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Normativa estatal
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions
de facturació (BOE 289, 1/12/2012)
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14696.pdf
Reial decret 1657/2012, de 7 de desembre, pel qual es regula el procediment de pagament de la compensació
equitativa per còpia privada amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat (BOE 295, 8/12/2012)
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/08/pdfs/BOE-A-2012-14904.pdf
Llei 13/2012, de 26 de desembre, de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social (BOE 311,
27/12/2012)
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15596.pdf
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis
(BOE 311, 27/12/2012)
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15595.pdf
Ordre PRE/199/2013, de 29 de gener, per la qual es defineix el format de lliurament de les dades conservades
pels operadors de serveis de comunicacions electròniques o de xarxes públiques de comunicacions als agents
facultats (BOE 40, 15/02/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/15/pdfs/BOE-A-2013-1591.pdf
Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de
la creació d’ocupació (BOE 47 23/2/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf
Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de la Seguretat Social (BOE 75, 28/3/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/28/pdfs/BOE-A-2013-3363.pdf
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Legislació, documents i actes preparatoris comunitaris
Dictamen del Comitè de les Regions - Revisió de la Directiva relativa a la reutilització de la informació del
sector públic i les dades obertes (DOUE C 391, 18/12/2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0120:0126:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions - Paquet sobre la protecció de dades (DOUE C 391, 18/12/2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0127:0133:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions - Paquet en matèria de contractació pública (2012/C 391/09) (DOUE C 391,
18/12/2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0049:0083:ES:PDF
Conclusions del Consell de 26 de novembre de 2012 relatives a l’Estratègia europea en favor d’una internet més
adequada per als nens (2012/C 393/04) (DOUE L 349, 19-12-2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0011:0014:ES:PDF
Recomanació de la Comissió, de 12 de desembre de 2012, relativa al procediment de notificació previst en l’article 22, apartat 3, de la Directiva 2002/22/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa al servei universal
i els drets dels usuaris amb relació a les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques (DOUE L 349,
19-12-2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0072:0076: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 - Estratègia a favor de la contractació
pública electrònica» (DOUE C 11, 15/1/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0044:0048:ES:PDF
Resum Executiu del Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la proposta de Reglament
del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat (Reglament dels serveis de confiança electrònics) (DOUE C 28, 30-1-2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:028:0006:0008:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del
Consell relativa a la gestió col·lectiva dels drets d’autor i drets afins i a la concessió de llicències multiterritorials de drets sobre obres musicals per a la seva utilització en línia al mercat interior [COM(2012) 372 final
- 2012/0180 (COD)] (DOUE C 44, 15/2/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0104:0108: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 - Alliberar el potencial de la computació
en núvol a Europa [COM(2012) 529 final] (DOUE C 76, 14/3/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0059:0065:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el Llibre Verd «Un mercat integrat dels serveis de lliurament per impulsar el comerç electrònic a la UE». [COM(2012) 698 final] (DOUE C 161, 6/6/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0060:0063:ES:PDF
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Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013 sobre resolució de
litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 2006/2004 i la Directiva
2009/22/CE (DOUE L 165, 18/6/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:ES:PDF
Reglament (UE) núm. 611/2013 de la Comissió, de 24 de juny de 2013, relatiu a les mesures aplicables a la notificació de casos de violació de dades personals en el marc de la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i
del Consell sobre la privadesa i les comunicacions electròniques (DOUE L 173, 26/6/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0002:0008:ES:PDF
Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació del sector públic (DOUE L 175, 27/6/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:ES:PDF
Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 d’agost de 2013, relativa als atacs contra els
sistemes d’informació i per la qual se substitueix la Decisió marc 2005/222/JAI del Consell (DOUE L 218,
14/8/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0008:0014:ES:PDF
Resum del Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la Comunicació de la Comissió «Alliberar el potencial de la computació en núvol a Europa» (DOUE C 253, 3/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:253:0003:0007:ES:PDF
Reglament (UE) núm. 859/2013 de la Comissió, de 5 de setembre de 2013, 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 238, 6/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:238:0005:0020:ES:PDF
Resolució del Parlament Europeu, de 20 d’abril de 2012, sobre un mercat únic digital competitiu - l’administració electrònica com a factor capdavanter (2011/2178 (INI)) (DOUE C 258, 7/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:258E:0064:0074: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 «Cap a un marc europeu global per als
jocs d’atzar en línia» [COM(2012) 596 final] (DOUE C 271, 19/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0048:0054:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del
Consell sobre l’accessibilitat dels llocs web dels organismes del sector públic [COM(2012) 721 final – 2012/0340
(COD)] (DOUE C 271, 19/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0116:0121: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 sobre la salut
electrònica 2012-2020: atenció sanitària innovadora per al segle xxi» [COM(2012) 736 final] (DOUE C 271,
19/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0122:0126:ES:PDF
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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 «L’Agenda Digital per a Europa – Motor
del creixement europeu» [COM(2012) 784 final] (DOUE C 271, 19/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0127:0132:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del
Consell relativa a mesures per a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i de la informació
a la Unió [COM(2013) 48 final -2013/0027 (COD)] (DOUE C 271, 19/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0133:0137:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions – Estratègia de ciberseguretat (DOUE C 280, 27/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:280:0019:0026:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions – Pla d’acció sobre la salut electrònica 2012-2020 – Atenció sanitària
innovadora per al segle xxi (DOUE C 280, 27/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:280:0033:0037:ES:PDF
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