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CERTIFICACIONS D'OBRA
ABAST I OBJECTE

L'objectiu d’este document és unificar els criteris de presentació de les certificacions d'obra que es
tramiten en la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
Es detallen les pautes generals per a facilitar l’emplenament per part de la direcció d’obra.
NORMES D'EMPLENAMENT

Per omplir la plantilla s’han de seguir els passos que s’indiquen a continuació per a cadascun dels
camps:
Tots els imports s’indicaran amb dos posicions decimals.
S’han d’omplir totes les línies que apareixen puntejades. Els punts només indiquen l’espai màxim
disponible. Es deixaran en blanc les caselles que estiguen subratllades amb línia contínua.
Tots aquells documents que detallen la informació recollida en l’imprés s’han d’annexar per al seu
lliurament.
Quan hi haja obra que no s’acredite, s’indicaran els motius de la no-acreditació en la casella de
“Diligències complementàries” (núm. 53 de l’imprés).
D’acord amb la normativa vigent, és obligatori adjuntar la factura corresponent al certificat, per tant,
esta s’haurà de lliurar amb la resta de la documentació. En cas de voler efectuar l’endós del certificat,
este s’haurà de realitzar sobre la factura, sobre el mateix certificat (en la casella núm. 53, “Diligències
complementàries”) o en un document annex que s’haurà d’adjuntar al certificat. No és necessari passar
per Registre d’Entrada les factures i la data d’emissió d’estes haurà de ser igual o posterior a la data del
certificat.
El document s’imprimirà en blanc i negre i a una cara, de forma que el full 1 i 2 siguen portada i
contraportada de tota la documentació del certificat.

Not.

Descripcions/ Observacions

Eixemple

1

Número de l’expedient de contractació (Codi MASTIN de l’expedient) al qual pertany el
certificat. S’haurà de mantindre invariable encara que no hi haja incidències posteriors.
S’indica una altra vegada en la pàgina 2 del document.

2

Clau informàtica de l’expedient. S’haurà de mantindre invariable encara que no hi haja
incidències posteriors. S’indicarà una altra vegada en el full 2 del document.

3

Tipus de certificat. Podrà ser: ordinari, anticipat, final d’obra, liquidació, revisió de preus o Ordinaria
ajornat. S’indica una altra vegada en la pàgina 2 del document.

4

Número de certificat. Només es numeraran correlativament els certificats ordinaris i els 26 y última
anticipats des de l’“1” en avant. Quan es passe l’últim certificat, s’afegirà la postil·la “i
última”, per a indicar esta circumstància.

OBRA/2007/09/01
9

08-01-156-MA-0

S’indica una altra volta en la pàgina 2 del document.
Els certificats corresponents a final d’obra, liquidació i revisió de preus no es numeren.
5

Mes d’emissió del certificat. S’indica una altra volta en la pàgina 2 del document.

Enero

6

Any d’emissió del certificat. S’indica una altra volta en la pàgina 2 del document.

2016

7

Data de venciment. NOMÉS en certificacions ajornades.

8

Dades de la unitat orgànica que remet el certificat (Direcció General)

Obras Públicas, …...

9

Dades de la unitat orgànica que remet el certificat. (Subdirecció General o àrea)

Transporte

10

Dades de la unitat orgànica que remet el certificat. (Servei, ...)

11

Programa pressupostari al que pertany l’obra.

12

Camp d’ús intern. S’omplirà segons les indicacions del ServeiGestor.

13

Clau pròpia de cadascuna de les unitats orgàniques de la CIT. Figura en el projecte
primitiu i es mantindrà invariable encara que hi haja incidències posteriors.

Servei dObras
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14

Data de licitació de l’obra. Format dd/mm/aaaa.

15

Data de començament de les obres. Format dd/mm/aaaa.

16

Data vigent de finalització, actualitzada amb pròrrogues, modificats, etc. Format
dd/mm/aaaa.

17

Coeficient d’adjudicació

18

Fórmula tipus de revisió

19

Designació de l’obra. Es permet usar abreviatures sempre que siguen intel·ligibles.

Tercer carril autovía
de Llíria

Dades econòmiques de l'obra:
20

Pressupost vigent líquid aprovat. Import amb IVA inclòs.
Aquesta casella s'emplena automàticament com el sumatori de les caselles 45, sempre que tinguen una data escrita
en la casella 43. Per això, en cas de ser certificació Final (el pressupost de la qual no està aprovat en la data de
presentació de la CFO), en la línia corresponent a aquesta CFO, encara que s'han d'emplenar les caselles 44 i 45, no
s'haurà d'emplenar la data (casella 43). Procedint així, aconseguim que la xifra que apareix automàticament en la
casella 20 no incloga el muntant de la CFO, per no estar aprovada encara.

21

Import amb IVA inclòs. Suma de les caselles 21 i 33 del certificat anterior.

Dades econòmiques de la certificació:
22

Quantitat sense IVA.

23

Quantitat sense IVA.

24

Quantitat sense IVA. Resultat de restar la casella 23 a la 22.

25

Quantitat sense IVA. Han de figurar els imports que s’acrediten ara i que no
s’acreditaren amb anterioritat, és a dir, la suma de caselles 23 pendents de regularitzar
en certificats anteriors.

26

Quantitat sense IVA. Pot ser negatiu.

27

Quantitat sense IVA. Es tracta d’abonaments o avançaments per equips i instal·lacions
recuperables, que no són objecte de revisió.

28

Quantitat sense IVA. Es tracta d’abonaments o avançaments per provisió de materials,
quan no hi haja perill que en el seu emmagatzemament puguen deteriorar-se i els
abonaments per instal·lacions i equip no recuperables, és a dir, aquells conceptes que
són objecte de revisió.

29

Quantitat sense IVA. Encara que es tracta d’una quantitat a restar, s’indicarà amb signe
positiu.

3148.25

30

Percentatge de l’IVA que s’aplica.

21

31

Base de càlcul per a l’IVA. Suma de les caselles 24 a 28 i restant la 29.

32

Import de l’IVA del certificat. Es calcula: (casella 30)*(casella 31)/100

33

Import total líquid que se certifica. Suma de les caselles 31 i 32.

34

Nom complet del director/a d’obra.
S’haurà d’elegir prèviament el literal que acompanya al text, segons siga director o
directora d’obra. Figurarà només un nom.

35

Títol que faculta la direcció de les obres.

36

Import de la casella 22 escrit en lletra. Es redactarà indicant la quantitat sencera
d’euros seguida dels cèntims, segons el format “nnnn euros amb ccccc cèntims”.

37

Import de la casella 33 escrit en lletra. Es redactarà indicant la quantitat sencera
d’euros seguida dels cèntims, segons el format “nnnn euros amb ccccc cèntims”.

38

Camp d’ús intern. Conformitat del Servici/Àrea/Divisió competent. En cada cas
s’omplirà segons les instruccions internes de la unitat orgànica amb el nom complet,
càrrec i la signatura.

Enginyer de Camins
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39

Lloc de firma del certificat.

Valencia

40

Data d’emissió del certificat. Normalment, haurà de certificar-se en els deu primers dies
del mes següent al període al qual correspon el certificat.

1 de
2004

41

Signatura del director/a de les obres. Figurarà una única signatura.

42

Espai per als distints segells de control.

43

Data en format dd/mm/aaaa. En cas de “Certificat Final d’Obra” no s’indicarà data, per
no estar aprovada la despesa en el moment d’emetre el certificat.

44

S’anotaran totes les incidències del contracte amb incidència econòmica (pressupost
d’adjudicació, addicional per modificat núm. 1, per certificat final, liquidació, revisió de
preus... ). No s’anotaran els complementaris.

45

Import amb IVA inclòs.

46

Suma de totes les caselles 45. Este valor deu coincidir amb el de la casella 20.

Octubre

de

Autoliquidació de taxes:
47

Import de la taxa de replanteig. Segons la Llei de Taxes, el 4% de l’import líquid del
pressupost de despesa, constituït per dietes, despeses de recorregut, jornals, materials
de camp i despeses de material i personal de gabinet.
Es liquidarà en el primer certificat en què hi haja quantitat suficient perquè esta no
resulte negativa.

48

Segons la Llei de Taxes vigent al dia de la redacció d’este document (DOGV nº 4971, de
22 de Març de 2005), i actualitzant les quantitats per la Llei 15/2005 del 26 de
Desembre, de Pressupostos de la Generalitat, l’import és la suma de 4 sumands:
- Sumand 1: 7.50 € per expedient de revisió.
- Sumand 2: 0.75 € per cada preu unitari que experimente variació en la seua quantia
a conseqüència de la revisió.
- Sumand 3: quantitat que resulte d’aplicar sobre l’import líquid del pressupost
addicional de la proposta de revisió, la següent escala variable:
Tant per mil
Fins a 3.005,06 euros .......................................................2,00
De 3.005,07 a 6.010,12 euros ............................................1,25
De 6.010,13 a 30.050,61 euros ..........................................0,50
De 30.050,62 a 60.101,21 euros .........................................0,35
De 60.101.22 a 120.202,42 euros .......................................0,25
De 120.202,43 a 180.303,63 euros .....................................0,20
De 180.303,64 a 240.404,84 euros .....................................0,17
De 240.404,85 a 300.506,05 euros .....................................0,15
De 300.506,06 en endavant ...............................................0,13
- Sumand 4: despeses que, atenent al pressupost formulat, es produïsquen amb ocasió
de la revisió.

49

Base de càlcul per a la taxa de direcció i inspecció. És l’import líquid de les obres
executades, incloses les adquisicions i subministraments prevists en el projecte, segons
certificats expedits pel Servici. No es calcula al formulari

50

Import de la taxa de direcció i inspecció d’obres segons la Llei de Taxes, el 4% de la
base. Es calcula: (casella 49)*4/100

51

Esta taxa s’indicarà únicament i de forma obligatòria en el certificat final d’obra.
Import que resulte d’aplicar l’escala variable establida per la Llei de Taxes (vegeu
escala variable exposta a la casella 48) al pressupost (d’execució material) de les
despeses que, en concepte de presa de dades de camp i redacció de la liquidació, esta
origine.

Títol XIII
Articles 319 a 322
del D.L 1/2015
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52

Suma de les taxes aplicables en el certificat. Suma de les caselles 47, 48, 50 i 51.

53

Espai per a detallar totes aquelles incidències que es vulguen indicar i no hagen tingut
cabuda en altres apartats del document: per obra no acreditada, per al cas de renúncia
a interessos en certificats anticipats per falta d’anualitat, per correcció d’errades en
certificats anteriors... Les diligències aniran sempre firmades pel director/a de les obres
i, en algun cas, també pel contractista.
Redacció exemple per al cas de certificat anticipat:
“Faig constar la meua conformitat amb que l’import acreditat en este certificat de 618.044,94 euros,
que excedeix de l’anualitat d’este any en curs, siga abonat a càrrec de l’anualitat de 2005 de
5.096.582,64 euros reservats per a esta obra, sense meritació d’interessos (art. 152 de la RGLCAP).
L’acceleració s’ha produït amb l’autorització del director d’esta.
EL DIRECTOR DE L’OBRA
Xxxxx Xxxx Xxxx
EL CONTRACTISTA

Ccccc Ccccc Cccc
54

Camp d’ús intern. No s’ompli per la direcció d’obra.

55

Nom de l’adjudicatari. Es permet l’ús d’abreviatures sempre que el concepte siga
intel·ligible.

56

Format: nnnnnnnn–A per al NIF. En cas de CIF, A–nnnnnnnn

REFERÈNCIES I DEFINICIONS

Disposicions legislatives a les quals es recorrerà per tot allò que no estiga previst en estes
instruccions:
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic («BOE» 261, de 31-10-2007).
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
PCAG70 Plec de clàusules administratives generals per a la contratació d’obres del Estat, aprovat per
Decret 3854/1970, de 31 de desembre.
PCA-tipus Plec tipus de clàusules administratives particulars per a contractes d’obres de carreteres per
procediment obert i concurs aprovat per resolució del Conseller d’Infraestructures i Transport, de 25
d’octubre de 2004.
Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4971, de 22-03-2005).
Títol XIII Taxes per direcció e inspecció d'obres (articles 319 a 322)
Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i
d'Organització de la Generalitat.
Article 37 pel que es crea el Títol XIII de Taxes per direcció e inspecció d'obres, del Decret
Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell
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CERTIFICAT D'OBRA
Expedient
Certificat
Mes

(1)

CI

(3)

Núm.

(5)

Programa

(2)

de
(11)

(6)

(4)

Venciment (7)

Projecte Ptari.

(12)

Direcció General

(8)

Subd. General

(9)

Servei

(10)

Designació de l'obra
(19)

Clau (13)
Data de licitació

(14)

Data de començament

(15)

Data de finalització

(16)

Coeficient d'adjudicació

(17)

Fórmula tipus de revisió

(18)

Adjudicatari

NIF/CIF

(55)

(56)

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

(20)

Import acreditat en certificacions anteriors (IVA inclòs)

(21)

DADES ECONÒMIQUES DEL CERTIFICAT
Total (a)

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

(22)
(23)

Que no s'acredita (b)

CONCEPTE

IMPORT ( € )

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

(24)

Obra executada amb anterioritat pendent d'acreditar

(25)

Revisió de preus (*)

(26)

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

(27)
(28)

Deducció (*)
(30)

(29)

% IVA sobre

base imposable

(31)

(32)

TOTAL LÍQUID (IVA inclòs)

(33)

(*) Import determinat a banda

El/La director/a de les obres Sr./Sra. .................(34)............................................ , .................(35).............................................
CERTIFICA:
1r. Que l'import sense IVA de les obres executades en el període a què correspon este certificat, ascendix a la quantitat de
…............................(36)...................................................... ….................................................................…...........................................................................
…........................................................................... …..................................................................................... …............................................................

2n. Que l'import amb IVA que s'acredita per a l'abonament a l'adjudicatari ascendix a la quantitat de
…............................(37)............. …..................................................................... …......................................................... ….............................................
…............................................................................. …..................................................................... …...............................................................................

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

….....(39)..........., ...(40)... d ….................

de …......

El/La director/a de les obres
(38)

Signat:

(41)

Signat:

….............(34) …..................................................................

Espai reservat per a segells de registre
COBRA 100516

SOTG 0G144
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CERTIFICAT D'OBRA
Expedient

(1)

Certificat

CI

(3)

Núm.

PRESSUPOST VIGENT LÍQUID

(4)

(2)

Mes (5)

de

(6)

(detall dels pressupostos primitiu i addicionals)

DATES D'APROBACIÓ DE
LA DESPESA*

DESIGNACIÓ

IMPORT LÍQUID (€ )

(43)

(44)

(45)

TOTAL

(*) Data en format dd/mm/aaaa

(46)

AUTOLIQUIDACIÓ DE TAXES
CONCEPTE

IMPORT (€ )

Taxa de replanteig (*)

(47)

Taxa de revisió de preus (*)

(48)

Taxa de direcció e inspecció d'obres, 4% sobre el pressupost d'execució material líquid:

(49)

(50)

Taxa de liquidació d'obres (*)

(51)

TOTAL

(*) Import determinat a banda

(52)

DILIGÈNCIES COMPLEMENTÀRIES
(53)

INTERVENCIÓ DELEGADA

(54)

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 _______________ de 20___
El/La cap de Comptabilitat

COBRAv 100516

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

SOTG 0G144

