Per: Jordi Garcia Albero

Normativa estatal
Resolució de 18 de gener de 2005, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, per la qual es regula el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les
successions i de les representacions legals d'incapacitats, per a la realització de tràmits i
actuacions en matèria tributària per Internet. (BOE 20/1/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/01/20/pdfs/A02165-02172.pdf
Instrument de ratificació de l'Acord entre els Estats part en el Conveni per a l'establiment d'una
Agència Espacial Europea i l'Agència Espacial Europea per a la protecció i l'intercanvi
d'informació classificada, fet a París el 19 d'agost de 2002. (BOE 3/3/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/03/pdfs/A07550-07552.pdf
Ordre JUS/764/2005, de 17 de març, per la qual es regula la Comissió Ministerial d'Informàtica i
Comunicacions del Ministeri de Justícia. (BOE 30/3/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005-03-30/pdfs/A10797-10799.pdf
Ordre EHA/1077/2005, de 31 de març, per la qual s'estableixen els formats i especificacions
dels mitjans informàtics i telemàtics per a la tramesa de dades de contractes al Registre Públic
de Contractes. (BOE 26/4/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/26/pdfs/A14051-14061.pdf
Reial decret 424/2005, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions per a
la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels
usuaris. (BOE 29/4/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/29/pdfs/A14545-14588.pdf
Ordre CUL/1079/2005, de 21 d'abril, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell
de Ministres, de 8 d'abril de 2005, pel qual s'aprova el Pla integral del Govern per a la
disminució i l'eliminació de les activitats vulneradores de la propietat intel·lectual. (BOE
26/4/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/26/pdfs/A14073-14081.pdf
Ordre EHA/1307/2005, de 29 d'abril, per la qual es regula l'ús de mitjans electrònics en els
procediments de contractació. (BOE 13/5/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/05/13/pdfs/A16179-16183.pdf
Ordre ITC/1542/2005, de 19 de maig, que aprova el Pla nacional de noms de domini d'Internet
sota el codi de país corresponent a Espanya (".es"). (BOE 31/5/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/05/31/pdfs/A18170-18175.pdf
Reial decret 589/2005, de 20 de maig, pel qual es reestructuren els òrgans col·legiats
responsables de l'Administració electrònica. (BOE 28/05/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/05/28/pdfs/A18065-18071.pdf

Resolució de 3 de juny de 2005, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, per la qual es regulen Registres Telemàtics. (BOE 15/06/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/15/pdfs/A20567-20570.pdf
Resolució de 23 d'agost de 2005, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, per la qual es regula la presentació de determinats documents electrònics en el
Registre Telemàtic General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. (BOE 13/9/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/09/13/pdfs/A30650-30652.pdf
Reial Decret 1163/2005, de 30 de setembre, pel qual es regula el distintiu públic de confiança
en els serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i també els requisits i el
procediment de concessió. (BOE 8/10/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/08/pdfs/A33070-33074.pdf
Resolució de 19 d'octubre de 2005, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, per la qual s'estén la col·laboració social a la presentació per via telemàtica del
recurs de reposició i s'aprova el document normalitzat per acreditar la representació per a la
seva presentació per via telemàtica en nom de tercers. (BOE 26/10/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/26/pdfs/A35057-35059.pdf
Ordre JUS/3473/2005, de 8 de novembre, sobre difusió i publicitat de les resolucions concursals
a través d'Internet. (BOE 9/11/2005).
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/09/pdfs/A36672-36674.pdf
Ordre EHA/3636/2005, d'11 de novembre, per la qual es crea el registre telemàtic del Ministeri
d'Economia i Hisenda. (BOE 24/11/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/24/pdfs/A38542-38606.pdf
Resolució de 28 de novembre de 2005, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat,
per la qual es regulen els procediments per a la tramitació dels documents comptables en
suport fitxer. (BOE 14/12/2005)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/14/pdfs/A40873-40883.pdf
Ordre CUL/4229/2005, de 28 de desembre, per la qual es crea un registre telemàtic al Ministeri
de Cultura per a la presentació de escrits, sol·licituds i comunicacions i s'estableixen els criteris
generals de tramitació telemàtica de determinats procediments. (BOE 13/01/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/13/pdfs/A01545-01547.pdf
Projecte de llei pel qual es modifica el Text refós de la llei de propietat intel·lectual, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. (BOCG 26/8/2005)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_044-01.PDF

Legislació, documents i actes preparatoris
comunitaris
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la proposta de Decisió del
Consell relatiu a l'intercanvi de la informació dels registres d'antecedents penals [COM (2004)
664 final de 13 d'octubre de 2004] (2005/C 58/03) (DOUE C 58, 08/03/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_058/c_05820050308es00030006.pdf

Resolució del Consell, de 9 de desembre de 2004, sobre les perspectives futures de les
tecnologies de la informació i de les comunicacions. (TIC) (DOUE C 62, 12/3/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_062/c_06220050312es00010003.pdf
Reglament (CE) núm. 2252/2004, del Consell, de 13 de desembre de 2004, sobre normes per a
les mesures de seguretat i dades biomètriques en els passaports i documents de viatge
expedits pels Estats membres. (DOUE L 385, 29/12/2004)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2004/l_385/l_38520041229es00010006.pdf
Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social
Europeu i al Comitè de les Regions. Pla d'acció per a l'aplicació del marc jurídic de la
contractació pública electrònica. [SEC(2004)1639] (COM (2004) 841 final, 29/12/2004)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0841es01.pdf
Decisió marc 2005/222/JAI, del Consell, de 24 de febrer de 2005, relativa als atacs contra els
sistemes d'informació (DOUE L 69, 16/3/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_069/l_06920050316es00670071.pdf
Decisió núm. 456/2005/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2005, per la
qual s'estableix un programa plurianual comunitari d'increment de les possibilitats d'accés,
utilització i explotació dels continguts digitals a Europa. (DOUE L 79, 24/03/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_079/l_07920050324es00010008.pdf
Dictamen del Comitè de les Regions sobre la "Comunicació de la Comissió al Consell, al
Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions -La salut
electrònica - Cap a una millor assistència sanitària per als ciutadans europeus: Pla d'acció a
favor d'un Espai Europeu de Salut Electrònica". (DOUE C 71, 22/3/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_071/c_07120050322es00300033.pdf
Recomanació de la Comissió, de 6 d'abril de 2005, relativa a les comunicacions electròniques de
banda ampla a través de la xarxa elèctrica. (DOUE L 93, 12/4/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_093/l_09320050412es00420044.pdf
Declaració de la Comissió sobre l'article 2 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlament Europeu i
del Consell, relativa al respecte dels drets de propietat intel·lectual. (DOUE L 94, 13/4/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_094/l_09420050413es00370037.pdf
Decisió núm. 854/2005/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2005, per la
qual es crea un programa plurianual comunitari per al foment d'un ús més segur d'Internet i les
noves tecnologies en línia. (DOUE L 149, 11/6/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_149/l_14920050611es00010013.pdf

Recomanació de la Comissió, de 18 de maig de 2005, relativa a la gestió col·lectiva
transfronterera dels drets d'autor i drets afins en l'àmbit dels serveis legals de música en línia.
(DOUE L 276, 21/10/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_276/l_27620051021es00540057.pdf
Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i Social
Europeu i al Comitè de les Regions "i2010 - Una societat de la informació europea per al
creixement i l'ocupació". [SEC (2005) 717] (COM (2005) 229 final, 1/6/2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0229es01.pdf
Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i Social
Europeu i al Comitè de les Regions. "Cap a una associació mundial per a la societat de la
informació: Contribució de la Unió Europea a la segona fase de la Cimera Mundial sobre la
Societat de la Informació (CMSI)" (COM (2005) 234 final, 2/6/2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0234es01.pdf
Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a les mesures penals
destinades a garantir el respecte dels drets de propietat intel·lectual. Proposta de Decisió Marc
del Consell destinada a reforçar el marc penal per a la repressió de les infraccions contra la
propietat intel·lectual [SEC(2005)848] (COM (2005) 276 final, 12/7/2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0276es01.pdf
Reglament (CE) núm. 1099/2005, de la Comissió, de 13 de juliol de 2005, 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 183, 14/7/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_183/l_18320050714es00470062.pdf
Proposta de Decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Decisió núm.
2256/2003/CE per a prorrogar el programa el 2006 per a la difusió de les bones pràctiques i el
seguiment de l'assimilació de les TIC (COM (2005) 347 final, 29/7/2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0347es01.pdf
Aplicació del domini de primer nivell ".eu" [Reglament (CE) núm. 733/2002] - Publicació de
llistes de noms geogràfics i/o geopolítics. (DOUE C 191, 5/8/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_191/c_19120050805es00070007.pdf
Recomanació de la Comissió, de 19 de setembre de 2005, relativa a la separació comptable i els
sistemes comptables de costos dins del marc regulador de les comunicacions electròniques.
(DOUE L 266, 11/10/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_266/l_26620051011es00640069.pdf
Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre la conservació de dades
tractades en relació amb la prestació de serveis públics de comunicació electrònica i per la qual
es modifica la Directiva 2002/58/CE {SEC(2005)1131} (COM(2005) 438final, 21/9/2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0438es01.pdf

Reglament (CE) núm. 1654/2005, de la Comissió, de 10 d'octubre de 2005, que modifica el
Reglament (CE) núm. 874/2004, pel qual s'estableixen normes de política d'interès general
relatives a l'aplicació i a les funcions del domini de primer nivell .eu, i també els principis en
matèria de registre. (DOUE L 266, 11/10/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_266/l_26620051011es00350049.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 la confiança en els
mercats electrònics entre empreses" (DOUE C 255, 14/10/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_255/c_25520051014es00290032.pdf
Decisió de la Comissió, de 24 d'octubre de 2005, per la qual s'estableix un grup d'experts en
comerç electrònic. (DOUE L 282, 26/10/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_282/l_28220051026es00200021.pdf
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la proposta de Directiva del
Parlament Europeu i del Consell sobre la retenció de les dades processades en connexió amb la
prestació de serveis públics de comunicació electrònica i per la qual es modifica la Directiva
2002/58/CE [COM(2005) 438 final] (DOUE C 298, 29/11/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_298/c_29820051129es00010012.pdf
Normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 45/2001 del Parlament Europeu i del
Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals
per les institucions i els organismes comunitaris i a la lliure circulació d'aquestes dades - Decisió
de la Mesa de 22 de juny de 2005. (DOUE C 308, 06/12/2005)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_308/c_30820051206es00010006.pdf

