
Mes de/d’ de 

ESTAT ECONÒMIC IMPORT TOTAL 

Import d'ADJUDICACIÓ *

Certificat anteriorment 

Import CERTIFICACIÓ Núm:

Total CERTIFICAT

Pendent de certificar

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL Actuacions Integrals al 
Territori i Cooperació

Ajuntament/Consell Comarcal/EMD 

Certificació núm: 

Obra: 

Contractista:
(Si escau) 

FAIG CONSTAR 

1. Que les dades econòmiques de l'execució de l'obra són:

Import de LICITACIÓ *

* Quan les obres s'executin per Administració aquest import respon al cost total de l'actuació.

Tots aquests valors es mostren amb IVA inclòs.

S'adjunta relació valorada generada pel programa informàtic de seguiment de l'obra 
amb el següent contigut mínim per partida: codi, descripció, preu, unitats i 
linies d'amidament. 

S'adjunta relació dels conceptes de mà d'obra, materials i maquinària corresponents  
a les partides d'obra de la relació valorada, així com el detall de les factures 
corresponents a la certificació presentada  (en  el  cas  d'obres  executades per   
Administració).       
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 CERTIFICACIÓ D’OBRES 

ANUALITAT:

LÍNIA DE SUBVENCIÓ: 



SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL 
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL    

despeses generals (DG) 

Altres partides sense DG ni BI

Suma de despeses i benefici

benefici industrial (BI)       

TOTAL OBRA EXECUTADA  

Altres conceptes a deduir de l’obra

Baixa per adjudicació     

TOTAL OBRA EXECUTADA SEGONS ADJUDICACIÓ

 IVA de les factures aportades a orígen  *

A deduir obra executada anteriorment

TOTAL OBRA EXECUTADA DURANT EL MES

, ,            de 

El/la tècnic/a director/a de l'obra   (en cas de signatura manuscrita identificar 
el signant, nom, cognoms, NIF i càrrec) 

de 

2. Que els imports de la certificació de l'obra són:

Altres conceptes no subjectes a baixa

* Correspon a l'IVA de totes les factures incloses a les certificacions presentades de l'obra
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usuari
Texto escrito a máquina
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