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presupuestos para 2022.

 

El presidente 
Emigdio Tormo Moratalla

El secretario 
Francisco Rubio Delgado

 
 
 
Resolución 332/X, sobre apoyo al sector apícola de la 
Comunitat Valenciana, aprobada por la Comisión de 

de 2021

de las Corts Valencianes, se ordena publicar en el 
 la Resolución 332/X, sobre 

 

El presidente 
Enric Morera i Català

 
 

apícola de la Comunitat Valenciana, presentada por el 

presentadas por los grupos parlamentarios Vox 

de las Corts Valencianes, ha aprobado la proposición no de 

 

pressupostos per a 2022.

 
València, 11 de maig de 2021

El president 
Emigdio Tormo Moratalla

El secretari 
Francisco Rubio Delgado

 
 
 
Resolució 332/X, sobre suport al sector apícola de 
la Comunitat Valenciana, aprovada per la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la reunió d’11 de maig 
de 2021

Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el 
 la Resolució 332/X, 

sobre suport al sector apícola de la Comunitat Valenciana, 

la reunió d’11 de maig de 2021.

 
València, 11 de maig de 2021

El president 
Enric Morera i Català

 
 

no de llei sobre suport al sector apícola de la Comunitat 

 

 

Corts Valencianes, ha aprovat la proposició no de llei amb 

 

 

) Impulsar, com mes prompte millor, a càrrec de la línia 
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b
València cuando el sector apícola lo solicite e impulsar de 

licen los intereses de ambos sectores.

b

indicando el país de origen o la lista de países de origen de 

 

El presidente 
Emigdio Tormo Moratalla

El secretario 
Francisco Rubio Delgado

 

Cultura en su reunión de 11 de mayo de 2021

Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en 
el  la Resolución 333/X, 

El presidente
Enric Morera i Català

b) Crear la denominació d’origen Mel de Flor de Taronger 
de València quan el sector apícola ho sol·licite i impulsar 

Valenciana, el qual, amb les seues 160.000 hectàrees, 

interessos d’ambdós sectors.

b

procedència.

compliment de la resolució en el termini de tres mesos.

 
València, 11 de maig de 2021

El president 
Emigdio Tormo Moratalla

El secretari 
Francisco Rubio Delgado

 
 
 

la reunió d’11 de maig de 2021

Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena  
publicar en el  la 

l’esport, aprovada per la Comissió d’Educació i Cultura en la 
reunió d’11 de maig de 2021.

 
València, 11 de maig de 2021

El president 
Enric Morera i Català


