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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS 
ARQUEOLÒGIQUES I PALEONTOLÒGIQUES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES 
ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

A DADES DEL PROMOTOR/SOL·LICITANT / DATOS DEL PROMOTOR/SOLICITANTE
PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM  / SEGUNDO APELLIDO NOM  / NOMBRE DNI / NIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) 
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO TELÈFON MÒBIL 
TELÉFONO MÓVIL

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

A l'efecte de notificacions, accepte l'adreça electrònica que figura en esta sol·licitud. Així mateix, trie la pràctica de notificació electrònica d'acord 
amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics. 
A efectos de notificaciones, acepto la dirección electrónica que figura en esta solicitud. Asimismo, elijo la práctica de notificación electrónica de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

NOSÍ
La designació de l'adreça de correu electrònic, a l'efecte de la pràctica de notificacions a la persona interessada, ha de correspondre a la 
proporcionada per la Generalitat a la ciutadania, amb domini cv.gva.es, segons l'article 12.1 del Decret 18/2004 (DOCV núm. 4694 de 
18.02.2004). 
La designación de la dirección de correo electrónico, a efectos de la práctica de notificaciones a la persona interesada, debe corresponder a la 
proporcionada por la Generalitat a la ciudadanía,con dominio cv.gva.es, según el artículo 12.1 del Decreto 18/2004 (DOCV núm. 4694 de 
18.02.2004).

(*)

B DADES DEL DIRECTOR / DATOS DEL DIRECTOR

1

COGNOMS / APELLIDOS NOM  / NOMBRE TITULACIÓ / TITULACIÓN Nº DE COL·LEGIAT 
Nº DE COLEGIADO

ADREÇA (CARRER/PLAÇA / NÚMERO I PORTA) 
DOMICILIO (CALLE/PLAZA / NÚMERO Y PUERTA)

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON. FIXE 
TELÉFONO.FIJO

TELÈFON MÒBIL 
TELÉFONO MÓVIL

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

2

COGNOMS / APELLIDOS NOM  / NOMBRE TITULACIÓ / TITULACIÓN Nº DE COL·LEGIAT 
Nº DE COLEGIADO

ADREÇA (CARRER/PLAÇA / NÚMERO I PORTA) 
DOMICILIO (CALLE/PLAZA / NÚMERO Y PUERTA)

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON. FIXE 
TELÉFONO.FIJO

TELÈFON MÒBIL 
TELÉFONO MÓVIL

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

3

COGNOMS / APELLIDOS NOM  / NOMBRE TITULACIÓ / TITULACIÓN Nº DE COL·LEGIAT 
Nº DE COLEGIADO

ADREÇA (CARRER/PLAÇA / NÚMERO I PORTA) 
DOMICILIO (CALLE/PLAZA / NÚMERO Y PUERTA)

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON. FIXE 
TELÉFONO.FIJO

TELÈFON MÒBIL 
TELÉFONO MÓVIL

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

C DADES DE L'ACTUACIÓ / DATOS DE LA ACTUACIÓN
NOM DEL PROJECTE / NOMBRE DEL PROYECTO

DENOMINACIÓ DEL JACIMENT, SI ÉS EL CAS / DENOMINACIÓN DEL YACIMIENTO, EN SU CASO

ADREÇA DE L'EMPLAÇAMENT (CARRER / PLAÇA /  POLÍGON / PARCEL·LA)  
DIRECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO (CALLE / PLAZA / POLÍGONO / PARCELA)

COORDENADES UTM 
COORDENADAS UTM

MUNICIPI / MUNICIPIO

TIPUS D'ACTUACIÓ / TIPO DE ACTUACIÓN

MATERIALS ARQUEOLÒGICS 
MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

PROTECCIÓ, CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ DE JACIMENTS 
PROTECCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE YACIMIENTOS

EXCAVACIONS 
EXCAVACIONES

ESTUDIS D'ART RUPESTRE 
ESTUDIOS DE ARTE RUPESTRE

ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA 
ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

ALTRES 
OTROS

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES 
ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

D DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

Si és el cas, pla amb els límits de l'actuació 
En su caso, plano con los límites de la actuación

Si és el cas, projecte arqueològic o paleontològic subscrit per tècnic competent. 
En su caso, proyecto arqueológico o paleontológico suscrito por técnico competente.

Curriculum Vitae de cada un dels membres de l´equip tècnic. 
Curriculum Vitae de cada uno de los miembros del equipo técnico.

E DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

La persona sol·licitant DECLARA que, als efectes previstos en l'article 60.2 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, 
disposa de l'autorització del propietari/ària de l'àmbit on es durà a terme l'actuació arqueològica o paleontològica, la ubicació de la qual és la 
indicada.

La persona solicitante DECLARA que, a los efectos previstos en el artículo 60.2 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural 
Valenciano, dispone de la autorización del propietario/a del ámbito donde se va a llevar a cabo la actuación arqueológica o paleontológica, cuya 
ubicación es la referenciada.

F COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓN

Als efectes del que establix l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en la seua nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i segons el que disposa la Llei 9/2001, de 
27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, vos informem que: 

a) El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de tres mesos, comptats des de la data en què esta haja tingut entrada en el registre 
de l'òrgan competent per a ser tramitat, sense perjuí del que preveu l'article 42.5 de la mateixa llei. 

b) L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució corresponent, és 
desestimatori de la sol·licitud.

A efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a tenor de lo dispuesto en la Ley 
9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, se le 
informa que: 

a) El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de tres meses, a contar desde la fecha en que la misma haya tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42.5 de la misma ley. 

b) El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurriese dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución 
correspondiente, es desestimatorio de su solicitud.

G AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de 
reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, done la meua 
autorització perquè l'administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, com 
també per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de 
simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector 
público, doy mi autorización para que la administración obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, así como para la comprobación directa de los datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia.

En cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes 
reguladores del procediment. 
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los documentos en los términos exigidos por las 
normas reguladoras del procedimiento.
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reguladores del procediment. 
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los documentos en los términos exigidos por las 
normas reguladoras del procedimiento.
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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES I PALEONTOLÒGIQUES EN LA COMUNITAT VALENCIANA
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
A
DADES DEL PROMOTOR/SOL·LICITANT / DATOS DEL PROMOTOR/SOLICITANTE
A l'efecte de notificacions, accepte l'adreça electrònica que figura en esta sol·licitud. Així mateix, trie la pràctica de notificació electrònica d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.
A efectos de notificaciones, acepto la dirección electrónica que figura en esta solicitud. Asimismo, elijo la práctica de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
La designació de l'adreça de correu electrònic, a l'efecte de la pràctica de notificacions a la persona interessada, ha de correspondre a la proporcionada per la Generalitat a la ciutadania, amb domini cv.gva.es, segons l'article 12.1 del Decret 18/2004 (DOCV núm. 4694 de 18.02.2004).
La designación de la dirección de correo electrónico, a efectos de la práctica de notificaciones a la persona interesada, debe corresponder a la proporcionada por la Generalitat a la ciudadanía,con dominio cv.gva.es, según el artículo 12.1 del Decreto 18/2004 (DOCV núm. 4694 de 18.02.2004).
(*)
B
DADES DEL DIRECTOR / DATOS DEL DIRECTOR
1
2
3
C
DADES DE L'ACTUACIÓ / DATOS DE LA ACTUACIÓN
TIPUS D'ACTUACIÓ / TIPO DE ACTUACIÓN
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES I PALEONTOLÒGIQUES EN LA COMUNITAT VALENCIANA
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
D
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
E
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
La persona sol·licitant DECLARA que, als efectes previstos en l'article 60.2 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, disposa de l'autorització del propietari/ària de l'àmbit on es durà a terme l'actuació arqueològica o paleontològica, la ubicació de la qual és la indicada.
La persona solicitante DECLARA que, a los efectos previstos en el artículo 60.2 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, dispone de la autorización del propietario/a del ámbito donde se va a llevar a cabo la actuación arqueológica o paleontológica, cuya ubicación es la referenciada.
F
COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓN
Als efectes del que establix l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i segons el que disposa la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, vos informem que:
a) El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de tres mesos, comptats des de la data en què esta haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a ser tramitat, sense perjuí del que preveu l'article 42.5 de la mateixa llei.
b) L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució corresponent, és desestimatori de la sol·licitud.
A efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, se le informa que:
a) El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de tres meses, a contar desde la fecha en que la misma haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42.5 de la misma ley.
b) El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurriese dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución correspondiente, es desestimatorio de su solicitud.
G
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
En cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
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