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Normativa estatal
Reial decret 712/2010, de 28 de maig, de règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de pagament
(BOE 131, 29/05/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/29/pdfs/BOE-A-2010-8551.pdf
Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als
serveis de pagament (BOE 148, 18/06/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/18/pdfs/BOE-A-2010-9641.pdf
Llei 31/2010, de 27 de juliol, sobre simplificació de l'intercanvi d'informació i intel·ligència entre els serveis de
seguretat dels estats membres de la Unió Europea (BOE 182, 28/07/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12134.pdf
Llei orgànica 6/2010, de 27 de juliol, complementària de la Llei 31/2010, de 27 de juliol, sobre simplificació de
l'intercanvi d'informació i intel·ligència entre els serveis de seguretat dels estats membres de la Unió Europea,
per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial (BOE 182, 28/07/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12133.pdf
Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya (BOE 217, 07/09/
2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/07/pdfs/BOE-A-2010-13843.pdf
Instrument de ratificació del Conveni sobre la ciberdelinqüència, fet a Budapest el 23 de novembre del 2001. (BOE
226, 17/09/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/17/pdfs/BOE-A-2010-14221.pdf
Instrument de ratificació del protocol addicional al Conveni per a la protecció de les persones respecte al tractament automatitzat de dades de caràcter personal, a les autoritats de control i als fluxos transfronterers de
dades, fet a Estrasburg el 8 de novembre del 2001 (BOE 228, 20/09/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/20/pdfs/BOE-A-2010-14380.pdf
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Legislació, documents i actes preparatoris comunitaris
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «Repercussió de les xarxes socials de comunicació
i interacció en el ciutadà/consumidor»
(dictamen d'iniciativa) (2010/C 128/12) (DOUE C 128, 18/05/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:128:0069:0073:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el «Llibre verd sobre recurs col·lectiu dels consumidors»
[COM(2008) 794 final] (DOUE C 128, 18/05/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:128:0097:0102:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions - El punt de vista regional en el desenvolupament de l'alfabetització mediàtica - L'educació mediàtica en la política educativa de la UE (2010/C 141/04) (DOUE C 141, 29/05/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:141:0016:0021:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre les negociacions que manté la Unió Europea sobre
un Acord comercial de lluita contra la falsificació (ACTA) (2010/C 147/01) (DOUE C 147, 05/06/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:147:0001:0013:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions sobre el tema «Internet dels objectes i reutilització de la informació del sector públic» (2010/C 175/09) (DOUE C 175, 01/07/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:175:0035:0039:ES:PDF
Reglament (UE) núm. 583/2010 de la Comissió, d'1 de juliol de 2010, pel qual s'estableixen disposicions
d'aplicació de la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell en el que incumbeix a les dades
fonamentals per a l'inversor i a les condicions que s'han de complir en facilitar-se aquestes dades o el fullet en
un suport durador diferent del paper o a través d'un lloc web (text pertinent als efectes de l'EEE) (DOUE L 176,
10/07/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0001:0015:ES:PDF
Reglament (UE) núm. 584/2010 de la Comissió, d'1 de juliol de 2010, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell en el que incumbeix a la forma i al contingut
de l'escrit de notificació i el certificat de l'OICVM normalitzats, l'ús de la comunicació electrònica entre les autoritats competents als efectes de notificació, els procediments per a les verificacions in situ i les investigacions i
l'intercanvi d'informació entre les autoritats competents (text pertinent als efectes de l'EEE) (DOUE L 176, 10/07/
2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:176:0016:0027:ES:PDF
Decisió del Consell, de 28 de juny de 2010, relativa a la firma de l'Acord entre la Unió Europea i els Estats Units
d'Amèrica relatiu al tractament i la transferència de dades de missatgeria financera de la Unió Europea als Estats
Units als efectes del Programa de seguiment del finançament del terrorisme (DOUE L 195, 27/07/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0001:0002:ES:PDF
Decisió del Consell, de 13 de juliol de 2010, relativa a la celebració de l'Acord entre la Unió Europea i els Estats
Units d'Amèrica relatiu al tractament i la transferència de dades de missatgeria financera de la Unió Europea als
Estats Units als efectes del Programa de seguiment del finançament del terrorisme (DOUE L 195, 27/07/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0003:0004:ES:PDF
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Dictamen del Comitè de les Regions sobre els temes «Transformar el dividend digital en beneficis socials i creixement econòmic» i «Una associació publicoprivada per a la Internet del futur» (2010/C 232/08) (DOUE C 232, 27/
08/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:232:0044:0048:ES:PDF
Reglament (UE) núm. 821/2010 de la Comissió, de 17 de setembre de 2010, pel qual s'aplica el Reglament (CE)
núm. 808/2004 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a estadístiques comunitàries de la societat de la
informació (DOUE L 246, 18/09/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:246:0001:0017:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al
Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions - Depassar les fronteres de les TIC: una
estratègia per a la investigació sobre les tecnologies futures i emergents a Europa» [COM(2009) 184 final] (2010/
C 255/09) (DOUE C 255, 22/09/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:255:0054:0058:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al
Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre protecció d'infraestructures crítiques d'informació - Protegir Europa de ciberatacs i interrupcions a gran escala: augmentar la preparació, seguretat i resistència» [COM(2009) 149 final] (2010/C 255/18) (DOUE C 255, 22/09/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:255:0098:0102:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al
Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions - Internet dels objectes - Un pla d'acció
per a Europa»
[COM(2009) 278 final] (2010/C 255/21) (DOUE C 255, 22/09/2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:255:0116:0120:ES:PDF
Recomanació de la Comissió, de 20 de setembre de 2010, relativa a l'accés regulat a les xarxes d'accés de nova
generació (NGA) (text pertinent als efectes de l'EEE) (2010/572/UE) (DOUE L 251, 25/09/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:251:0035:0048:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions sobre la interconnexió dels registres mercantils (2010/C 267/06) (DOUE C/
267, 01/10/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:267:0022:0024:ES:PDF
Reglament (UE) núm. 904/2010 del Consell, de 7 d'octubre de 2010, relatiu a la cooperació administrativa i la
lluita contra el frau en l'àmbit de l'impost sobre el valor afegit (text refós) (DOUE L 268 12/10/2010).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0001:0018:ES:PDF

IDP Número 11 (2010) I ISSN 1699-8154

Jordi García Albero

3

Revista dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC

