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DADES CONVOCATÒRIA 

Títol 
SUBVENCIONS PER A PROJECTES I INICIATIVES EN MATÈRIA DE MEMÒRIA 
HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA VALENCIANA - 2022 

Actuacions 
Subvencionables 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: 
a) L'organització de congressos, simposis, seminaris, jornades, trobades, conferències,
xarrades o taules redones, així com, exposicions temporals relacionades amb la promoció
i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana.
Per a les despeses derivades del pagament a persones ponents i moderadores per la seua
intervenció en qualsevol de les activitats ressenyades, s'atindran als límits establits pel
Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i
gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pels Decrets 64/2011, de 27 de maig, i
95/2014, de 13 de juny, tots dos del Consell.
b) La realització de treballs de recerca, informes de censos, produccions audiovisuals i
projectes educatius relacionats amb la memòria històrica i democrática valenciana.
c) L'edició de publicacions relacionades amb les actuacions descrites en els apartats a) i
b).

Objetiu 

La concessió de subvencions destinades a universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana per a la realització, durant l'exercici 2022, de projectes i iniciatives en l'àmbit 
de la Comunitat Valenciana, que tinguen per objecte la investigació, promoció i difusió de 
la memòria històrica i democràtica valenciana. 

Entitat Convocant CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT 
DEMOCRÀTICA 

Web convocatòria https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22720&version=amp 

Terminis 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 6 d'agost de 2022 (però per a garantir 
la correcta tramitació i evitar incidències han d'enviar-nos la documentació com a data 
límit el dia 3 d'agost a les 14h. 

Dotació Crèdit màxim de la convocatòria: 50.000 € 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
Duració Execució en exercici 2022 fins a data fi termini justificació: 4/11/2022. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Gestors SGI policien@uv.es (consultes de tramitació); sijuseg@uv.es (consultes  presupuestàries) i 
contratainves@uv.es (consultes contratació personal). 
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