Per: Jordi Garcia Albero

Normativa estatal
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 24/12/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/24/pdfs/A42090-42093.pdf

Ordre APA/4138/2005, de 23 de desembre, per la qual es regulen la composició i les funcions
de la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Departament. (BOE 3/1/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/03/pdfs/A00349-00351.pdf

Ordre CUL/4229/2005, de 28 de desembre, per la qual es crea un registre telemàtic en el
Ministeri de Cultura per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions i s'estableixen els
criteris generals de tramitació telemàtica de determinats procediments. (BOE 13/1/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/13/pdfs/A01545-01547.pdf

Circular 4/2005, de 23 de desembre, d'actualització de la Circular 2/2005, de 25 de febrer,
sobre fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal gestionats pel Banc d'Espanya.
(BOE 16/1/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/16/pdfs/A01866-01867.pdf

Resolució de 19 de gener de 2006, de la Sotssecretaria del Ministeri d'Indústria, Comerç i
Turisme, per la qual es dóna publicitat a l'acord de comanda de gestió entre la Secretaria
d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i l'Entitat Pública Empresarial
Red.es per a la comanda d'actuacions per al foment de la Societat de la Informació. (BOE
2/2/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/02/pdfs/A04133-04135.pdf

Ordre JUS/283/2006, d'1 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre JUS/1294/2003, de 30
d'abril, per la qual es determinen els fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal del
departament i dels seus organismes públics. (BOE 10/2/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/10/pdfs/A05236-05238.pdf

Reial decret 93/2006, de 3 de febrer, pel qual es regula el sistema d'informació del Ministeri
Fiscal. (BOE 21/2/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/21/pdfs/A06788-06792.pdf

Ordre ECI/569/2006, de 23 de febrer, per la qual es regula la Comissió Ministerial
d'Administració Electrònica del Ministeri d'Educació i Ciència. (BOE 3/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/03/pdfs/A08693-08695.pdf

Resolució de 25 de gener de 2006, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, per la qual es dóna publicitat a la modificació del conveni de
col·laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Junta d'Andalusia per a la
realització del projecte de Ciutat Digital a Ronda. (BOE 6/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/06/pdfs/A09106-09112.pdf

Resolució de 10 de febrer de 2006, de la Secretaria d'Estat de Justícia, per la qual es publica
l'acord de comanda de gestió del Ministeri de Justícia a la Fàbrica Nacional de la Moneda i
Timbre/Reial Casa de la Moneda per a la prestació de serveis de certificació de signatura
electrònica i altres serveis relatius a l'administració electrònica. (BOE 7/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/07/pdfs/A09208-09235.pdf

Ordre FOM/660/2006, d'1 de març, per la qual es crea el registre telemàtic del Ministeri de
Foment i s'estableixen els criteris generals per a la tramitació telemàtica de determinats
procediments. (BOE 10/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/10/pdfs/A09651-09655.pdf

Ordre INT/738/2006, de 13 de març, per la qual s'aprova la declaració de pràctiques i polítiques
de certificació del Ministeri de l'Interior. (BOE 16/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/16/pdfs/A10668-10717.pdf

Ordre FOM/911/2006, de 16 de març, per la qual es regula la composició i el funcionament de
la Comissió d'Administració Electrònica del Ministeri de Foment. (BOE 31/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/31/pdfs/A12467-12469.pdf

Ordre ITC/912/2006, de 29 de març, per la qual es regulen les condicions relatives a la qualitat
de servei en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques. (BOE 31/3/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/31/pdfs/A12469-12484.pdf

Ordre CUL/1071/2006, de 30 de març, per la qual es regula la Comissió Ministerial
d'Administració Electrònica del Ministeri de Cultura. (BOE 12/4/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/12/pdfs/A14183-14185.pdf

Resolució de 10 d'abril de 2006, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària, en la qual es recullen les instruccions per a la formalització
del document únic administratiu. (BOE 1/5/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/01/pdfs/A16890-16891.pdf

Ordre PRE/1300/2006, de 28 d'abril, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració
Electrònica del Ministeri de la Presidència i se'n regula la composició i les funcions. (BOE
3/5/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/03/pdfs/A17032-17033.pdf

Ordre ITC/1475/2006, d'11 de maig, sobre utilització del procediment electrònic per a la
compulsa de documents en l'àmbit del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (BOE 16/5/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/16/pdfs/A18749-18751.pdf

Resolució de 27 de març de 2006, de la Direcció General de Trànsit, per la qual s'aproven les
aplicacions dels registres en suport informàtic de la Direcció General de Trànsit utilitzats per a
l'exercici de potestats administratives i es regula la conservació permanent de les dades dels
registres de vehicles i de conductors i infractors amb fins històrics, científics i estadístics. (BOE
17/5/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/17/pdfs/A18846-18848.pdf

Ordre PRE/1563/2006, de 19 de maig, per la qual es regula el procediment per a la remissió
telemàtica de les disposicions i actes administratius dels departaments ministerials que s'hagin
de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat. (BOE 24/5/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/24/pdfs/A19439-19441.pdf

Ordre MAM/1743/2006, de 29 de maig, per la qual es regula la Comissió Ministerial
d'Administració Electrònica del Ministeri de Medi Ambient. (BOE 6/6/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21242-21245.pdf

Ordre ITC/1761/2006, de 19 de maig, per la qual s'incorporen nous procediments al registre
telemàtic del Departament. (BOE 6/6/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21611-21611.pdf

Resolució de 5 de juny de 2006, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la
qual s'aprova el model normalitzat per a la sol·licitud i es regula la participació per via
telemàtica en el procediment de sol·licitud de representant de la Intervenció General de l'Estat
per als actes de comprovació material de la inversió. (BOE 23/6/2006)
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/23/pdfs/A23768-23772.pdf

Legislació, documents i actes preparatoris
comunitaris
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de decisió del Parlament
Europeu i del Consell, per la qual es modifica la Decisió núm. 2256/2003/CE a fi de 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) (DOUE C 28, 3/2/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_028/c_02820060203es00890089.pdf

Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu. Interoperabilitat dels serveis
paneuropeus d'administració electrònica. (COM (2006) 45 final, 13/2/2006)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0045es01.pdf

Informe de la Comissió. Segon informe basat en l'article 14 de la Decisió marc del Consell, de
28 de maig de 2001, sobre la lluita contra el frau i la falsificació de mitjans de pagament
diferents de l'efectiu. {SEC (2006) 188} (COM(2006) 65 final, 20/2/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0065es01.pdf

Dictamen del supervisor europeu de Protecció de Dades sobre la proposta de decisió marc del
Consell relativa a la protecció de dades personals tractades en el marc de la cooperació policial i
judicial en matèria penal. (COM (2005) 475 final) DOUE C 47, 25/2/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_047/c_04720060225es00270047.pdf

Informe de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell sobre l'aplicació de la Directiva
1999/93/CE, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica. (COM
(2006) 120, 15/3/2006)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0120es01.pdf

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la 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.
(COM(2005) 438 final) (DOUE C 69, 21/3/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_069/c_06920060321es00160021.pdf

Acord entre la Comunitat Europea i el Govern del Canadà sobre el tractament de dades
procedents del sistema d'informació anticipada sobre passatgers i dels expedients de
passatgers. (DOUE L 82, 21/3/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_082/l_08220060321es00150019.pdf

Decisió de la Comissió, de 6 de setembre de 2005, relativa al caràcter adequat de la protecció
de les dades personals incloses en els registres de noms dels passatgers (passenger name
records, PNR) que es transfereixen a la Canada Border Services Agency (Agència de Serveis de
Fronteres de Canadà). (DOUE L 91, 29/03/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_091/l_09120060329es00490060.pdf

Directiva 2006/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, sobre la
conservació de dades generades o tractats en relació amb la prestació de serveis de
comunicacions electròniques d’accés públic o de xarxes públiques de comunicacions i per la
qual es modifica la directiva 2002/58/CE. (DOUE L 105, 13/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_105/l_10520060413es00540063.pdf

Reglament (CE) núm. 601/2006 de la Comissió, de 18 d'abril de 2006, pel qual s'aplica el
Reglament (CE) núm. 184/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al format i al
procediment de transmissió de dades. (DOUE 106, 19/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_106/l_10620060419es00070009.pdf

Reglament (CE) núm. 602/2006 de la Comissió, de 18 d'abril de 2006, pel qual s'adapta el
Reglament (CE) núm. 184/2005 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant l'actualització
dels requisits en matèria de dades. (DOUE 106, 19/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_106/l_10620060419es00100011.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 sobre administració electrònica i2010: accelerar
l'administració electrònica a Europa en benefici de tothom. (COM (2006) 173 final, 25/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0173es01.pdf

Recomanació de l'Òrgan de Vigilància de l'AELC núm. 193/04/COL, de 14 de juliol de 2004,
sobre les notificacions, els terminis i les consultes previstos en l'article 7 de la Directiva
2002/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a un marc regulador comú de les
xarxes i els serveis de comunicació electrònics. (DOUE 113, 27/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_113/l_11320060427es00100017.pdf

Recomanació de l'Òrgan de Vigilància de l'AELC núm. 194/04/COL, de 14 de juliol de 2004,
relativa als mercats pertinents de productes i serveis dins el sector de les comunicacions
electròniques que poden ser objecte de regulació ex ante de conformitat amb la Directiva
2002/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a un marc regulador comú de les
xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, incorporada a l'Acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu. (DOUE 113, 27/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_113/l_11320060427es00180023.pdf

Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social
Europeu i al Comitè de les Regions. Cap a una associació mundial per a la societat de la
informació: seguiment de la fase de Tunis de la Cimera Mundial sobre la Societat de la
Informació (CMSI). (COM (2006) 181 final, 27/4/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/és/com/2006/com2006_0181es01.pdf

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Comunicació de la Comissió al Consell,
al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions L'accessibilitat electrònica (COM (2005) 425 final) (DOUE C 110, 9/5/2006)
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_110/c_11020060509es00260032.pdf

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Comunicació de la Comissió al Consell,
al Parlament Europeu, 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. (COM (2005) 229 final)
(DOUE C 110, 9/5/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_110/c_11020060509es00830088.pdf

Informe de la Comissió al Consell sobre la Directiva 2002/38/CE del Consell, per la qual es
modifica temporalment la Directiva 77/388/CEE respecte del règim de l'impost sobre el valor
afegit aplicable als serveis de radiodifusió i de televisió i a alguns serveis prestats per via
electrònica. (COM (2006) 210 final, 15/5/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0210es01.pdf

Proposta de directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2002/38/CE pel que fa al
període de vigència del règim de l'impost sobre el valor afegit aplicable als serveis de
radiodifusió i de televisió i a alguns serveis prestats per via electrònica. (COM (2006) 210
final,15/5/2006)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0210es01.pdf

