Per Jordi García Albero

Normativa estatal
Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als
consumidors (BOE 12/7/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29985-29991.pdf
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 (BOE 05/09/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/05/pdfs/A36512-36594.pdf
Llei orgànica 10/2007, de 8 d'octubre, reguladora de la base de dades policial sobre
identificadors obtinguts a partir de l'ADN (BOE 09/10/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/09/pdfs/A40969-40972.pdf
Ordre PRE/2971/2007, de 5 d'octubre, sobre l'expedició de factures per mitjans electrònics
quan el destinatari d'aquestes sigui l'Administració general de l'Estat o organismes públics
vinculats o dependents d'aquella i sobre la presentació davant de l'Administració general de
l'Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents de factures expedides entre
particulars (BOE 15/10/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/15/pdfs/A41814-41817.pdf
Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions
electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions (BOE 19/10/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/19/pdfs/A42517-42523.pdf
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE 30/10/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/31/pdfs/A44336-44436.pdf
Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (BOE
17/11/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/17/pdfs/A47160-47165.pdf
Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les
condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i
serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social (BOE
21/11/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/21/pdfs/A47567-47572.pdf

Resolució de 14 de novembre de 2007, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per la qual
s'aprova el procediment de formalització electrònica dels documents emesos en suport paper en
la gestió de prestacions la competència de les quals correspon a l'entitat (BOE 27/11/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/27/pdfs/A48598-48598.pdf
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE
30/11/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/30/pdfs/A49181-49215.pdf
Resolució de 30 de novembre de 2007, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, per la qual es publica l'Acord amb l'entitat pública empresarial Red.es
per a l'encàrrec de gestió d'actuacions relatives a projectes pilot d'administració electrònica
(BOE 21/12/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/21/pdfs/A53016-53017.pdf
Reial decret 1768/2007, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Reglament sobre les
condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la
protecció dels usuaris, aprovat pel Reial decret 424/2005, de 15 d'abril (BOE 29/12/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53780-53781.pdf
Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la societat de la informació (BOE
29/12/2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53701-53719.pdf

Legislació, documents i actes preparatoris
comunitaris
Dictamen del Comitè de les Regions sobre el tema «Superar els desequilibris en la banda
ampla" i «Pla d'acció sobre administració electrònica i2010» [DOUE C 146, 30/06/2007]
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_146/c_14620070630es00630068.pdf
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell. Informe sobre l'aplicació,
funcionament i eficàcia del TLD «.eu» [COM (2007) 385 final, 6/7/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0385:FIN:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «La futura legislació sobre l'accessibilitat
electrònica» [DOUE C 175/22, 27/7/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:175:0091:0095:ES: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 sobre l'aplicació de la

Directiva 1997/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 1997, relativa a la
protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància» [COM (2006) 514 final DOUE
C 175, 27/07/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_175/c_17520070727es00280033.pdf
Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social
Europeu i al Comitè de les Regions. Cibercapacitats per al segle XXI : foment de la
competitivitat, el creixement i l'ocupació [COM 2007/496 FINAL, 07/09/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0496es01.pdf
Reglament (CE) núm. 1255/2007 de la Comissió, de 25 d'octubre de 2007, pel qual es 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», així com els principis en
matèria de registre [DOUE L 282, 26/10/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_282/l_28220071026es00160029.pdf
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la 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 [DOUE C 255, 27/10/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_255/c_25520071027es00010012.pdf
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social
Europeu i al Comitè de les Regions. Informe sobre el resultat de la revisió del marc regulador
de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques de la UE d'acord amb la Directiva
2002/21/CE. Resum de les propostes de reforma de 2007 [COM 2007/696 FINAL, 13/11/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0696es01.pdf
Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un codi de
conducta per als sistemes informatitzats de reserva [COM 2007/709 FINAL, 15/11/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0709es01.pdf
Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de novembre de 2007, sobre
serveis de pagament al mercat interior, per la qual es modifiquen les directives 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE i 2006/48/CE i per la qual es deroga la Directiva 97/5/CE [DOUE L
319, 05/12/2007]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_319/l_31920071205es00010036.pdf

