
ANNEX 2. 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA A VALORAR.  
 

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: ____________________________________________________________ 
 

DECLARO RESPONSABLEMENT 

Que disposo de la següent Formació i experiència: 

 

FORMACIÓ 

 
 

Màsters i postgraus universitaris (amb crèdits ECTS) en matèria pericial i/o de lesions en 
l’edificació 
Detallar nom del centre docent, nom del curs i nombre de crèdits 
 
 
Màsters, postgraus i cursos no universitaris 
Detallar el nom del centre docent, nom del curs i nombre d’hores 
 
 
Cursos específics professionals (escoles de Col·legis professionals, agrupacions o altres 
estaments professionals) 
Detallar el nom del centre docent, nom del curs i nombre d’hores 
 
 
Títol universitari connex 
Detallar el nom del centre docent i nom del títol universitari  
 
 
Professor de grau, màsters i cursos específics relacionats amb l’objecte del contracte 
Detallar el nom del centre docent, nom de la matèria o assignatura i nombre d’hores lectives o 
crèdits universitaris impartits 
 
 
Ponències específiques en congressos relacionats amb l’objecte del contracte 
Detallar el títol de la ponència, el nom i any de celebració del congrés i nom de l’entitat 
promotora del mateix. 
 
 
Publicacions específiques  relacionades amb l’objecte del contracte 
Detallar l’any, el títol de la publicació, i en el seu cas, l’editorial i el nombre de pàgines. 
 
 



 
EXPERIÈNCIA 
 

 
 

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

 

Tot tipus d’obra dirigida i finalitzada- amb Certificat final d’obra 
Detallar en una taula les obres que es volen presentar per a ésser valorades indicant: 
Promotor, títol de l’encàrrec i m2 de la intervenció, indicant el sumatori total de m2. 
 
 
Tot tipus d’obra supervisada com a col·laborador del director de l’obra 
Detallar en una taula les obres que es volen presentar per a ésser valorades indicant: 
Promotor, títol de l’encàrrec i m2 de la intervenció, indicant el sumatori total de m2. 
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