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Normativa estatal
Acord de 28 d’octubre de 2010, del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual s’aprova el Reglament 3/
2010, sobre reutilització de sentències i altres resolucions judicials. (BOE 282, 22/11/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/22/pdfs/BOE-A-2010-17860.pdf
Ordre JUS/2871/2010, de 2 de novembre, per la qual es determinen els requisits i les condicions per a tramitar per
via telemàtica les sol·licituds dels certificats d’antecedents penals. (BOE 271, 9/11/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/09/pdfs/BOE-A-2010-17235.pdf
Resolució de 13 de gener de 2011, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual es determinen els
requisits i les condicions per a tramitar per via telemàtica les sol·licituds dels certificats d'últimes voluntats i contractes d'assegurances de cobertura de defunció i s’estableixen modificacions en el model 790 d’autoliquidació i de
sol·licitud i instruccions, per a les sol·licituds presencials i per correu dels certificats d'actes d'última voluntat i
contractes d'assegurances de cobertura de defunció. (BOE 15, 18/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/pdfs/BOE-A-2011-913.pdf
Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. (BOE 55, 5/03/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
Reial decret 351/2011, d’11 de març, pel qual es modifica l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, aprovat pel
Reial decret 164/2002, de 8 de febrer. (BOE 25/03/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/25/pdfs/BOE-A-2011-5397.pdf
Reial decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions. (BOE 78, 1/04/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5834.pdf
Resolució de 31 de març de 2011, de la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia, relativa a la gestió integrada de seguretat i qualitat i a les polítiques de seguretat de la informació i de qualitat. (BOE 105, 3/05/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/03/pdfs/BOE-A-2011-7877.pdf
Reial decret 458/2011, d’1 d’abril, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de
la societat digital. (BOE 79, 2/04/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/02/pdfs/BOE-A-2011-5936.pdf
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Ordre JUS/1207/2011, de 4 de maig, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic de Postil·les del Ministeri de
Justícia i es regula el procediment d’emissió de postil·les en suport de paper i electrònic. (BOE 115, 14/05/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/14/pdfs/BOE-A-2011-8401.pdf
Reial decret 652/2011, de 9 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es
regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal i es crea el
Registre d’aquests centres. (BOE 132, 3/06/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/03/pdfs/BOE-A-2011-9676.pdf
Reial decret 726/2011, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reglament sobre les condicions per a la prestació de
serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris, aprovat pel Reial decret
424/2005, de 15 d’abril.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9012.pdf
Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc. (BOE 127, 28/05/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9280.pdf
Resolució de 27 de maig de 2011, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual es determinen els
requisits i les condicions per a la tramitació electrònica i per a l’expedició automàtica de les certificacions de naixement i matrimoni. (BOE 129, 31/05/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9448.pdf
Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. (BOE 131, 2/06/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
Reial decret 801/2011, de 10 de juny, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de regulació d’ocupació i
d’actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius. (BOE 141, 14/06/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/14/pdfs/BOE-A-2011-10286.pdf
Instrument d’adhesió d’Espanya al Protocol addicional al Conveni relatiu al contracte de transport internacional de
mercaderies per carretera (CMR), relatiu a la carta de port electrònic, fet a Ginebra el 20 de febrer de 2008. (BOE 141,
14/06/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/14/pdfs/BOE-A-2011-10283.pdf
Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registe Civil. ( BOE 175,22/07/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/22/pdfs/BOE-A-2011-12628.pdf
Llei 21/2011, de 26 de juliol, de diner electrònic. (BOE 179, 27/07/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/27/pdfs/BOE-A-2011-12909.pdf
Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal (BOE 182, 30/07/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13114.pdf

Legislació, documents i actes preparatoris comunitaris
Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 24 de novembre de 2009, sobre el text conjunt, aprovat pel Comitè de
Conciliació, de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifiquen la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marc regulador comú de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, la Directiva 2002/19/CE, relativa
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a l’accés a les xarxes de comunicacions electròniques i recursos associats i a la seva interconnexió, i la Directiva
2002/20/CE, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques (PE-CONS 3677/2009 - C70273/2009 - 2007/0247(COD)). DOUE C 285E, 21/10/2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:285E:0111:0112:ES:PDF
Reglament (UE) núm. 1088/2010 de la Comissió, de 23 de novembre de 2010, pel qual es modifica el Reglament
(CE) núm. 976/2009 pel que fa als serveis de descàrrega i als serveis de transformació. DOUE L 323, 08/12/2010.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0001:0010:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions - Una agenda digital per a Europa (2011/C 15/07). DOUE C 15, 18/01/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:015:0034:0040:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i Social Europeu - Millorar el respecte dels drets de propietat intel·lectual en el mercat
interior COM(2009) 467 final. (2011/C 18/19). DOUE C 18, 19/01/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:018:0105:0108:ES:PDF
Decisió de la Comissió de 25 de febrer de 2011, per la qual s’estableixen els requisits mínims per al tractament
transfronterer dels documents signats electrònicament per les autoritats competents en virtut de la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior [notificada amb el número
C(2011) 1081] DOUE L 53, 26/02/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0066:0072:ES:PDF
Resolució del Parlament Europeu de 5 de maig de 2010, sobre una nova Agenda Digital per a Europa: 2015.eu
(2009/2225(INI)) (2011/C 81 E/08). DOUE C 81, 15/3/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0045:0054:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell
per la qual s’estableix un primer programa de política de l’espectre radioelèctric [COM(2010) 471 final - 2010/0252
(COD)] i sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al
Comitè de les Regions - Banda ampla europea: inversió en creixement impulsat per la tecnologia digital [COM(2010)
472 final] (2011/C 107/11). DOUE C 107, 6/04/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:107:0053:0057:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell
relatiu a l’Agència Europea de Seguretat de les Xarxes i de la Informació (ENISA) [COM(2010) 521 final] (2011/C
107/12). DOUE C 107, 6/04/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:107:0058:0063:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu
i al Consell – L’estratègia de seguretat interior de la UE en acció: cinc mesures per a una Europa més segura (2011/
C 101/02).DOUE C 101, 1/04/2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:101:0006:0013:ES:PDF
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