
Pla dôarranjament i millora de camins municipals, programa   
 

Resum de dades de la certificaci· 
 
Ajuntament de:  
 
Denominaci· de les obres:  
 
Certificaci· N¼m.:  
 
Adjudicatari:  
 
ESTAT ECONďMIC Total Ajuntament          Consell Comarcal  Altres aportacions 

Pressupost de licitació   
Percentatge de baixa    
Import de la baixa               
Pressupost d’adjudicació  
Certificat Anteriorment  
Import obra executada  
Total certificat  
Pendent de certificar   
 
 

 
En/Na                                                                                                                                      director de les obres; 
FAIG CONSTAR: 
Que l'import de les obres executades, compreses en aquesta certificació, ascendeix a la quantitat de 

euros. _
  
 
 
 
 
 
CERTIFICAT D'APROVACIč 
Per fer constar que la present certificació d'obra ha estat aprovada per 
en data                                i la distribució  parcial /  final del finançament d’aquesta actuació ha estat la 
detallada en aquest document. 
 
Vist i plau 
L’alcalde                                                                                                                              El secretari 
 
 
 
 
 

FISCALITZACIč TĈCNICA DEL CONSELL COMARCAL 
 
S’ha comprovat que les obres corresponents a la present certificació han estat executades. 
 
 
 
 
 
Lloc, data i signatura: 
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