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F����m����, �� �c��r�� c�� �� ����b��c��� �� �� �r�c��� 1�� 
del Reglamento de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto 
de la proposición no de ley con el texto de las enmiendas 
incorporado en la siguiente resolución:

R�����C���

��� C�r�� �����c����� ������ �� C������ �:

1� Poner en marcha un ambicioso plan de modernización de 
los mercados municipales, que permita a los ayuntamientos 
����r � �� ����c��c��� ����c��c� ��r� ����� ��v�r������� 
��r� c�m���r ���� �������� �� ����r�� ��� ��r����� ��c��c� 
necesario�

2� Apoyar las áreas comerciales urbanas, a través del 
correspondiente órgano competente, mediante el acceso a 
�� ����c��c��� �� ����� ��v�r�������

3� Ampliar, si fuera necesario, los supuestos regulados en la 
Orden 22/2018, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
��c��r�� �r���c�v��, C�m�rc�� y �r�b���, ��r �� q�� 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía, 
contando con el consenso del sector�

4� C������r ��c�������� �� ���b�r�c��� �� �������� ��br� �� 
comercio local por parte de los ayuntamientos mediante la 
concesión de subvenciones que, en los pueblos de menos 
de 5�000 habitantes, representen el 100 % del coste del 
�������, c�� �� �b���v� �� ���y�r ��� ��c�������� m�� 
pequeñas y del ámbito rural con riesgo de despoblamiento�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 8 de octubre de 2020

El presidente 
Josep Ramon Nadal Sendra

El secretario 
M����� ��r�� F�����

Resolución 213/X, sobre la creación de una reserva 
estratégica de material sanitario frente a futuras 
pandemias, aprobada por la Comisión de Industria y 
Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías en la reunión del 8 
de octubre de 2020

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

�� c�m���m����� �� �� ��������� �� �� �r�c��� ���1 ��� 
Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en 
el  B������ ��c��� �� ��� ��r�� �����c����� la Resolución 213/X, 
sobre la creación de una reserva estratégica de material sani-
tario frente a futuras pandemias, aprobada por la Comisión 
de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías en la 
reunión del 8 de octubre de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 8 de octubre de 2020

El presidente 
Enric Morera i Català

F����m���, ���c�r� �mb �� q�� �� �� ����b��r� �� ���r�c�� 1�� 
del Reglament de les Corts Valencianes, ha aprovat el text de 
la proposició no de llei amb el text de les esmenes incorporat 
�� �� r�����c�� �������:

R�����C��

��� C�r�� �����c����� ������ �� C������ �:

1� Posar en marxa un ambiciós pla de modernització dels 
mercats municipals, que permeta als ajuntaments optar al 
������m��� ����c��c ��r � �q������ ��v�r������ ��r ��� �� 
c�m���r �q����� �������� ����� �� ����r ��� ��r����� ��c��c 
necessari�

2� Donar suport a les àrees comercials urbanes, a través 
del corresponent òrgan competent, mitjançant l’accés al 
������m��� ���q������ ��v�r������

3� Ampliar, si cal, els supòsits regulats en l’Ordre 22/2018, 
�� �� C�������r�� ���c���m�� �������b��, ��c��r� �r���c���, 
Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, 
consum i artesania, comptant amb el consens del sector� 

4� C������r ��c������� �����b�r�c�� ��������� ��br� �� c�m�r� 
local per part dels ajuntaments mitjançant la concessió de 
subvencions que, als pobles de menys de 5�000 habitants, 
r��r������� �� 100 � ��� c��� �� ��������, �mb ���b��c�� �� 
donar suport a les localitats més menudes i de l’àmbit rural 
amb risc de despoblament�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 8 d’octubre de 2020

El president 
Josep Ramon Nadal Sendra

El secretario 
M����� ��r�� F�����

Resolució 213/X, sobre la creació d’una reserva estratègica 
de material sanitari davant de futures pandèmies, aprovada 
per la Comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves 
Tecnologies en la reunió del 8 d’octubre de 2020 

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

��r ��� �� c�m���r �� q�� �� �� �������� �� ���r�c�� ���1 ��� 
Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en 
el  B������ ��c��� �� ��� ��r�� �����c����� la Resolució 213/X, 
sobre la creació d’una reserva estratègica de material sanitari 
davant de futures pandèmies, aprovada per la Comissió 
d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies en la reunió 
del 8 d’octubre de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 8 d’octubre de 2020

El president 
Enric Morera i Català
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C�M����� �� ������R�� � C�M�RC��, ��R��M� � 
������ ��C����G���

�� C�m����� �� ������r�� y C�m�rc��, ��r��m� y ���v�� 
Tecnologías, en la reunión del 8 de octubre de 2020, ha 
��b���� �� ��x�� �� �� �r�����c��� �� �� ��y ��br� �� cr��-
ción de una reserva estratégica de material sanitario frente 
a futuras pandemias, presentada por el Grupo Parlamentario 
��c������� (R� ��m�r� 20�32�, B�C� ��m�r� ����

F����m����, �� �c��r�� c�� �� ����b��c��� �� �� �r�c��� 1�� 
del Reglamento de las Corts Valencianes, ha aprobado el 
texto de la proposición no de ley incorporado en la siguiente 
resolución:

R�����C���

��� C�r�� �����c����� ������ �� C������ �� �� G���r������ �:

1� �m�����r �� �� �mb��� ������c����� �� �����r� C�m������ 
�� c������c��� �� ��� r���rv� ���r�����c� q�� ��r���c� �� 
abastecimiento de material sanitario para posibles futuras 
crisis sanitarias�

2� Establecer, en coordinación con el Gobierno de España y 
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, una reserva estratégica para hacer frente a 
posibles situaciones de emergencias sanitarias�

3� Crear un nuevo programa de apoyo a la fabricación de 
equipos y material sanitario u otros productos, así como 
equipos de protección individual que considere de emergen-
cia el gobierno del Estado en relación con futuras pandemias�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 8 de octubre de 2020

El presidente 
Josep Ramon Nadal Sendra

El secretario 
M����� ��r�� F�����

Resolución 214/X, sobre la reducción del IVA a los 
servicios veterinarios, aprobada por la Comisión de 
�c���m��� �r���������� y ��c����� �� �� r������ �� 13 
de octubre de 2020

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

�� c�m���m����� �� �� ��������� �� �� �r�c��� ���1 ��� 
Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en 
el  B������ ��c��� �� ��� ��r�� �����c����� la Resolución 214/X, 
sobre la reducción del IVA a los servicios veterinarios, aprobada 
por la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda en la 
reunión de 13 de octubre de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 13 de octubre de 2020

El presidente 
Enric Morera i Català

C�M����� ��������R�� � C�M�RÇ, ��R��M� � ����� 
��C����G���

�� C�m����� ��������r�� � C�m�r�, ��r��m� � ��v�� 
Tecnologies, en la reunió del 8 d’octubre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposició no de llei sobre la creació 
d’una reserva estratègica de material sanitari davant de futu-
res pandèmies, presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(R� ��m�r� 20�32�, B�C� ��m�r� ����

F����m���, ���c�r� �mb �� q�� �� �� ����b��r� �� ���r�c�� 1�� 
del Reglament de les Corts Valencianes, ha aprovat el text 
�� �� �r�����c�� �� �� ���� ��c�r��r�� �� �� r�����c�� �������:

 
R�����C��

��� C�r�� �����c����� ������ �� C������ �� �� G���r������ �:

1� �m�����r �� ���mb�� ������c����� �� �� ����r� C�m������ 
�� c������c�� ����� r���rv� ���r�����c� q�� ��r����c� �� 
proveïment de material sanitari per a possibles futures crisis 
sanitàries�

2� Establir, en coordinació amb el Govern d’Espanya i al si 
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, 
una reserva estratègica per a afrontar possibles situacions 
d’emergències sanitàries�

3� Crear un nou programa de suport a la fabricació d’equips 
i material sanitari o altres productes, com també equips de 
protecció individual que considere d’emergència el govern 
de l’Estat amb relació a futures pandèmies�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 8 d’octubre de 2020

El president 
Josep Ramon Nadal Sendra

El secretari 
M����� ��r�� F�����

Resolució 214/X, sobre la reducció de l’IVA als serveis 
veterinaris, aprovada per la Comissió d’Economia, 
�r���������� � ������� �� �� r����� �� 13 ���c��br�  
de 2020

�R������C�� �� ��� C�R�� �����C�����

��r ��� �� c�m���r �� q�� �� �� �������� �� ���r�c�� ���1 ��� 
Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el  
B������ ��c��� �� ��� ��r�� �����c����� la Resolució 214/X, 
sobre la reducció de l’IVA als serveis veterinaris, aprovada 
per la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda en la 
reunió de 13 d’octubre de 2020�

Palau de les Corts Valencianes 
València, 13 d’octubre de 2020

El president 
Enric Morera i Català


