MUSEUS RECONEGUTS
DE LA

COMUNITAT VALENCIANA

Segons l'Orde de 6 de febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de Museus i
Col·leccions Museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana, es
distingix entre Museus i Col·leccions Museogràfiques Permanents.
La Llei del Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998, d'11 de juny)
completa l'esmentada orde, recordant que les col·leccions poden ser de
titularitat pública o privada i crea el “Sistema Valencià de Museus”, en el que
s'integraran tots aquells que siga titular la Generalitat i els de titularitat estatal
la gestió dels quals tinga esta encomanada, així com els museus i col·leccions
museogràfiques, de titularitat pública o privada, que a este efecte reconega la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència d'acord amb el que preveu esta Llei
Als efectes d'esta Orde, són Museus les institucions de caràcter
permanent, obertes al públic, sense finalitat de lucre, orientades a l'interés
general de la Comunitat Valenciana, que reunixen, adquirixen, ordenen,
conserven, estudien, difonen i exhibixen de forma científica, didàctica i
estètica, amb fins d'investigació, gaudi i promoció científica i cultural, conjunts
i col·leccions de béns de valor cultural.
Són funcions dels Museus:


La conservació, catalogació, restauració i exhibició ordenada de les
col·leccions



La investigació en l'àmbit de les seues col·leccions o de la seua
especialitat



L'organització periòdica d'exposicions científiques i divulgatives, acords
amb la naturalesa del Museu



L'elaboració i publicació de catàlegs i monografies dels seus fons



El desenvolupament
continguts



Qualsevol altra funció que en les seues normes estatutàries o per
disposició legal o reglamentària li'ls encomane

d'una

activitat

didàctica

respecte

als

seus

Els Museus, necessàriament, hauran de reunir els requisits següents:


Instal·lacions permanents, suficients i adequades, segons el parer de la
Direcció General de Patrimoni Cultural
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Un tècnic superior a càrrec seu



Inventari i Llibre de Registre, segons models oficialment establits



Horari d'obertura al públic no inferior a 15 hores setmanals



Pressupost que garantisca un funcionament mínim



Enviar a la Direcció General de Patrimoni Cultural, amb la periodicitat
que reglamentàriament es determine, resums estadístics de visites al
Museu

Són Col·leccions Museogràfiques Permanents aquelles que reunixen
béns de valor històric, artístic, científic i tècnic, o de qualsevol altra naturalesa
cultural i que, per allò que s'ha reduït dels seus fons, escassetat de recursos i
carència de tècnic no puguen complir les condicions mínimes per a
desenvolupar la funció cultural encomanada als Museus.
Les Col·leccions museogràfiques permanents hauran de reunir els requisits
següents:


Instal·lacions estables, suficients i adequades



Inventari, segons model oficialment establit



Ser visitables al públic almenys un dia a la setmana

Els Ajuntaments, fundacions i altres titulars públics i privats de Museus i
Col·leccions Museogràfiques Permanents que pretenguen el reconeixement dels
mateixos, hauran de remetre a la Direcció General de Patrimoni Cultural la
documentació corresponent especificada en l'esmentada Orde.
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