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Normativa estatal
Reial decret llei 1/2009, de 23 de febrer, de mesures urgents en matèria de telecomunicacions (BOE 47, 24/2/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/24/pdfs/BOE-A-2009-3022.pdf
Reial decret 329/2009, de 13 de març, 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, i el Reglament sobre mercats de comunicacions electròniques, accés a les xarxes i numeració,
aprovat pel Reial decret 2296/2004, de 10 de desembre (BOE 83, 6/4/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/06/pdfs/BOE-A-2009-5707.pdf
Reial decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova la Carta de drets de l'usuari dels serveis de comunicacions
electròniques (BOE 131, 30/5/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8961.pdf
Llei 7/2009, de 3 de juliol, de mesures urgents en matèria de telecomunicacions (procedent del Reial decret llei 1/
2009, de 23 de febrer) (BOE 161, 4/7/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/04/pdfs/BOE-A-2009-11028.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la qual es publica la primera addenda de l'any 2008 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 d'infraestructures de
telecomunicacions, en l'àmbit del pla Avança (BOE 199, 18/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/18/pdfs/BOE-A-2009-13648.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la qual es publica la primera addenda al conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
i la Junta d'Andalusia, per al desenvolupament del Programa d'infraestructures de telecomunicacions, en l'àmbit del
pla Avança (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13677.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la qual es publica la primera addenda al conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
i la Comunitat Autònoma de les Canàries, per al desenvolupament del Programa d'infraestructures de telecomunicacions, en l'àmbit del pla Avança (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13678.pdf

IDP Número 9 (2009) I ISSN 1699-8154

Jordi García Albero

1

Revista dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC

Universitat Oberta de Catalunya

Novedades legislativas

http://idp.uoc.edu

Resolució de 14 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la qual es publica la primera 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 d'infraestructures de telecomunicacions, en l'àmbit del pla Avança (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13679.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 d'Extremadura, per al desenvolupament del Programa d'infraestructures de telecomunicacions,
en l'àmbit del pla Avança (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13680.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la que es publica la primera addenda al conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
i la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries, per al desenvolupament del Programa d'infraestructures de telecomunicacions, en l'àmbit del pla Avança (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13681.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 d'infraestructures de telecomunicacions, en l'àmbit del
pla Avança (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13682.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 Valenciana, per al desenvolupament del Programa d'infraestructures de telecomunicacions, en l'àmbit del
pla Avança (BOE 200, 19/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13683.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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
Ciutat de Ceuta, per al desenvolupament del Programa d'infraestructures de telecomunicacions, en l'àmbit del pla
Avança (BOE 201, 20/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009-08-20/pdfs/BOE-A-2009-13706.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la qual es publica l'addenda de l'any 2008 al conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i
Comerç i la Comunitat de Castella i Lleó, per al desenvolupament del Programa d'infraestructures de telecomunicacions, en l'àmbit del pla Avança (BOE 201, 20/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/20/pdfs/BOE-A-2009-13708.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 Ciutat de Ceuta, per al desenvolupament del programa Ciutadania digital, en l'àmbit del pla Avança (BOE 231, 24/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15169.pdf
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Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 d'Extremadura, per al desenvolupament del programa Ciutadania digital, en l'àmbit del pla Avança.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15170.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 d'Extremadura, per al desenvolupament del programa Pime digital, en l'àmbit del pla Avança
(BOE 231, 24/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15171.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la que es publica l'addenda al conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma d'Extremadura, per al desenvolupament del programa Ciutats digitals electròniques, en l'àmbit del pla
Avança (BOE 231, 24/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15172.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la que es publica l'addenda al conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Generalitat de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament del programa Ciutats digitals electròniques, en l'àmbit del
pla Avança (BOE 231, 24/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15173.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 Generalitat de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament del programa Pime digital, en l'àmbit del pla Avança (BOE
231, 24/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE-A-2009-15174.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la que es publica l'addenda al conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de les Canàries, per al desenvolupament del programa Ciutats digitals electròniques, en l'àmbit del pla
Avança (BOE 232, 25/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/25/pdfs/BOE-A-2009-15234.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 les Canàries, per al desenvolupament del programa Ciutadania digital, en l'àmbit del pla
Avança (BOE 232, 25/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009-09-25/pdfs/BOE-A-2009-15235.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 les Canàries, per al desenvolupament del programa Pime digital, en l'àmbit del pla
Avança (BOE 232, 25/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/25/pdfs/BOE-A-2009-15236.pdf
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Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del Programa de Ciutadania Digital, en l'àmbit del pla Avança
(BOE 232, 25/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/25/pdfs/BOE-A-2009-15237.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 Valenciana, per al desenvolupament del programa Ciutadania digital, en l'àmbit del pla Avança (BOE
232, 25/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/25/pdfs/BOE-A-2009-15238.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 del País Basc, per al desenvolupament del programa Pime digital, en l'àmbit del pla Avança
(BOE 234, 28/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009-09-28/pdfs/BOE-A-2009-15419.pdf
Resolució de 14 de juliol de 2009, 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 Ciutats digitals electròniques, en l'àmbit del pla Avança
(BOE 234, 28/9/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/28/pdfs/BOE-A-2009-15420.pdf
Resolució de 21 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la qual es publica l'addenda de modificació de l'addenda subscrita el dia 27 de novembre del 2008 al conveni marc
de col∙laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma d'Extremadura, per al desenvolupament del Programa d'infraestructures de telecomunicacions, en l'àmbit del pla Avança (BOE 201, 20/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/20/pdfs/BOE-A-2009-13707.pdf
Resolució de 28 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació,
per la qual es modifica l'annex I de l'Ordre ITC/912/2006, de 29 de març, per la qual es regulen les condicions relatives
a la qualitat en la prestació dels serveis de comunicacions electròniques (BOE 201, 20/8/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/20/pdfs/BOE-A-2009-13688.pdf
Reial Decret 1586/2009, de 16 d'octubre, pel qual es modifica el 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 265, 3/11/2009).
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17429.pdf

Legislació, documents i actes preparatoris comunitaris
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu d'acord amb l'article 251, apartat 2, paràgraf segon, del Tractat CE
relativa a les posicions comunes del Consell sobre l'adopció d'una directiva del Parlament Europeu i del Consell per la
qual es modifiquen la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marc regulador comú de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, la Directiva 2002/19/CE, relativa a l'accés a les xarxes de comunicacions electròniques i recursos associats, i a la seva interconnexió, i la Directiva 2002/20/CE, relativa a l'autorització de xarxes i serveis de
comunicacions electròniques; d'una directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifiquen la Direc-
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tiva 2002/22/CE, relativa al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, la Directiva 2002/58/CE, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la
intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, i el Reglament (CE) núm. 2006/2004, sobre la cooperació
en matèria de protecció dels consumidors;així com un reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea
el Grup d'Entitats Reguladores Europees de Telecomunicacions (2007 / 0247 / 0248 / 0249 (COD)) (COM (2009) 78
final, 17/2/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0078:FIN:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la proposta de decisió del Consell sobre l'establiment
del Sistema d'Informació Europeu d'Antecedents Penals (ECRIS) en aplicació de l'article 11 de la Decisió marc 2008/…
/JAI (2009/C 42/01) (DOUE C 42, 20/2/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:042:0001:0006:ES:PDF
Conclusions del Consell de 27 de novembre de 2008 relatives a una estratègia de treball concertada i a mesures concretes contra la delinqüència informàtica (2009/C 62/05) (DOUE C 62, 17/3/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:062:0016:0018:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «Internet dels objectes» (2009/C 77/15) (DOCE C 77,
31/3/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:077:0060:0063:ES:PDF
Posició comuna (CE) núm. 16/2009, aprovada pel Consell el 16 de febrer de 2009, amb vista a l'adopció del Reglament
(CE) núm. …/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de …, per la qual es modifiquen la Directiva 2002/22/CE, relativa al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, la
Directiva 2002/58/CE, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les
comunicacions electròniques, i el Reglament (CE) núm. 2006/2004, sobre la cooperació en matèria de protecció dels
consumidors (DOCE C 103 E, 5/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:103E:0040:0069:ES:PDF
Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions.
Avaluació final de l'execució del programa comunitari plurianual per al foment d'un ús més segur d'Internet i les
noves tecnologies en línia (COM 2009/64 final, 18/2/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0064:FIN:ES: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 mercat únic europeu de les comunicacions electròniques 2008 (catorzè informe) (SEC
(2009) 376, COM (2009) 24/3/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0140:FIN:ES:PDF
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les
Regions sobre la protecció d'infraestructures crítiques d'informació «Protegir Europa de ciberatacs i interrupcions a
gran escala: augmentar la preparació, seguretat i resistència» (SEC (2009) 399, SEC (2009) 400, COM (2009) 149
final, 30/3/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0149:FIN:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la 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 en el mercat
únic (COM (2007) 836 final) (2009/C 77/16) (DOUE C 77, 31/3/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:077:0063:0068:ES:PDF
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Decisió marc 2008/315/JAI del Consell, de 26 de febrer de 2009, relativa a l'organització i al contingut de l'intercanvi d'informació dels registres d'antecedents penals entre els estats membres (DOUE L 93, 7/4/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:ES:PDF
Decisió 2009/316/JAI del Consell, de 6 d'abril de 2009, per la qual s'estableix el Sistema Europeu d'Informació
d'Antecedents Penals (ECRIS) en aplicació de l'article 11 de la Decisió marc 2009/315/JAI (DOUE L 93, 7/4/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:ES:PDF
Decisió del Consell, de 6 d'abril de 2009, per la qual es crea l'Oficina Europea de Policia (Europol) (2009/371/JAI)
(DOUE L 121, 15/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:121:0037:0066:ES:PDF
Directiva 2009/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, sobre la protecció jurídica de programes d'ordinador (versió codificada) (DOUE L 111, 5/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «La lluita contra el frau i la falsificació dels mitjans de
pagament diferents de l'efectiu» (2009/C 100/04) (DOUE C 100, 30/4/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:100:0022:0027:ES:PDF
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les
Regions. Reutilització de la informació del sector públic - Revisió de la Directiva 2003/98/CE - (SEC (2009) 597,
COM (2009), 7/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:ES:PDF
Dictamen del Comitè de les Regions - El servei universal en les comunicacions electròniques i les xarxes i la Internet
del futur (2009/C 120/08) (DOUE C 120, 28/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:120:0041:0046:ES:PDF
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell - Avaluació final de l'execució del programa IDABC
(COM (2009/247) final, 29/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0247:FIN:ES:PDF
Recomanació de la Comissió, de 12 de maig de 2009, sobre l'aplicació dels principis relatius a la protecció de dades i la
intimitat en les aplicacions basades en la identificació per radiofreqüència (2009/387/CE) (DOUE L 122, 16/5/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0047:0051:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre l'informe final del Grup de Contacte d'Alt Nivell entre
la Unió Europea i els Estats Units sobre l'intercanvi d'informació i la protecció de la vida privada i les dades personals (2009/C 128/01) (DOUE C 128, 6/6/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:128:0001:0012:ES:PDF
Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la comunicació de la Comissió al Parlament Europeu,
al Consell i al Comitè Econòmic i Social «Cap a una estratègia europea en matèria d'e-justícia (justícia en línia)»
(2009/C 128/02) (DOUE C 128, 6/6/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:128:0013:0019:ES:PDF
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Projecte de dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades relatiu a la proposta de directiva del Parlament
Europeu i del Consell relativa a l'aplicació dels drets dels pacients en l'assistència sanitària transfronterera (2009/C
128/03) (DOUE C 128, 6/6/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:128:0020:0027:ES:PDF
Segon dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la revisió de la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la
intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques) (2009/C 128/04) (DOUE 128, 6/6/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:128:0028:0041:ES:PDF
Reglament (CE) núm. 560/2009 de la Comissió, de 26 de juny de 2009, 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, així com els principis en matèria de registre (DOUE L 166, 27/6/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:166:0003:0035:ES:PDF
Reglament (CE) núm. 684/2009 de la Comissió, de 24 de juliol de 2009, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de la Directiva 2008/118/CE del Consell respecte als procediments informatitzats aplicables a la circulació de productes subjectes a impostos especials en règim suspensiu (DOUE L 197, 29/7/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0024:0064:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell
pel qual es modifiquen el Reglament (CE) núm. 717/2007, relatiu a la itinerància a les xarxes públiques de telefonia
mòbil a la Comunitat, i la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marc regulador comú de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques (COM (2008) 580 final - 2008/0187 (COD)) (DOUE C 182, 4/8/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:182:0056:0059:ES:PDF
Recomanació de la Comissió, de 20 d'agost de 2009, sobre l'alfabetització mediàtica en l'entorn digital per a una
indústria audiovisual i de continguts més competitiva i una societat del coneixement incloent (2009/625/CE) (DOUE
L 227, 29/8/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:227:0009:0012:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell
sobre l'accés a l'activitat de les entitats de diners electrònics i el seu exercici, així com sobre la supervisió prudencial
d'aquestes entitats, per la qual es modifiquen les directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i es deroga la Directiva
2000/46/CE (COM (2008) 627 final - 2008/0190 (COD)) (DOUE C 218, 11/9/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:218:0030:0035:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell
relativa a les solucions d'interoperativitat per a les administracions públiques europees (ISA) (COM (2008) 583 final
- 2008/0185 (COD)) (2009/C 218/07) (DOUE C 218, 11/9/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:218:0036:0040:ES:PDF
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el Llibre verd - Drets d'autor en l'economia del coneixement
(COM (2008) 466 final) (2009/C 228/08) (DOUE C 228, 22/9/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:228:0052:0055:ES:PDF
Decisió núm. 922/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les solucions
d'interoperativitat per a les administracions públiques europees (ISA) (DOUE L 260, 3/10/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:260:0020:0027:ES:PDF
IDP Número 9 (2009) I ISSN 1699-8154

Jordi García Albero

7

Revista dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC

Universitat Oberta de Catalunya

Novedades legislativas

http://idp.uoc.edu

Decisió de la Comissió, de 2 d'octubre de 2009, per la qual s'estableixen les mesures pràctiques de l'intercanvi
d'informació entre estats membres per via electrònica, de conformitat amb el que disposa el capítol VI de la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior (notificada amb el número
C(2009) 7493) (DOUE L 263, 7/10/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:263:0032:0034:ES:PDF
Reglament (CE) núm. 924/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, relatiu als pagaments transfronterers en la Comunitat i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 2560/2001 (DOUE L 266, 9/10/
2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:266:0011:0018:ES:PDF
Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, sobre l'accés a l'activitat de
les entitats de diners electrònics i el seu exercici, així com sobre la supervisió prudencial d'aquestes entitats, per la
qual es modifiquen les directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i es deroga la Directiva 2000/46/CE (DOUE L 267, 10/
10/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:ES:PDF
Reglament (CE) núm. 976/2009 de la Comissió, de 19 d'octubre de 2009, pel qual s'executa la Directiva 2007/2/CE
del Parlament Europeu i del Consell, referent als serveis de xarxa (DOUE L 274, 20/10/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0009:0018:ES:PDF
Decisió de la Comissió, de 16 d'octubre de 2009, per la qual s'adopten mesures que faciliten l'ús de procediments per
via electrònica a través de les «finestretes úniques» d'acord amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i
del Consell, relativa als serveis en el mercat interior (notificada amb el número C(2009) 7806) (DOUE 274, 20/10/2009).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0036:0037:ES:PDF
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