
Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2017, de la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràti-
ques i Llibertats Públiques, per la qual es concedeixen i 
es dóna publicitat a les subvencions per a la realització 
de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la 
memòria històrica, a fi de la promoció de la convivència 
democràtica, desenvolupades per entitats i associacions 
sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. [2017/7330]

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2017, de la Conselleria 
de Justicia, Administración Pública, Reformas Democrá-
ticas y Libertades Públicas, por la que se conceden y se 
da publicidad a las subvenciones para la realización de 
proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la 
memoria histórica, en aras a la promoción de la convi-
vencia democrática, desarrolladas por entidades y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana. 
[2017/7330]

Mitjançant l’Ordre 21/2016, de 19 de juliol, de la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques (DOCV 7837, 26.07.2016), es van establir les bases regulado-
res per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives 
en matèria de recuperació de la memòria històrica que afavorisquen la 
convivència democràtica, i a projectes i iniciatives que promoguen el 
desenvolupament de drets i llibertats fonamentals.

En l’ordre esmentada es regulen tres línies d’ajudes, l’assenyalada 
com a línia 1 correspon a ajudes destinades a subvencionar projectes i 
iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica, a fi de la 
promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per entitats i 
associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Per mitjà de la Resolució de 23 de març de 2017, la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques, va convocar, per a l’any 2017, subvencions per a la realitza-
ció de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria 
històrica, a fi de la promoció de la convivència democràtica, desenvo-
lupades per entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat 
Valenciana. (DOGV 8015, 05.04.2017).

Vistes les sol·licituds presentades a l’empara de l’esmentada reso-
lució, i vist que la Comissió de valoració, en la seua reunió de data 4 
de juliol de 2017, ha aprovat l’informe en què es concreta el resultat 
de l’avaluació de les sol·licituds d’acord amb l’article 164.f de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions.

Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 21 de juliol de 2017 pel 
qual s’informa que les entitats i associacions sense ànim de lucre bene-
ficiàries de les referides subvencions compleixen tots els requisits per a 
accedir a les ajudes establides en la convocatòria.

Per tot això, en compliment d’allò que s’ha preceptuat en els arti-
cles 6 i 9 de l’esmentada Ordre 21/2016, de 19 de juliol, així com en el 
punt huité de la part dispositiva de la Resolució de 23 de març de 2017, 
i de conformitat amb el que preveu el Decret 87/2017, de 7 de juliol, 
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràti-
ques i Llibertats Públiques, i en l’article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 
de febrer, resolc:

Primer
Concedir una subvenció als projectes de les entitats i associacions 

sense ànim de lucre que figuren en l’annex I de la present resolució 
per un import global de 48,753,28 € (quaranta-huit mil set-cents cin-
quanta-tres euros amb vint-i-huit cèntims), a càrrec del capítol IV, línia 
de subvenció S7923000 del programa 07.02.02.112.70, de la Direcció 
General de Reformes Democràtiques, del pressupost de la Generalitat 
per a 2017.

En l’annex esmentat es detalla l’import assignat a cada un dels pro-
jectes de les entitats i associacions sense ànim de lucre que han superat 
els 10 punts, atenent l’ordre de puntuació i fins a l’esgotament dels fons 
establits en la convocatòria.

Segon
En l’annex II figuren aquelles entitats i associacions sense ànim de 

lucre que queden excloses, amb indicació de les causes d’exclusió de 
les sol·licituds.

Mediante Orden 21/2016, de 19 de julio, de la Conselleria de Jus-
ticia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas (DOCV 7837, 26.07.2016), se establecieron las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos e inicia-
tivas en materia de recuperación de la memoria histórica que favorezcan 
la convivencia democrática, y a proyectos e iniciativas que promuevan 
el desarrollo de derechos y libertades fundamentales.

En dicha orden se regulan tres líneas de ayudas, correspondiendo 
la señalada como línea 1 ayudas destinadas a subvencionar proyectos 
e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en 
aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por 
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana.

Mediante la Resolución de 23 de marzo de 2017, la Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas, convocó, para el año 2017, subvenciones para la realización 
de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria his-
tórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarro-
lladas por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat 
Valenciana. (DOGV 8015, 05.04.2017).

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la citada resolución, 
y visto que la comisión de valoración, en su reunión de fecha 4 de julio 
de 2017, ha aprobado el informe en el que se concreta el resultado de 
la evaluación de las solicitudes de acuerdo con el artículo 164.f de la 
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del 
sector público instrumental y de subvenciones.

Visto el informe del órgano instructor de fecha 21 de julio de 2017 
por el cual se informa que las entidades y asociaciones sin ánimo de 
lucro beneficiarias de las referidas subvenciones cumplen todos los 
requisitos para acceder a las ayudas establecidas en la convocatoria.

Por todo ello, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 6 
y 9 de la citada orden 21/2016, de 19 de julio, así como en el resuelvo 
octavo de la Resolución de 23 de marzo de 2017, y de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 87/2017, de 7 de julio, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria 
de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Liberta-
des Públicas, y en el artículo 160.4 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
resuelvo:

Primero
Conceder una subvención a los proyectos de las entidades y aso-

ciaciones sin ánimo de lucro que se citan en el aqnexo I de la presen-
te resolución por un importe global de 48.753,28 € (cuarenta y ocho 
mil setecientos cincuenta y tres euros con veintiocho céntimos), con 
cargo al capítulo IV, línea de subvención S7923000 del programa 
07.02.02.112.70, de la Dirección General de Reformas Democráticas, 
del presupuesto de la Generalitat para 2017.

En el citado anexo se detalla el importe asignado a cada uno de los 
proyectos de las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que han 
superado los 10 puntos, atendiendo al orden de puntuación y hasta el 
agotamiento de los fondos establecidos en la convocatoria.

Segundo
En el anexo II se relacionan aquellas entidades y asociaciones sin 

ánimo de lucro que quedan excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión de las solicitudes.



Tercero
1. La justificación de las subvenciones por parte de las entidades y 

asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. La presentación de la justificación se realizará de forma telemá-
tica en los términos previstos en el resuelvo cuarto de la Resolución de 
23 de marzo de 2017. Los justificantes deberán corresponderse con la 
cantidad concedida en la resolución de subvención.

3. Se reducirá proporcionalmente la subvención en el caso de que 
la justificación de los gastos realizados no alcance la cuantía otorgada 
así como cuando habiéndose subvencionado una parte del coste total 
de la actividad, no se justifique el importe total del gasto que supone el 
desarrollo de la actividad. La presentación extemporánea de la justifica-
ción dará lugar a la incoación de un procedimiento para dejar sin efecto 
el acto de concesión de la subvención. En todo caso se garantizará el 
derecho de la audiencia al interesado.

Cuarto
1. El pago de las subvenciones se realizará en pago único, tras la 

justificación del gasto realizado, mediante la transferencia bancaria a la 
cuenta designada por la entidad o asociación sin ánimo de lucro bene-
ficiaria en su solicitud.

2. El plazo máximo para la presentación de la justificación de la 
subvención finalizará el 14 de noviembre de 2017.

Quinto
Las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias que-

darán sometidas a las actuaciones de control y supervisión contenidas 
en el artículo 13 de las bases reguladoras.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y 
la legislación de procedimiento administrativo común, sin perjuicio de 
que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.

València, 2 de agosto de 2017.– La consellera de Justicia, Adminis-
tración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas: Gabriela 
Bravo Sanestanislao.

Tercer
1. La justificació de les subvencions per part de les entitats i asso-

ciacions sense ànim de lucre beneficiàries es realitzarà d’acord amb el 
que estableix l’article 14 de les bases reguladores.

2. La presentació de la justificació es farà de manera telemàtica en 
els termes que preveu el punt quart de la Resolució de 23 de març de 
2017. Els justificants hauran de correspondre’s amb la quantitat conce-
dida en la resolució de subvenció.

3. Es reduirà proporcionalment la subvenció en cas que la justifica-
ció de les despeses realitzades no abaste la quantia atorgada així com 
quan havent-se subvencionat una part del cost total de l’activitat, no es 
justifique l’import total de la despesa que suposa l’exercici de l’activi-
tat. La presentació extemporània de la justificació donarà lloc a la inco-
ació d’un procediment per a deixar sense efecte l’acte de concessió de 
la subvenció. En tot cas es garantirà el dret de l’audiència a l’interessat.

Quart
1. El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic, 

després de la justificació de la despesa realitzada, per mitjà de la transfe-
rència bancària al compte designat per l’entitat o associació sense ànim 
de lucre beneficiària en la seua sol·licitud.

2. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la 
subvenció finalitzarà el 14 de novembre de 2017.

Cinqué
Les entitats i associacions sense ànim de lucre beneficiàries que-

daran sotmeses a les actuacions de control i supervisió contingudes en 
l’article 13 de les bases reguladores.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot 
interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de 
la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o bé 
directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la 
publicació, de conformitat amb el que disposa la legislació reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la legislació de procedi-
ment administratiu comú, sense perjuí que puguen interposar qualsevol 
altre que estimen pertinent.

València, 2 d’agost de 2017.– La consellera de Justícia, Administra-
ció Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Gabriela 
Bravo Sanestanislao.

ANNEX I

Expedient Nom CIF Projecte Puntuació Quantitat 
sol·licitada Quantitat atorgada

JSRDAS/2017/8 Guadassuar per la Repú-
blica G98802333 Guadassuar per la República 22 4.417,67 262,02

JSRDAS/2017/15
Grup per la Recerca de 
la Memòria Històrica de 
Castelló

G12660775 Mapa de Fosses de la Guerra Civil de la 
Província de Castelló 22 6.304,10 5.000,00

JSRDAS/2017/10

Associació Stanbrook: 
Centre d’estudis i de 
recuperació de la memòria 
republicana

G98675101 I Jornades del Camp de Concentració 
Portaceli. 22 8.040,00 5.000,00

JSRDAS/2017/7 Associació Científica 
Arqueoantro G98767015

Projecte del curs i de la jornada de por-
tes obertes d’arqueologia i antropologia 
forense en el front de València

22 5.135,03 5.000,00

JSRDAS/2017/2
Associació d’Estudis 
Miguel Hernández d’Ala-
cant

G03624368
Pla d’actuació que presenta la Comissió 
Cívica d’Alacant per a la recuperació de la 
Memòria Històrica. Exercici 2017.

22 13.449,65 5.000,00

JSRDAS/2017/19

Coordinadora d’Associ-
acions per la Memòria 
Històrica de la província 
d’Alacant

G54477773 X Jornades de Memòria Històrica entorn 
del Camp de Concentració de San Isidro 21 4.615,00 4.615,00



JSRDAS/2017/13 Associació Ciutadania i 
Comunicació G98216211

Cicle de cine «La Memòria Històrica 
Ara» dins del Festival de Cinema Ciutadà 
Compromés.

21 5.000,00 5.000,00

JSRDAS/2017/4 Associació Cívica El Ven-
tanal de València G98804206

Una Ventana a Nuestra Memoria, a 
nuestra Dignidad. Programa detallat del 
projecte 2017

19 5.555,00 5.000,00

JSRDAS/2017/21
Grup de Recuperació de 
la Memòria del Segle XX 
Benassal

G12631719 Edició llibres 17 3.328,00 3.328,00

JSRDAS/2017/5 Cultural Institut Obrer G46445391 Projecte: Mataron a Vicente Carrizo, un 
Hombre Bueno. 17 5.480,00 5.000,00

JSRDAS/2017/6 Assoc. Amics de la Funda-
ció Juan Negrin G98874746 Projecte Azcárate-Negrín 16 23.298,55 5.000,00

JSRDAS/2017/11 Parlem de la República a 
Benifaió G98899271 Programa d’activitats per al 2017 15 548,26 548,26

85.171,26 48.753,28

ANNEX II

Expedient Nom CIF Projecte Motiu exclusió

JSRDAS/2017/22 Agrupació d’estudis locals El Castell d’Al-
casser G97215784 Actes Joseph Almudever 4

JSRDAS/2017/18 Associació Veïns Les Suterranyes G12857389 Diada Commemorativa 3

JSRDAS/2017/20 Associació Arxiu de la Memòria Joan B. 
Basset G97067565 Congrés d’història contemporània. Conseqüències al 

País València de la revolució de 1917. 1

JSRDAS/2017/1 Associació El Pitxurrull G12649554 Benlloch: Passat i Present 3
JSRDAS/2017/16 Associació Republicana de la Safor G98646904 Plaqués per al Memorial Democràtic 4

JSRDAS/2017/9 Ateneu Sociocultural Vent del Poble G53921144
La Recuperació de la Memòria Històrica al País Valen-
cià: Reparar i dignificar les víctimes amb les subvenci-
ons estatals (2006-2011)

3

JSRDAS/2017/14 Cau d’Arrels, Associació pel Patrimoni His-
tòric i Cultural G54886114 Projecte: Lluitar contra l’oblit: Patrimonialització de la 

Memòria Oral i Històrica del Pinós 3

JSRDAS/2017/3 Centre d’estudis locals Cel de l’Eliana G97358113 Edició llibre «La transició democràtica a l’Eliana» i 
Acte Homenatge als caiguts a la Guerra Civil 3

Motius
1   Actuacions no subvencionables
2   Concurrència d’altres ingressos o recursos superiors al cost de l’activitat subvencionada
3   Objecte estatutari sense relació amb les finalitats objecte de subvenció en la present convocatòria
4   Entitat no inscrita en el registre administratiu corresponent

*  *  *  *  *

ANEXO I

Expediente Nombre CIF Proyecto Puntuación Cantidad 
solicitada Cantidad otorgada

JSRDAS/2017/8 Guadassuar per la República G98802333 Guadassuar per la República 22 4.417,67 262,02

JSRDAS/2017/15 Grup per la Recerca de la 
Memòria Històrica de Castelló G12660775 Mapa de Fosses de la Guerra Civil de 

la Província de Castelló 22 6.304,10 5.000,00

JSRDAS/2017/10
Associació Stanbrook: Centre 
d’estudis i de recuperació de la 
memòria republicana

G98675101 I Jornades del Camp de Concentració 
Portaceli. 22 8.040,00 5.000,00

JSRDAS/2017/7 Asociación Científica Arqueoan-
tro G98767015

Proyecto del curso y de la jornada de 
puertas abiertas de arqueología y antro-
pología forense en el frente de Valencia

22 5.135,03 5.000,00

JSRDAS/2017/2 Asociación de Estudios Miguel 
Hernández de Alicante G03624368

Plan de Actuación que presenta la 
Comisión Cívica de Alicante para la 
recuperación de la Memoria Histórica. 
Ejercicio 2017.

22 13.449,65 5.000,00

JSRDAS/2017/19
Coordinadora de Asociaciones 
por la Memoria Histórica de la 
provincia de Alicante

G54477773
X Jornadas de Memoria Histórica en 
torno al Campo de Concentración de 
San Isidro

21 4.615,00 4.615,00

JSRDAS/2017/13 Associació Ciutadania i Comu-
nicacio G98216211

Cicle de Cine «La Memòria Històrica 
Ara» dentro del Festival de Cinema 
Ciutadà Compromés.

21 5.000,00 5.000,00



JSRDAS/2017/4 Asociación Cívica El Ventanal de 
Valencia G98804206

Una Ventana a nuestra Memoria, a 
nuestra Dignidad. Programa Detallado 
del Proyecto 2017

19 5.555,00 5.000,00

JSRDAS/2017/21 Grup de Recuperació de la 
Memòria del Segle XX Benassal G12631719 Edición Libros 17 3.328,00 3.328,00

JSRDAS/2017/5 Cultural Instituto Obrero G46445391 Proyecto: Mataron a Vicente Carrizo, 
un Hombre Bueno. 17 5.480,00 5.000,00

JSRDAS/2017/6 Asoc. Amigos de la Fundación 
Juan Negrin G98874746 Proyecto Azcárate-Negrín 16 23.298,55 5.000,00

JSRDAS/2017/11 Parlem de la Republica a Beni-
faió G98899271 Programa d’activitats per al 2017 15 548,26 548,26

85.171,26 48.753,28

ANEXO II

Expediente Nombre CIF Proyecto Motivo exclusión

JSRDAS/2017/22 Agrupacio d’Estudis Locals El Castell 
d’Alcàsser G97215784 Actos Josep Almudèver 4

JSRDAS/2017/18 Asociación Vecinos Les Suterranyes G12857389 Diada Conmemorativa 3

JSRDAS/2017/20 Associació Arxiu de la Memòria Joan B. 
Basset G97067565 Congrés d’història Contemponània.Conseqüències al 

País Valencià de la revolució de 1917. 1

JSRDAS/2017/1 Associació El Pitxurrull G12649554 Benlloch: Passat i Present 3
JSRDAS/2017/16 Associació Republicana de La Safor G98646904 Plaques per al Memorial Democràtic 4

JSRDAS/2017/9 Ateneo Socio-Cultural Viento del Pueblo G53921144
La Recuperació de la Memòria Històrica al País Valen-
cià: Reparar i Dignificar les víctimes amb les subven-
cions estatals (2006-2011)

3

JSRDAS/2017/14 Cau d’Arrels, Associació pel Patrimoni 
Històric i Cultural G54886114 Projecte:Lluitar contra l’oblit:Patrimonialització de la 

Memòria Oral i Històrica del Pinós 3

JSRDAS/2017/3 Centre d’Estudis Locals CEL de L’Eliana G97358113 Edició llibre «La transició democràtica a L’Eliana» i 
Acte Homenatge als caiguts a la Guerra Civil 3

Motivos:
1   Actuaciones no subvencionables
2   Concurrencia de otros ingresos o recursos superiores al coste de la actividad subvencionada
3   Objeto estatutario sin relación con las finalidades objeto de subvención en la presente convocatoria
4   Entidad no inscrita en el registro administrativo correspondiente
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