Dossier legislatiu núm. 40
Projecte de llei del sòl d'ús agrari

Antecedents parlamentaris del 200-00041/10
VIII legislatura
Proposició de llei
Proposició de llei per a l'establiment de deduccions fiscals per als ajuts
vinculats al contracte global d'explotació i la Xarxa Natura 2000 20200056/08
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Publicació de la iniciativa (BOPC 393 de 02.02.09 p. 41)
Tinguda del debat de totalitat (DSPC-P 80 de 15.04.09 p. 31)
Aprovació de l'esmena de retorn (DSPC-P 80 de 15.04.09 p. 40)
Publicació del debat (BOPC 445 de 20.04.09 p. 15)
Publicació de la devolució de la iniciativa (BOPC 445 de 20.04.09 p.
15)
Resolucions
Resolució 449/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la transferència dels
recursos econòmics necessaris a les partides pressupostàries del
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural corresponents al
contracte global d'explotació i al relleu generacional al camp, tan bon punt
sigui efectiu el nou sistema de finançament de la Generalitat establert per
l'Estatut d'autonomia 250-01548/08
Adopció en comissió (DSPC-C 537 de 16.04.09 p. 15)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 453 de 27.04.09 p. 35)
Control del compliment de la Resolució 449/VIII 290-00394/08
Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Publicació de la documentació (BOPC 536 de 21.09.09 p. 16)
Resolució 520/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política
general del Govern [Apartat 20] 255-00005/08
Adopció en el Ple (DSPC-P 94 de 01.10.09 p. 3)
Text aprovat (BOPC 543 de 05.10.09 p. 12)
Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari 25500008/08
Adopció en el Ple (DSPC-P 116 de 14.04.10 p. 3)
Text aprovat (BOPC 680 de 19.04.10 p. 12)
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Interposició de recurs d'inconstitucionalitat
Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la
Llei de l'Estat 45/2007, del 13 de desembre, per al desenvolupament
sostenible del medi rural 212-00002/08
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Publicació sol·licitud dictamen del Consell Consultiu (BOPC 194 de
14.01.08 p. 62)
Publicació del dictamen del Consell Consultiu (BOPC 208 de 06.02.08
p. 29)
Publicació de la proposta d'interposar recurs (BOPC 212 de 14.02.08 p.
18)
Rebuig en el Ple (DSPC-P 44 de 20.02.08 p. 6)
Publicació del rebuig en el Ple (BOPC 217 de 25.02.08 p. 18)
Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament
del Parlament Europeu i del Consell de modificació del Reglament (CE)
1698/2005 del Consell, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural per mitjà
del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) 29500047/08
Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea
Publicació de la iniciativa (BOPC 808 de 13.10.10 p. 129)
Publicació del dictamen (BOPC 812 de 09.11.10 p. 6)
Compareixences
Compareixença de representants de la Xarxa de Custòdia del Territori
davant la Comissió de Medi Ambient i Habitatge perquè informin sobre els
projectes d'aquesta organització 357-00042/08
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 125 de 20.06.07 p. 9)
Compareixença de representants de l'Observatori de la Sostenibilitat a
Catalunya, Fundació Privada, davant la Comissió de Medi Ambient i
Habitatge perquè expliquin els objectius d'aquesta entitat 357-00094/08
Tinguda de la compareixença (DSPC-C 215 de 12.12.07 p. 11)
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