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RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2017, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es 
modifica el nom del Museu de Geologia de la Universi-
tat de València pel de Museu de la Universitat de València 
d’Història Natural. [2017/3407]

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2017, de la Consellería 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la 
que se modifica el nombre del Museu de Geologia de la 
Universitat de València por el de Museu de la Universitat 
de València d’Història Natural. [2017/3407]

Vista la documentació presentada pel vicerector de Cultura i Igualtat 
de la Universitat de València, sol·licitant el canvi de denominació de 
Museu de Geologia de la Universitat de València pel de Museu de la 
Universitat de València d’Història Natural, per ser més apropiat pels 
fons que integren la col·lecció. Aquest canvi s’efectua d’acord amb el 
que estableix l’article 71.2 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Gene-
ralitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià.

Vist que el mencionat museu es va reconéixer per Resolució del 
26 de febrer de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència 
(DOGV 2742), i es va integrar en el sistema valencià de museus.

Vist l’informe favorable del Servei de Museus i Patrimoni Moble i 
la proposta de la directora general de Cultura i Patrimoni de data 24 de 
març de 2017, resolc:

Primer
Canviar la denominació del Museu de Geologia de la Universitat de 

València pel de Museu de la Universitat de València d’Història Natu-
ral, a l’efecte establit en la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat 
Valenciana, del patrimoni cultural valencià.

Segon
Que es publique aquesta resolució en el DOGV.

Tercer
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot 

interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un 
recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que 
s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant del conseller 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d’un mes comp-
tador des de l’endemà de la publicació.

b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de 
l’endemà de la publicació.

En el cas que el recurrent siga una administració pública, caldrà 
ajustar-se al que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 12 d’abril de 2017.‒ El conseller d’Educació, Investiga-
ció, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

Vista la documentación presentada por el vicerrector de Cultu-
ra e Igualdad de la Universitat de València, solicitando el cambio de 
denominación de Museu de Geologia de la Universitat de València por 
el de Museu de la Universitat de València d’Història Natural, por ser 
más apropiado por los fondos que integran su colección. Este cambio 
se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del patrimonio 
cultural valenciano.

Visto que el mencionado museo se reconoció por Resolución del 26 
de febrero del 1996 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
(DOGV 2742) integrándose en el sistema valenciano de museos.

Visto el informe favorable del Servicio de Museos y Patrimonio 
Mueble y la propuesta de la directora general de Cultura y Patrimonio 
de fecha 24 de marzo de 2017, resuelvo:

Primero
Cambiar la denominación del Museu de Geologia de la Universitat 

de València por el de Museu de la Universitat de València d’Història 
Natural, a los efectos establecidos en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de 
la Generalitat Valenciana, del patrimonio cultural valenciano.

Segundo
Que se publique la presente resolución en el DOGV.

Tercero
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 

interponer un recurso potestativo de reposición o plantear directamente 
un recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos 
que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación.

b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación.

En el caso de que el recurrente sea una administración pública, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 12 de abril de 2017.‒ El conseller de Educación, Investi-
gación, Cultura y Deporte: Vicent Marzà Ibáñez.
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