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Annex V. MODEL DE GARANTIA EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ
 Certificat de l’assegurança de caució número: (número de l’assegurança) ..................
L’entitat (raó social asseguradora) ........................, en endavant, «l’assegurador»), amb NIF.........., amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments).................. al carrer/plaça/avinguda...................., codi postal, localitat,.................... degudament representat per (nom i cognoms de/ls l’apoderat/s)........................................, amb NIF.................... amb poders suficients per obligar-la en aquest acte, tal com resulta de la validació de poders ressenyada al peu d’aquest document,
ASSEGURA
A: (nom i cognoms o raó social de l’avalat),.....................amb NIF...................., en concepte de prenedor de l’assegurança, davant de l’Ajuntament de Girona (en endavant, «l’assegurat»), fins a un import de....................................... (en lletres i en xifres), d’acord amb els termes i condicions establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la normativa de desenvolupament i el plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix el contracte (detalleu l’objecte del contracte o l’obligació assumida pel garantit) .............................., en concepte de garantia (definitiva/provisional), per respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que es puguin derivar, d’acord amb les normes i la resta de les condicions administratives esmentades anteriorment, enfront de l’assegurat.
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits en l’article 57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
L’ impagament de la prima, sigui única, la primera o qualsevol de les següents, no donarà dret a l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest darrer alliberat de la seva obligació, en el cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el prenedor de l’assegurança. 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de l’Ajuntament de Girona, en els termes que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i les normes que la desenvolupen.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que l’Ajuntament de Girona o qui hi estigui habilitat legalment en el seu nom, n’autoritzi la cancel·lació o devolució, d’acord amb les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic i legislació complementària.
(Lloc i data)
(Signatura de/ls apoderat/s)
Validació de poders per l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Girona, Gabinet jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l’Estat



Província
Data
Número o codi


