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Programa específic de Cooperació
Municipal de la Diputació de Girona
PUOSC 2013-2017
Model  - Acta de recepció de l'obra

1. Dades de l’actuació
Corporació
Títol de l’actuació

2. Identificació de l’actuació
Núm. d’actuació

Any

Reunides a
, el dia
d
de
, les persones que s'expressen al peu d'aquesta
acta, amb les representacions que s’hi detallen, a l'objecte de procedir a la recepció de l'obra a dalt esmentada, en compliment del que estableixen els articles 222.2 i 235 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Manifesten que, d'acord amb el certificat final d'obra emès per la direcció facultativa en data
,
les obres es troben acabades de total conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades
que han servit de base per a la seva contractació i execució. Així mateix manifesten que han comprovat que l'obra es troba en
bon estat, i que l’import total del pressupost executat és de
€ (IVA inclòs).
En conseqüència, es dóna per rebuda l'obra a què es refereix aquesta acta i, a partir d’avui, comença a comptar el termini de
garantia establert en el plec de clàusules administratives particulars.
El representant de la corporació local, en nom d’aquesta, accepta l'obra a l'efecte del seu ús públic i es compromet al fet que la
corporació posi en coneixement del tècnic director qualsevol anomalia o defecte que pugui sorgir durant el període de garantia.
El contractista queda assabentat que durant el transcurs del termini de garantia li correspon tenir cura de la conservació i
policia de l'obra executada. I, per la seva banda, el tècnic director haurà de procedir a la liquidació de les obres en el termini
establert en el plec de clàusules administratives particulars.
I perquè així consti i serveixi de justificant de la recepció efectuada, s’estén aquesta acta per quadruplicat (*)
Vist i plau

El/La representant de l’empresa adjudicatària

Representant de la corporació local

(rúbrica)

(Càrrec )
1

(nom i cognoms)
(nom i cognoms)

El/La tècnic/a director/a de l’obra

(rúbrica)

(nom i cognoms)
(*) Un exemplar per a la corporació local, un exemplar per al contractista, un exemplar per al tècnic director de l'obra i un altre per al Servei de Cooperació Municipal
de la Diputació de Girona.
(1) President de la corporació local o representant de la intervenció local
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