data de l’escriptura) amb número…..de protocol.
AVALA
Al Sr./a. (nom complert del contribuent) (1) amb NIF ……i amb domicili a (localitat)
carrer………., davant de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, per la quantitat de
(import en lletres) euros (2) (quantitat en números), en concepte de garantia per
respondre del compliment de la resolució sobre el recurs interposat impugnant la quota de
la notificació de referència (número del rebut) (3)…….
L’entitat avaladora garanteix el pagament de la quantitat especificada al present document
i dels interessos legals produïts fins al termini del procediment administratiu iniciat, als
efectes de la suspensió del procediment legal recaptador.
Aquest aval tindrà validesa indefinida.
La/El (entitat avaladora) renuncia expressament a qualsevol benefici i en especial a la
prèvia excussió de béns, de tal manera que l’entitat avaladora queda obligada a ingressar
en efectiu a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Barcelona l’import garantit, més els
interessos produïts al termini del procediment administratiu, en un termini màxim de 48
hores, o dels dos dies hàbils següents, a partir de la notificació feta per aquest
Excel·lentíssim Ajuntament.
L’avalat faculta expressament a l’avalista per a que en el seu propi nom i representació
pugui retirar l’aval, una vegada s’hagi decretat la seva devolució.
En cas de concurs necessari o voluntari, o estat d’insolvència del deutor principal o de la
societat fiadora, romandrà sense efecte la suspensió de l’execució de l’acte administratiu
a que es refereix la totalitat de la quantitat garantida mitjançant la present fiança solidària,
i s’executarà l’acció administrativa per al seu cobrament d’acord amb les anteriors
condicions i els preceptes legals d’aplicació.
L’estat d’insolvència del deutor principal o de la societat fiadora serà apreciat
discrecionalment per l’Ajuntament de Barcelona.
El signant del present aval està degudament autoritzat per representar i obligar a la/el
(entitat financera avaladora), sent aquesta una de les operacions que, a tenor dels
estatuts pels que es regeix, pot realitzar legalment.
El present aval s’ha inscrit amb data……en el Registre Especial d’Avals amb el
número………
Localitat i data
Amb la meva intervenció Segell de l’entitat avaladora i
El Notari signatura del representant
(vegeu notes al dors)

(1) El nom de la persona avalada ha de coincidir amb el nom del titular del deute tributari,
així com el DNI o NIF. Els casos excepcionals, motivats per herències o absorcions de
societats, hauran de justificar-se documentalment.
(2) Determinació de l’import a avalar:
La garantia cobrirà l’import del deute impugnat i l’interès de demora originat per la
suspensió (RD 2244/79 de 7 de setembre).
La garantia tindrà una durada indefinida en tant no es resolgui la reclamació i podrà
ampliar els seus efectes a la via contenciós-administratriva, en els termes que
correspongui (RD 391/96 d’1 de març)
(3) És obligatori especificar el/s números del/s rebuts objecte del/s recurs/os.

