
 

SOL·LICITUD D’ESTUDI DE RECONEIXEMENT I/O 
VALIDACIÓ 

SERV- 
2020-21 

 
 

Procediment específic per al Curs d’Adaptació dels titulats en Conservació i Restauració de Béns Culturals 
regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre d’Educació, al Títol Superior de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals actual. 

 
SOL·LICITUD D’ESTUDI DE RECONEIXEMENT I/O VALIDACIÓ 
 
Nom i cognoms .................................................................................................................................... 
DNI/NIE/passaport ......................................................   Telèfon ........................................................... 
Adreça..................................................................................   Codi postal............................................. 
Municipi.......................................................E-mail ................................................................................ 
 
EXPOSA 
 
1- Que està en possessió del títol de Diplomat/da en Conservació i Restauració de Béns 
Culturals de l’especialitat de........................................................................................................... 
Cursat a...................................................................................................................................................  
 

2- Que es compromet a presentar la documentació requerida: 
 

TITULACIONS 

Còpia compulsada del títol o resguard de sol·licitud de tots els estudis reglats realitzats  

Certificació acadèmica oficial de la formació assolida  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

- Si es treballa per compte d’altri 

Informe de vida laboral actualitzat  

Certificat de l’empresa o empreses on consten de manera detallada les tasques  
o activitats realitzades i el temps de dedicació o contracte de treball 

 

- Si es treballa per compte propi 

Informe de vida laboral actualitzat  

Epígraf IAE  

Declaració jurada on consti de manera detallada les tasques realitzades i el temps de  
dedicació 

 

EXPERIÈNCIA RELACIONADA AMB LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ 

Còpia de la publicació d’un article o llibre on figuri si és d’àmbit nacional o internacional i 
si s’ha realitzat individualment o en equip i indicant l’ISBN o l’ISSN 

 

Documentació que acrediti l’organització d’un congrés o esdeveniment   

Documentació que acrediti la impartició d’una conferència, curs o seminari   

Documentació que acrediti l’obtenció d’un premi o participació en una exposició 
o esdeveniment  

 

 
SOL·LICITA 
 
Que es faci l’estudi del reconeixement i/o validació corresponents a les assignatures ja cursades tal 
com consta a l'annex 3 de la Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre (DOGC núm. 6024 – 
14.12.2011). 
 

 
  Abona la quantitat de  //..58,65..//  euros, per l’estudi d’expedient acadèmic per al reconeixement                               
i/o validació de crèdits dels Estudis Superiors de conservació i restauració de béns culturals. 

 
El/la funcionari/a recaptador/a 

 
 

Data:  


