Per Jordi García Albero

Normativa estatal
Resolució de 10 de gener de 2007, de la Secretaria d’Estat de Justícia, per la qual es
publica el Conveni de cooperació tecnològica per a la implantació i execució de la
presentació d’escrits i notificacions certificats per via telemàtica als òrgans judicials
de la comunitat autònoma. (BOE 2/2/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/02/pdfs/A05032-05034.pdf
Reial decret 84/2007, de 26 de gener, sobre implantació en l’Administració de Justícia
del sistema informàtic de telecomunicacions Lexnet per a la presentació d’escrits i
documents, el trasllat de còpies i la realització d’actes de comunicació processal per
mitjans telemàtics. (BOE 13/2/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/13/pdfs/A06239-06244.pdf
Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les condicions
generals i el procediment per a la presentació telemàtica de la liquidació dels
pressupostos de les entitats locals i de la informació addicional requerida per a
l’aplicació efectiva del principi de transparència en l’àmbit de l’estabilitat
pressupostària. (BOE 7/3/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09440-09441.pdf
Ordre TAS/503/2007, de 28 de febrer, per la qual es crea un registre telemàtic en el
Servei Públic d’Ocupació Estatal per a la presentació d’escrits, sol·licituds i
comunicacions i s’estableixen els criteris generals per a la tramitació telemàtica de
determinats procediments. (BOE 8/3/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/08/pdfs/A09929-09931.pdf
Ordre APU/513/2007, d’1 de març, per la qual es modifica l’Ordre APU/203/2004, de
29 de gener, per la qual es crea un Registre Telemàtic al Ministeri d’Administracions
Públiques per a la presentació d’escrits i sol·licituds i s’estableixen els criteris generals
de tramitació telemàtica de determinats procediments. (BOE 9/3/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/09/pdfs/A10109-10111.pdf

Resolució de 30 de març de 2007, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la
qual es fa públic l’Acord del Ple, de 29 de març de 2007, que aprova la Instrucció que
regula el format del compte general de les entitats locals en suport informàtic i el
procediment telemàtic per a la rendició de comptes. (BOE 14/4/2007).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/14/pdfs/A16471-16479.pdf
Ordre EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la qual es desenvolupen determinades
disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures,
contingudes en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. (BOE 14/4/2007).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/14/pdfs/A16451-16458.pdf
Ordre ITC/1030/2007, de 12 d’abril, per la qual es regula el procediment de resolució
de les reclamacions per controvèrsies entre usuaris finals i operadors de serveis de
comunicacions electròniques i l’atenció al client pels operadors. (BOE 20/4/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/20/pdfs/A17390-17394.pdf
Ordre JUS/1468/2007, de 17 de maig, sobre impuls a la informatització dels registres
civils i digitalització dels seus arxius. (BOE 29/5/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/29/pdfs/A23284-23290.pdf
Resolució d’11 de juny de 2007, de la Subsecretaria del Ministeri de Treball i
Assumptes Socials, per la qual es publica l’Acord d’encàrrec de gestió del Ministeri de
Treball i Assumptes Socials a la Fàbrica Nacional de 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 26/6/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/26/pdfs/A27372-27397.pdf
Resolució de 20 de juny de 2007, de la Direcció General de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, per la qual es modifica la de 18 de gener de 2005, que
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 26/6/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/26/pdfs/A27309-27313.pdf
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
(BOE 23/6/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007-06-23/pdfs/A27150-27166.pdf

Legislació, documents i actes preparatoris comunitaris
Directiva 2006/116/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de
2006, relativa al termini de protecció del dret d’autor i de determinats drets afins.
(DOUE L 372, 27/12/2006)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_372/l_37220061227es00120018.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 - Pla d’acció sobre administració electrònica i2010: Accelerar
l’administració electrònica a Europa en benefici de tots» [COM (2006) 173 final].
(DOUE C 325, 30/12/2006)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_325/c_32520061230es00780081.pdf
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell sobre el seguiment del
programa de treball per a una millor aplicació de la Directiva sobre protecció de
dades. [COM (2007) 87 final, 07/03/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0087es01.pdf
Resolució del Consell, de 22 de març de 2007, sobre una estratègia per a una societat
de la informació segura a Europa. (DOUE C 68, 24/3/2007)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_068/c_06820070324es00010004.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 - Una estratègia per a una societat de la informació segura - Diàleg,
associació i potenciació". [COM(2006) 251 final] (DOUE C 97, 28/4/2007)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_097/c_09720070428es00210026.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 - Revisió del marc regulador de la UE de les xarxes i els serveis de
comunicacions electròniques". (DOUE C 97, 28/4/2007)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_097/c_09720070428es00270032.pdf

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell sobre el foment de la
protecció de dades mitjançant les tecnologies de protecció del dret a la intimitat
(PET). [COM (2007) 228 final, 02/05/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0228es01.pdf
Tercer 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. [DOUE C 139, 23/06/2007]
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_139/c_13920070623es00010010.pdf

