Per Jordi García Albero

Normativa estatal
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (BOE 19/1/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/19/pdfs/A04103-04136.pdf
Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum (BOE
25/2/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/25/pdfs/A11072-11086.pdf
Reial decret 322/2008, de 29 de febrer, sobre el règim jurídic de les entitats de diners
electrònics (BOE 3/3/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/03/pdfs/A12842-12849.pdf
Resolució de 6 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, per la qual es publica l'addenda al conveni marc de col·laboració
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de Cantàbria, per al
desenvolupament del Programa de difusió del DNI electrònic, en l'àmbit del pla Avança (BOE
63, 13/3/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008-03-13/pdfs/A15244-15246.pdf
Resolució de 6 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, per la qual es publica l'addenda al conveni marc de col·laboració
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de Cantàbria, per al
desenvolupament del Programa ciutadania digital en l'àmbit del pla Avança (BOE 64,
14/3/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008-03-14/pdfs/A15613-15618.pdf
Resolució de 6 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, per la qual es publica l'addenda al conveni marc de col·laboració
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de la Rioja, per al
desenvolupament del programa Ciutats digitals 2007-2010, en l'àmbit del pla Avança (BOE 64,
14/3/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008-03-14/pdfs/A15618-15621.pdf

Resolució de 6 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, per la qual es publica l'addenda al conveni marc de col·laboració
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat de Madrid, per al
desenvolupament del programa Difusió del DNI electrònic, en l'àmbit del pla Avança (BOE 64,
14/3/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008-03-14/pdfs/A15624-15627.pdf
Resolució de 6 de febrer del 2008, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, per la qual es publica l'addenda al conveni marc de col·laboració
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia,
per al desenvolupament del programa Ciutadania digital, en l'àmbit del pla Avança (BOE 66,
17/3/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008-03-17/pdfs/A15970-15973.pdf
Resolució de 6 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, per la qual es publica l'addenda al conveni marc de col·laboració
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat de Madrid, per al
desenvolupament del programa Ciutadania digital, en l'àmbit del pla Avança (BOE 66,
17/3/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008-03-17/pdfs/A15977-15979.pdf
Resolució de 6 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, per la qual es publica l'addenda al conveni marc de col·laboració
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat de Madrid, per al
desenvolupament del programa Pime digital, en l'àmbit del pla Avança (BOE 66, 17/3/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008-03-17/pdfs/A15979-15981.pdf
Resolució de 8 de febrer de 2008, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació, per la qual es publica l'addenda al conveni marc de col·laboració,
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de Cantàbria, per al
desenvolupament del programa Ciutats digitals 2007-2010, en l'àmbit del pla Avança (BOE 70,
21/3/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008-03-21/pdfs/A16796-16799.pdf
Reial decret 863/2008, de 23 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, pel que fa a l'ús del domini
públic radioelèctric (BOE 138, 7/6/2008).
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/07/pdfs/A26305-26320.pdf

Legislació, documents i actes preparatoris
comunitaris
Posició comuna (CE) núm. 18/2007 aprovada pel Consell el 15 d'octubre de 2007, amb vista a
l'adopció d'una Directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva
89/552/CEE del Consell sobre la coordinació de determinades disposicions legals,
reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a l'exercici d'activitats de
radiodifusió televisiva (DOUE C 307 I, 18/12/2007).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:307E:0001:0021:ES:PDF
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social
Europeu i al Comitè de les Regions sobre els continguts creatius en línia al mercat únic [COM
(2007) 836 final, 03/01/2008].
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0836:FIN:ES:PDF
Decisió de la Comissió 2008/49/CE, de 12 de desembre del 2007, relativa a la protecció de les
dades personals en l'explotació del sistema d'informació del mercat interior (IMI) (text pertinent
a efectes de l'EEE) (DOUE L 13, 16/1/2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:013:0018:0023:ES:PDF
Decisió núm. 70/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relativa
a un entorn sense suport paper a les duanes i el comerç (DOUE L 23, 26/1/2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:023:0021:0026:ES:PDF
Proposta de directiva ././ CE del Parlament Europeu i del Consell sobre la protecció jurídica de
programes d'ordinador (versió codificada) [COM (2008) 23 final, 28/1/2008].
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0023:FIN:ES:PDF
Directiva 2008/8/CE del Consell, de 12 de febrer de 2008, per la qual es modifica la Directiva
2006/112/CE respecte al lloc de la prestació de serveis (DOUE L 44, 20/02/2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:044:0011:0022:ES:PDF
Reglament (CE) núm. 143/2008 del Consell, de 12 de febrer de 2008, pel qual es modifica el
Reglament (CE) núm. 1798/2003 referent a la introducció de modalitats de cooperació
administrativa i a l'intercanvi d'informació en relació amb les normes sobre el lloc de prestació
de serveis, els règims especials i el procediment de devolució de l'impost sobre el valor afegit
(DOUE L 44, 20/2/2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:044:0001:0006:ES:PDF
Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual s'estableix un programa
comunitari plurianual sobre la protecció de la infantesa en l'ús d'Internet i altres tecnologies de
la comunicació [COM (2008) 106 final, 27/2/2008].
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0106:FIN:ES:PDF

Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la iniciativa de la República
Federal d'Alemanya referida a una Decisió del Consell relativa a l'execució de la Decisió
2007/.../JAI sobre l'aprofundiment de la cooperació transfronterera, en particular en matèria de
lluita contra el terrorisme i la delinqüència transfronterera (DOUE C 89, 10/4/2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:089:0001:0007:ES:PDF
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social
Europeu i al Comitè de les Regions. Preparar el futur digital d'Europa. Revisió intermèdia de la
iniciativa i2010 [COM (2008) 199 final, 17/4/2008].
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0199:FIN:ES:PDF
Decisió de la Comissió, de 25 de març de 2008, per la qual es crea el grup d'experts Plataforma
per a la conservació de dades electròniques amb finalitats d'investigació, detecció i
enjudiciament dels delictes greus (DOUE L 111, 23/4/2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:111:0011:0014:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades relatiu a la Comunicació de la Comissió
al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les
Regions La identificació per radiofreqüència (RFID) a Europa: passos cap a un marc polític
(DOUE C 101, 23/4/2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:101:0001:0012:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la proposta de decisió marc del
Consell sobre utilització de dades del registre de noms dels passatgers (passenger name record
- PNR) amb finalitats repressives (DOUE C 110, 1/5/2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:110:0001:0015:ES:PDF
Directiva 2008/63/CE de la Comissió, de 20 de juny de 2008, relativa a la competència als
mercats d'equips terminals de telecomunicacions (versió codificada) (DOUE L 162, 21/6/2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:0026:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions La inclusió digital (DOUE C 172, 5/7/2008).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:172:0012:0016:ES:PDF

