
 
 
FE D’ERRADES: ANNEX NÚM. 2.B MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA 
DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA PROVISIONAL  
 
En el Plec de Clàusules Particulars de l’expedient OB09101 en el que s’estableixen les 
condicions que regiran l’adjudicació, per part de Mercados de Abastecimientos de 
Barcelona, S.A del contracte D’OBRES D’URBANITZACIÓ ESPAI ALLIBERAT ANTIC 
MERCAT CENTRAL DE LA FLOR I CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL 
COMPARTIMENTADA (MULTISERVEI III), s’ha observat un error en l’annex num. 2 B:  
Model de Certificat d’Assegurança de caució per a la Garantia Provisional , el redactat 
del qual haurà de ser el que segueix:  

ANNEX NÚM. 2.B 
 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA 
PROVISIONAL  
 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, 
Validat per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de 
la província o pels òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
Certificat número ................................ 
..................................................................(en endavant, assegurador), amb domicili 
a ......................, carrer .............................., i CIF ................................, degudament 
representat pel senyor ...................................., amb poders suficients per obligar-lo 
en aquest acte, segons resulta de............................................................................ 
 

ASSEGURA 
 
A ................................................................, NIF/CIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront de MERCADOS DE 
ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A "MERCABARNA", en endavant 
l’assegurat, fins a l’import de euros ................. (…% del pressupost de 
licitació)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i 
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en 
la licitació ............. i possible adjudicació de l’execució de les obres corresponents al 
Projecte ……………………………………………………… 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de 
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que 
l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l 
contra el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
de MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A "MERCABARNA"  i a 
pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser 
requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra 
assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de la 
proposició que en relació al procediment abans assenyalat, l’assegurat presenti a 
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A "MERCABARNA" o fins 
a l’adjudicació definitiva, del contracte en cas que l’assegurat fos l’adjudicatari. 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............ 
 
Signatura: 
Assegurador 
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