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Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena la 
publicación en el  de 
la Resolución 281/X del Pleno de las Corts Valencianes, 
adoptada en la reunión del día 11 de marzo de 2021, sobre 
el rechazo a la propuesta de tramitación como proyecto de 
ley del Decreto ley 3/2021, de 12 de febrero, del Consell, de 
medidas extraordinarias en materia de artesanía para  
paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de  
la COVID-19, convalidado en esta reunión.

Palau de las Corts Valencianes 
València, 11 de marzo de 2021

 

 

marzo de 2021, ha acordado validar el Decreto ley 3/2021, 
de 12 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias 
en materia de artesanía para paliar los efectos de la crisis 
derivada de la pandemia de la COVID-19. Una vez validado 
el Decreto ley, y dado que los grupos parlamentarios Popular 
y Vox Comunidad Valenciana han solicitado su tramitación 

del Reglamento de las Corts Valencianes, ha adoptado la 
siguiente

 
 

ha rechazado la propuesta de tramitación como proyecto de 
ley del Decreto ley 3/2021, de 12 de febrero, del Consell, 
de medidas extraordinarias en materia de artesanía para 
paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de la 
COVID-19.
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Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena la publicació 
en el  de la  
Resolució 281/X del Ple de les Corts Valencianes, adoptada 
en la reunió del dia 11 de març de 2021, sobre el rebuig a la 
proposta de tramitació com a projecte de llei del Decret  
llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures 
extraordinàries en matèria d’artesania per a pal·liar els 
efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19, 
validat en aquesta reunió.
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març de 2021, ha acordat validar el Decret llei 3/2021,  
de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en 
matèria d’artesania per a pal·liar els efectes de la crisi deri-
vada de la pandèmia de la COVID-19. Una vegada validat el 
Decret llei, i atès que els grups parlamentaris Popular i Vox 
Comunidad Valenciana n’han sol·licitat la tramitació com a 

r del Reglament 
de les Corts Valencianes, ha adoptat la següent

 

 
r del Reglament de les Corts Valencianes, ha 

rebutjat la proposta de tramitació com a projecte de llei del 
Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures 
extraordinàries en matèria d’artesania per a pal·liar els 
efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19.
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