Expedient
Certificat
Mes

..

..

de ..

Programa

CI

Direcció General

Núm.

Subd. General

Venciment

Servei

Projecte Ptari.

Designació de l'obra

Clau
Data de licitació

(dd/mm/aaaa)

Data de començament

(dd/mm/aaaa)

Data de finalització

(dd/mm/aaaa)

Coeficient d'adjudicació
Fórmula tipus de revisió
Adjudicatari

NIF/CIF

DADES ECONÒMIQUES DE L'OBRA
Pressupost vigent líquid aprovat(*) (IVA inclòs)

8,00

Import acreditat en certificacions anteriors (IVA inclòs)

0,00

DADES ECONÒMIQUES DEL CERTIFICAT
Total (a)

Obra executada en el període a què correspon el certificat
(sense IVA)

0,00
0,00

Que no s'acredita (b)

CONCEPTE

IMPORT ( € )

Obra executada i que s'acredita en este certificat (a-b)

0,00
0,00
0,00
0,00

Obra executada amb anterioritat pendent d'acreditar
Revisió de preus (*)

IMPORTS LÍQUIDS
QUE S'ACREDITEN Abonaments o avançaments a compte no revisables (*)
EN ESTE
Abonaments o avançaments a compte revisables (*)
CERTIFICAT

0,00
0,00
0,00

Deducció (*)

21,00 % IVA sobre

base imposable

0,00

0,00

TOTAL LÍQUID (IVA inclòs)
(*) Import determinat a banda

El/La director/a de les obres Sr./Sra.
,
CERTIFICA:
1r. Que l'import sense IVA de les obres executades en el període a què correspon este certificat, ascendix a la quantitat de

2n. Que l'import amb IVA que s'acredita per a l'abonament a l'adjudicatari ascendix a la quantitat de

3º. Que es complixen, si pertoca, els requisits prevists en relació amb la revisió de preus en la legislació de contractes públics, i en el
plec de clàusules administratives particulars del contracte.
,

Vist i plau

..

de 2020

El/La director/a de les obres

Signat:

Signat:

Espai reservat per a segells de registre
COBRA 130523

SOTG 0G144

Expedient
Certificat

CI

..

Núm.

PRESSUPOST VIGENT LÍQUID

Mes

..

de ..

(detall dels pressupostos primitiu i addicionals)

DATES D'APROBACIÓ DE
*
LA DESPESA*

DESIGNACIÓ

IMPORT LÍQUID (€ )

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
TOTAL

(*) Data en format dd/mm/aaaa

AUTOLIQUIDACIÓ DE TAXES

0,00

Certificación exenta de tasas
CONCEPTE

IMPORT (€ )

Taxa de replanteig (*)

0,00

Taxa de revisió de preus (*)

0,00

Taxa de direcció e inspecció d'obres,

0,00

4% sobre el pressupost d'execució material líquid:

Gastos generals: 13,00

%

0,00

Taxa de liquidació d'obres (*)

TOTAL

(*) Import determinat a banda

1,00

0,13

0,00

0,06 1,19

0,00

0,00

DILIGÈNCIES COMPLEMENTÀRIES

INTERVENCIÓ DELEGADA
SECCIÓ FISCAL
COMPROVACIÓ

SECCIÓ COMPTABILITAT
PRESA DE NOTA DE L'ENDÓS

este
certificat
en
favor
de
Examinada i comprovada pel Negociat corresponent ésEndossat
____________________________________________ i
conforme
s'ha pres nota de l'endós en el llibre d'endossos, full
____ de _______________ de 20___
____ núm. ____________, i per un import de
El/La cap de Secció
__________________________________€
____ d IMPRIMIR
_______________ de 20___
El/La cap de Comptabilitat

COBRA 130523

INTERVINGUT I VIST I PLAU
____ d _______________ de 20___
L'interventor/la interventora delegat/ada

SOTG 0G144

