
ANNEX 1 
 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
REALITZACIÓ D’UN DICTAMEN TÈCNIC SOBRE 170 HABITATGES/ 14 BLOCS DEL BARRI 
D’ARRAONA- MERINALS DE SABADELL  
 

Nom i Cognoms o raó social: _____________________________________________ 
 
En cas de persones jurídiques: 
Nom i Cognoms del representant legal:_____________________________________ 
 
Condició del representant legal (administrador, apoderat…): ____________________ 
 
Col·legi i número de col·legiat del participant o representant legal de la persona jurídica  
 
participant: ____________________________________________________________ 
 

Dades de contacte: _____________________________________________________ 

Adreça de correu electrònic: _____________________________________________ 

Telèfons de contacte: ____________________________________________________ 

Adreça professional: ____________________________________________________ 

 

SOL·LICITO 

Participar al concurs per la contractació del servei de realització d’un dictamen tècnic sobre 170 

habitatges / 14 blocs del Barri d’Arraona-Merinals de Sabadell. 

Així mateix,  

DECLARO RESPONSABLEMENT 

✓ Que disposo de la solvència econòmica mínima recollida a la Clàusula 5  
✓ Que disposo de la solvència tècnica mínima recollida a la Clàusula 5, és a dir que: 

1. He cursat formació en els aspectes bàsics de l’Arquitectura Pericial. Mínim 
admissible de 16 hores:  

 
✓ Formació en matèria legal, processal, procedimental i judicial, de forma 

genèrica. 
✓ Formació en Lesions de l’Edificació.  

 
2. Disposo de la següent experiència mínima en els dos blocs següents:  

 
i. Experiència en direcció d’obra: 

 
He dirigit una obra  amb una superfície mínima construïda de 1.000 m2. 
 
O bé, 
 
He treballat com a col·laborador del director d’obra en una intervenció 
amb una superfície mínima construïda de 3.000 m2 
 
 

ii. Experiència pericial: 
 



He redactat un mínim de 5 informes o dictàmens o haver col·laborat en 
la redacció d’un mínim de 10 informes o dictàmens pericials.  
 
 

 
(INDICAR EXPRESSAMENT LA QUE PROCEDEIXI) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ Que no em trobo en cap dels supòsits de Prohibicions de Contractar recollits a la 
Clàusula 4. 

 
Tot el que manifesto a __________ a ______ de ______ de 2020. 
 
 
 
 
Signatura, 
 
 
 
 
Nom i Cognoms o raó social 
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