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Normativa estatal
Ordre ESS/1892/2013, de 8 d’octubre, per la qual es regula el tauler d’edictes de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. (BOE 248, 16/10/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/16/pdfs/BOE-A-2013-10843.pdf
Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual
es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació. (BOE 249, 17/10/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/17/pdfs/BOE-A-2013-10861.pdf
Resolució de 30 de setembre de 2013, de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la
qual es desenvolupa l’Ordre HAC/3578/2003, d’11 de desembre, amb relació als procediments especials d’ingrés
derivats de determinades actuacions de gestió recaptadora en via executiva. (BOE 250, 18/10/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10914.pdf
Reial decret 828/2013, de 25 d’octubre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre el valor afegit,
aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre; el Reglament general de desenvolupament de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig; el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes
dels procediments d’aplicació dels tributs, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat
pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. (BOE 257, 26/10/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11216.pdf
Reial decret 869/2013, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel
qual es regula l’expedició del document nacional d’identitat i els seus certificats de signatura electrònica. (BOE
281, 23/11/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12320.pdf
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Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per
a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària. (BOE
283, 26/11/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/26/pdfs/BOE-A-2013-12385.pdf
Circular 7/2013, de 25 de setembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es regula el procediment de resolució de reclamacions i queixes contra empreses que presten serveis d’inversió i d’atenció a
consultes en l’àmbit del mercat de valors. (BOE 262, 1/11/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11464.pdf
Reial decret 870/2013, de 8 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic, per mitjà de llocs web,
de medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica. (BOE 269, 9/11/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/09/pdfs/BOE-A-2013-11728.pdf
Reial decret 892/2013, de 15 de novembre, pel qual es regula el Registre Públic Concursal. (BOE 289, 3/12/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12630.pdf
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (BOE 295, 10/12/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. (BOE 295, 10/12/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures
en el sector públic. (BOE 311, 28/12/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf
Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. (BOE
76, 28/03/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329.pdf
Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció
del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. (BOE 110, 6/5/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4742.pdf
Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions. (BOE 114, 10/5/2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
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Legislació, documents i actes preparatoris comunitaris
Decisió del Consell de 23 de setembre de 2013 sobre les normes de seguretat per a la protecció de la informació
classificada de la UE. (DOUE L 274, 15/10/2013) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013
:274:0001:0050:ES:PDF
Reglament d’execució (UE) núm. 1042/2013 del Consell, de 7 d’octubre de 2013, pel qual es modifica el Reglament d’execució (UE) núm. 282/2011 pel que fa al lloc de realització de les prestacions de serveis. (DOUE L 284,
26/10/2013) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:284:0001:0009:ES:PDF
Decisió d’execució de la Comissió, de 14 d’octubre de 2013, per la qual es modifica la Decisió 2009/767/CE pel que
fa a l’establiment, el manteniment i la publicació de llistes de confiança de proveïdors de serveis de certificació
supervisats o acreditats pels Estats membres. [notificada amb el número C(2013) 6543] (DOUE L 306, 16/11/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:306:0021:0039:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del
Consell relatiu a mesures per a reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques
d’alta velocitat. [COM(2013) 147 final — 2013/0080 (COD)] (DOUE C 327, 12/11/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0102:0107:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del
Consell pel qual es facilita la llibertat de circulació dels ciutadans i de les empreses, simplificant l’acceptació
de determinats documents públics a la Unió Europea, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1024/2012.
[COM(2013) 228 final — 2013/119 (COD)] (DOUE C 327, 12/11/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0052:0057:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions — Orientacions per a les xarxes transeuropees de telecomunicacions
(2013/C 356/17). (DOUE C 356, 5/12/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:356:0116:0123:ES:PDF
Resum del Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la Comunicació de la Comissió sobre
«L’agenda digital per a Europa — Motor del creixement europeu». (DOUE C 358, 7/12/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:358:0017:0018:ES:PDF
Resum executiu del Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell titulada «Reforç de la cooperació en matèria d’aplicació de la llei en la UE:
el model europeu per a l’intercanvi de la informació (EIXM)». (DOUE C 32, 4/2/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:032:0015:0016:ES:PDF
Resum executiu del Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la Proposta de la Comissió
de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la facturació electrònica en la contractació pública.
(DOUE C 38, 8/2/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0011:0011:ES:PDF
Resum executiu del Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la Proposta de Reglament
del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen mesures en relació amb el mercat únic europeu de les
comunicacions electròniques i per a crear un continent connectat, i es modifiquen les directives 2002/20/CE,
2002/21/CE i 2002/22/CE i els Reglaments (CE) núm. 1211/2009 i (UE) núm. 531/2012. (DOUE C 38, 8/2/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0012:0013:ES:PDF
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Resum executiu del Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre serveis de pagament en el mercat interior i per la qual es modifiquen les Directives
2002/65/CE, 2006/48/CE i 2009/110/CE i es deroga la Directiva 2007/64/CE, i el Reglament del Parlament Europeu i
del Consell sobre les taxes d’intercanvi per a operacions de pagament basades en una targeta. (DOUE C 38, 8/2/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0014:0015:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Directiva del Consell que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l’obligatorietat de l’intercanvi automàtic d’informació en l’àmbit de la fiscalitat.
[COM(2013) 348 final — 2013/0188 (CNS)] (DOUE C 67, 6/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0068:0070:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la proposta de Directiva del Parlament Europeu i del
Consell relativa a la facturació electrònica en la contractació pública. [COM(2013) 449 final — 2013/0213 (COD)]
(DOUE C 67, 6/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0079:0082:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta modificada de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a unes orientacions per a les xarxes transeuropees de telecomunicacions i pel qual es
deroga la Decisió núm. 1336/97/CE. [COM(2013) 329 final — 2011/0299 (COD)] (2014/C 67/27) (DOUE C 67, 6/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0137:0140:ES:PDF
Reglament (UE) núm. 248/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, que modifica el
Reglament (UE) núm. 260/2012 pel que fa a la migració a transferències i càrrecs domiciliats comuns a tota la
Unió. (DOUE L 84, 20/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0248&from=ES
Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 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
utilitzar-les en línea en el mercat interior. (DOUE L 84, 20/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0026&from=ES
Decisió d’execució de la Comissió de 17 de març de 2014 que modifica la Decisió 2011/130/UE, 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 (text pertinent a efectes de l’EEE). (DOUE L 80, 19/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0148&from=ES
Reglament (UE) núm. 283/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2014, relatiu a unes orientacions per a les xarxes transeuropees en el sector de les infraestructures de telecomunicacions i pel qual es
deroga la Decisió núm. 1336/97/CE. (DOUE 86, 21/3/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0283&from=ES
Dictamen del Comitè de les Regions — Directiva relativa a la facturació electrònica i contractació pública electrònica d’extrem a extrem. (DOUE C 114 15/4/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AR5277&from=ES
Dictamen del Comitè de les Regions — Un mercat europeu únic de les comunicacions electròniques. (DOUE C 126,
26/4/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AR5960&from=ES
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Directiva 2014/41/CE del Parlament Europeu i del Consell de 3 d’abril de 2014 relativa a l’ordre europea d’investigació en matèria penal. (DOUE L 130, 1/5/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0041&from=ES
Directiva 2014/55/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 d’abril de 2014 relativa a la facturació electrònica
en la contractació pública (text pertinent a efectes de l’EEE). (DOUE L 133, 6/5/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0055&from=ES
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