
  

 
 

MODEL D’AVAL (Recurs liquidació - rebut en voluntària) 
 
 

L’Entitat ..................................................................................... (entitat bancària) amb NIF ............................................. i domicili a 
efectes de notificacions i requeriments ........................................................ i en el seu nom i representació 
.................................................................................................................................................(DNI, noms i cognoms dels apoderats) 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ amb poders 
suficients per obligar-la en aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior d’aquest document, 

 
AVALA 

 
a: ...............................................................................................................................................(nom i cognom, raó social de l’avalat) 
...................................................................................................., amb DNI/NIF ...................................., en virtut del que disposa l’article 
14 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, el qual exigeix l’aportació de garantia com a requisit per 
suspendre l’execució de l’acte impugnat mentre duri la tramitació del recurs de reposició presentat. 

 
El present aval s’atorga per respondre de les obligacions de pagament que resultin de la resolució del recurs de reposició o, en el seu 
cas, del recurs contenciós administratiu, interposat en la impugnació de la liquidació/rebut número ............................................, pel 
concepte de ................................, exercici de ................................., essent l’ens creditor l’Ajuntament de 
................................................, i ascendint la quota liquidada a ...................................... euros. 
 
L’aval es constitueix davant del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès i garanteix el pagament del deute, comprensiu de la 
quota de ....................................................................... euros, més els interessos de demora que s’originin per la suspensió. 
 
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de 
pagament al primer requeriment que el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès realitzi, dins del termini que s’assenyali. 
 
Aquest document té caràcter executiu i queda subjecte a les disposicions regulades al Reglament general de recaptació i a les altres 
disposicions complementàries, i s’ha de fer efectiu pel procediment administratiu de constrenyiment. 

 
La duració d’aquest aval és indefinida, restant vigent fins que el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès autoritzi la seva 
cancel·lació. 
 
El present aval s’ha inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el número .............................. en data .......................... 
 
Lloc i data: .......................................................................................................................................................................... 
Raó social de l’entitat avaladora: ....................................................................................................................................... 
Signatura dels apoderats: .................................................................................................................................................. 
 
 

 
 

Responsable de Tractament: Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès 

FINALITAT: Gestió administrativa dels assumptes a la Gestió i Recaptació Tributària BASE JURÍDICA: Compliment d’un obligació legal 
i l'exercici dels poders públics o competències conferides o el compliment d'una missió realitzada en interès públic. CONSERVACIÓ: 
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i segons estableixi la 
normativa. CESSIONS: Les dades no seran cedides a tercers, tret que siguin comunicades a les entitats públiques o privades, a les 
quals sigui necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seva sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons 
Llei. DRETS: Podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. En cas de considerar vulnerat el 
seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades 
administrador@cerdanyaripolles.cat o, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat. Per a 

més informació: https://cerdanyaripolles.cat/politica-de-privacitat/ 

De conformitat amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès podrà obtenir d’altres administracions públiques, les dades o 
categories de dades, sobre Vostè o el seu representat, que se sol·liciten en el present formulari i que siguin necessàries per a la seva 
tramitació. 

https://apdcat.gencat.cat/
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