Model d’aval prestat per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca
ACCÈS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
...............................................................................................................................................,
[Entitat]1

amb NIF........................., i domicili a...................................................................................
representada per
…...………………..........................................……........................................................................
[Nom i llinatges]2

amb DNI/NIE..................…., amb poders suficients d’acord amb la validació de poders
que s’indica més avall,
AVALA
A3:............................................................................amb NIF
.............................................................................................................................................
Davant: la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb NIF S0711001H.
Òrgan gestor: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat.
Per import de (40 euros/kWp o kW instal·lat):
[En lletres]: ...........................................................................................................................
[En números]: ............................................................................................................................
En virtut del que disposa:
L’article 66 bis del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les
activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i
procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica (BOE núm. 310, de
27/12/2000).
Per respondre de les obligacions següents:
Les derivades del procediment d’accés i connexió a la xarxa de distribució de la
instal·lació........................................4 , situada a...................................... en el terme
municipal de.............................., que produeix energia elèctrica mitjançant
generació...........................5, amb una potencia de.................................6 (kWp o kW).
Aquest aval es constitueix amb la finalitat d’obtenir una autorització d’explotació i
s’executarà si la persona avalada desisteix en la construcció de la instal·lació, si
caduca el procediment d’autorització administrativa de la instal·lació o si incompleix
els terminis prevists en les autoritzacions preceptives. No obstant això, la Direcció
General d’Energia i Canvi Climàtic podrà exceptuar l’execució de la garantia
dipositada pel titular d’una instal·lació, si el desistiment en la construcció es deu a
circumstàncies impeditives que no siguin ni directament ni indirectament
imputables a la persona interessada i així ho sol·licita a aquest òrgan (5è paràgraf

de l’apartat 1 de l’article 66 bis del Reial decret 1955/2000 i segon paràgraf de
l’apartat 2 del mateix article).
Consideracions de l’aval
⎯ S’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal i amb compromís de
pagament al primer requeriment de la Direcció General del Tresor, Política
Financera i Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb NIF
S0711001H.
⎯ Té una durada indefinida i estarà en vigor des de la data d’atorgament i fins
que la Dipositaria de la Comunitat Autònoma torni aquest document o el
director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni certifiqui la renúncia
a executar la garantia.
⎯ Està subjecte al Decret 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el règim
jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L’avaladora declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits prevists
en l’article 10.1 del Decret 13/2019, del 7 de març, pel qual s’aprova el règim
jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
.......................... , ................ d ............. de ..................

[Signatura dels apoderats]
Aquest aval s’ha inscrit en aquesta data en el Registre especial d’avals amb el
número
...............................................
VALIDACIÓ DE PODERS
EMESA PER L’ADVOCACIA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Data:
Número o codi:

INDICACIONS
Escriviu preferentment en majúscules i indicau en les notes numerades les dades corresponents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denominació social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca.
Nom i llinatges de l’apoderat o dels apoderats.
Nom i llinatges o denominació social de la persona avalada.
Denominació de la instal·lació de producció d’energia elèctrica.
Fotovoltaica, eòlica o cogeneració.
Potència total instal·lada que serà la de pic en el cas de generador fotovoltaic, en els altres casos
serà la del motor, turbina o alternador.

