MODEL D’AVAL PERSONAL PER RECURS TRIBUTARI

La/El (nom de l’avalador) amb NIF..............i domicili a (Localitat)
C/................................................................................................................................. (1)
La/El (nom de l’avalador) amb NIF ..............i domicili a (Localitat)
C/................................................................................................................................. (1)

AVALEN SOLIDARIAMENT
Al Sr./a. (nom complert del contribuent) (2) amb NIF ……i amb domicili a (localitat)
carrer………., davant de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, per la quantitat de
(import en lletres) euros (3) (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) (4)…….
Els avaladors garanteixen 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.
Els avaladors renuncien expressament a qualsevol benefici i en especial a la prèvia
excussió de béns, de tal manera que els avaladors queden obligats 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.
En cas de concurs necessari o voluntari, o estat d’insolvència del deutor principal o dels
avaladors, romandrà sense efecte la suspensió de l’execució de l’acte administratiu a que
es refereix la totalitat de la quantitat garantida 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 dels avaladors serà apreciat discrecionalment
per l’Ajuntament de Barcelona.
Localitat i data

Signatura dels avaladors (5)Amb la meva intervenció

El Notari
(vegeu notes al dors)

(1) Requisits que han de complir els avaladors residents al municipi de Barcelona:
- No tenir deutes pendents en executiva amb aquest Ajuntament.
- Acreditació de solvència: Full de Nòmina i/o Escriptura de Propietats de béns immobles
al terme municipal de Barcelona, lliures d’hipoteques i d’altres càrregues.
(2) 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.
(3) No s’admet aquest tipus de garantia per deutes, entenent com a tal el principal, el
recàrrec i els interessos, superiors a 601,01€.
(4) És obligatori indicar el número/s del/s rebuts objecte del/s recurs/os.
(5) Imprescindible la intervenció d’un Notari.

