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Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política

Normativa estatal
Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal. (BOE 269, 8/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011-11-08/pdfs/boe-a-2011-17560.pdf
Instrucció de 27 d'octubre de 2011, conjunta de la Direcció General dels Registres i del Notariat i la Direcció general
de Modernització de l'Administració de Justícia, sobre el nou model organitzatiu del Registre Civil Central. (BOE
275, 15/11/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/15/pdfs/boe-a-2011-17834.pdf
Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a l'Administració
General de l'Estat. (BOE 276, 16/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/boe-a-2011-17888.pdf
Reial decret 1613/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc,
quant als requisits tècnics de les activitats de joc. (BOE 275, 15/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/15/pdfs/boe-a-2011-17835.pdf
Reial decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desplega la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc,
quant a llicències, autoritzacions i registres del joc. (BOE 275, 15/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/15/pdfs/boe-a-2011-17836.pdf
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector
públic.( BOE 276, 16/11/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/boe-a-2011-17887.pdf
Reial decret 1889/2011, de 30 de desembre, pel qual es regula el funcionament de la Comissió de Propietat
Intel·lectual. (BOE 315, 31/12/2011)
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/boe-a-2011-20652.pdf
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Legislació, documents i actes preparatoris comunitaris
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell
relativa a la utilització de dades del registre de noms dels passatgers per a la prevenció, detecció, investigació i
enjudiciament de delictes terroristes i delictes greus [COM(2011) 32 final- 2011/0023 (COD)] DOUE C 218, 23/7/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:218:0107:0109:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell
relativa als atacs contra els sistemes d'informació, per la qual es deroga la Decisió marc 2005/222/JAI del Consell
[COM(2010) 517 final - 2010/0273 (COD)] DOUE C 218, 23/7/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:218:0130:0134: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 - Un enfocament global de la protecció de les
dades personals en la Unió Europea [COM(2010) 609 final] DOUE C 248, 25/8/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:248:0123:0129:ES:PDF
Reglament (UE) núm. 937/2011 de la Comissió, de 21 de setembre de 2011, 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 245, 22/9/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:L:2011:245:0001:0018:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades relatiu a l'Informe d'avaluació de la Comissió al Consell i al
Parlament Europeu sobre la Directiva de conservació de dades (Directiva 2006/24/CE) DOUE C 279, 23/9/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:279:0001:0010:ES:PDF
Recomanació de la Comissió de 27 d'octubre de 2011 sobre la digitalització i accessibilitat en línia del material cultural i la conservació digital. DOUE L 283, 29/10/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema Fomentar l'alfabetització, la capacitació i la inclusió digitals (dictamen exploratori). DOUE C 318, 29/10/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:318:0009:0018:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el Llibre verd sobre la generalització del recurs a la contractació pública electrònica a la UE COM (2010) 571 final. DOUE C 318, 29/10/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:318:0099:0104: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 - Aprofitar a Europa els avantatges de la facturació electrònica COM (2010) 712 final, DOUE C 318, 29/10/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:318:0105:0108:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema Drets de propietat intel·lectual en l'àmbit de la
música (dictamen d'iniciativa). DOUE C 318, 29/10/2011
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:318:0032:0039:ES:PDF
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Reglament (UE) núm. 1077/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2011, pel qual s'estableix
una agència europea per a la gestió operativa de sistemes informàtics de gran magnitud en l'espai de llibertat,
seguretat i justícia. DOUE L 286, 1/11/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:L:2011:286:0001:0017:ES:PDF
Reglament d'execució (UE) núm. 1179/2011 de la Comissió, de 17 de novembre de 2011, pel qual s'estableixen especificacions tècniques per a sistemes de recollida a través de pàgines web, de conformitat amb el Reglament (UE) núm.
211/2011 del Parlament Europeu i del Consell sobre la iniciativa ciutadana. DOUE L 301, 18/11/2011
http://europa.eu/eur-lex/lex/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la Proposta de reglament del Parlament Europeu i
del Consell relatiu a les estadístiques europees sobre seguretat enfront de la delinqüència. DOUE C 343, 23/11/2011
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:343:0001:0009:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la Proposta de reglament del Parlament Europeu i
del Consell relatiu a la vigilància per part de les autoritats duaneres del respecte dels drets de propietat
intel·lectual. DOUE C 363, 13/12/2011
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:363:0001:0005:ES:PDF
Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a la lluita contra els
abusos sexuals i l'explotació sexual dels menors i la pornografia infantil i per la qual se substitueix la Decisió marc
2004/68/JAI del Consell. DOUE L 335, 17/12/2011
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:ES:PDF
Conclusions del Consell sobre la protecció dels nens al món digital
DOUE C 372, 20/12/2011
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:372:0015:0018: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: Pla d'acció europeu sobre administració electrònica 2011-2015 - Aprofitament de les TIC per a promoure una administració pública intel·ligent, sostenible i
innovadora COM (2010) 743 final i la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic
i Social Europeu i al Comitè de les Regions - Cap a la interoperabilitat dels serveis públics europeus COM (2010) 744
final. DOUE C 376, 22/12/2011
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=OJ:C:2011:376:0092:0096:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «La computació en núvol (cloud computing) a
Europa» (dictamen d'iniciativa). DOUE C 24, 28/1/2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0040:0047:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «Llibre verd sobre el joc en línia en el mercat interior» COM (2011) 128 final. DOUE C 24, 28/1/2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0085:0090: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 - La Internet oberta i la neutralitat de la
Xarxa a Europa» COM (2011) 222 final. DOUE C 24, 28/1/2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0139:0145:ES:PDF
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Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la neutralitat de la Xarxa, la gestió del trànsit i la
protecció de la intimitat i les dades personals. DOUE C 34, 8/2/2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:034:0001:0017:ES:PDF
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