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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
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de las Corts Valencianes, ha aprobado la proposición no de 

 

 

 

en su esencialidad desde el contexto de la pandemia 

Diputados.

b

atención 

d

e
excepcional cuando las circunstancias sanitarias lo hagan 
necesario e imprescindible.

f

del apartado .

g

 

 
 

Corts Valencianes, ha aprovat la proposició no de llei amb 
el text de l’esmena presentada pels grups parlamentaris 

 
 

essencialitat des del context de la pandèmia sanitària de la 

mes d’octubre passat en la Comissió de Cultura i Esport del 
 

b

esport.

d

esport per als casos en què calga acreditar el desplaçament 
 

e

necessari i imprescindible.

f

durant la declaració d’estat d’alarma a conseqüència d’una 
emergència sanitària, en els termes de l’apartat .

 
g
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II. Dar cuenta a las Corts Valencianes del grado de cum

 

El presidente 

El secretario 

Resolución 334/X, sobre el toque manual de campanas 
como patrimonio inmaterial de la humanidad y Albaida 
como capital valenciana del toque manual de campanas, 

reunión de 11 de mayo de 2021

Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en 
el  la Resolución 334/X, 
sobre el toque manual de campanas como patrimonio inma

toque manual de campanas, aprobada por la Comisión de 

 

El presidente 
Enric Morera i Català

de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposi

manual de campanas al reconocimiento como patrimonio 

manual de campanas.

 

El presidente 

El secretario 

II. Donar compte a les Corts Valencianes del grau de compli
ment d’aquesta resolució en el termini màxim de tres mesos.

 
València, 11 de maig de 2021

El president 

El secretari 

Resolució 334/X, sobre el toc manual de campanes com 
a patrimoni immaterial de la humanitat i Albaida com a 
capital valenciana del toc manual de campanes, aprovada 

maig de 2021

Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el 
 la Resolució 334/X, 

sobre el toc manual de campanes com a patrimoni immate

manual de campanes, 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

el toc manual de campanes com a patrimoni immaterial de la 

Corts Valencianes, ha aprovat el text de la proposició no de 

manual de campanes al reconeixement com a patrimoni 

toc manual de campanes.

 
València, 11 de maig de 2021

El president 

El secretari 


