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Legislació, documents i actes preparatoris comunitaris

Comunicació de la Comissió - Els drets d'autor en l'economia del coneixement. (COM 2009/532 final, 19/10/2009)

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0532:FIN:ES:PDF

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les

Regions - Una associació publicoprivada per a la Internet del futur. (COM 2009/479 final, 28/10/2009)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0479:FIN:ES:PDF

Reglament (CE) núm. 1023/2009 de la Comissió, de 29 d'octubre de 2009, pel qual s'aplica el Reglament (CE) núm.
808/2004 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a estadístiques comunitàries de la societat de la informació.
(DOUE L 283, 30/10/2009)

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:283:0005:0021:ES:PDF

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de

les Regions relativa al comerç electrònic transfronterer entre empreses i consumidors a la UE. (COM 2009/
557 final, 22/10/2009)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0557:FIN:ES:PDF

Reglament (CE) núm. 1006/2009 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm.
808/2004, relatiu a estadístiques comunitàries de la societat de la informació. (DOUE L 286, 31/10/2009)

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0031:0035:ES:PDF

Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu - Examen de la Directiva relativa a la comercialització a
distància de serveis financers destinats als consumidors. (2002/65/CE) (COM 2009/626 final, 20/11/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0626:FIN:ES:PDF

Directiva 2009/136/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, 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 comu-

nicacions electròniques, la Directiva 2002/58/CE, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la inti-

mitat en el sector de les comunicacions electròniques, i el Reglament (CE) núm. 2006/2004, sobre la cooperació en
matèria de protecció dels consumidors. (DOUE L 337, 18/12/2009)

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:ES:PDF

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0532:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0479:FIN:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:283:0005:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0557:FIN:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0031:0035:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0626:FIN:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:ES:PDF
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Directiva 2009/140/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, 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.

(DOUE L 337, 18/12/2009)

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:ES:PDF

Conclusions del Consell, de 27 de novembre de 2009, sobre l'alfabetització mediàtica en l'entorn digital. (2009/C 301/

09) (DOUE C 301, 11/12/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:0012:0012:ES:PDF

Conclusions del Consell, d'1 de desembre de 2009, sobre una assistència sanitària segura i eficient a través de la sanitat
electrònica. (2009/C 302/06) (DOUE C 302, 12/12/2009)

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0012:0014:ES:PDF

Declaració de la Comissió sobre la neutralitat d'Internet. (2009/C 308/02) (DOUE C 308, 18/12/2009)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:308:0002:0002:ES:PDF

Resolució del Consell, de 18 de desembre de 2009, relativa a un plantejament de col·laboració en matèria de seguretat
de les xarxes i de la informació. (2009/C 321/01) (DOUE C 321, 29/12/2009)

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:321:0001:0004:ES:PDF

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «El futur de les zones no urbanes en la societat
del coneixement» (Dictamen d'iniciativa). (2009/C 317/08) (DOUE C 317, 23/12/2009)

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:317:0049:0053:ES:PDF

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, el

Consell, el Comitè Econòmic i Social Europeu i el Comitè de les Regions: la telemedicina en benefici dels pacients, els
sistemes sanitaris i la societat». (2009/C 317/15) COM (2008) 689 final, (DOUE C 317, 23/12/2009)

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:317:0084:0088:ES:PDF

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Euro-

peu i al Comitè Econòmic i Social Europeu: cap a una estratègia europea en matèria d’e-justícia (justícia en línia)».

(2009/C 318/13) COM (2008) 329 final, (DOUE C 318, 23/12/2009)
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:318:0069:0073:ES:PDF

Decisió de la Comissió, de 5 de febrer de 2010, relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència de
dades personals als encarregats del tractament establerts a tercers països, de conformitat amb la Directiva 95/46/CE

del Parlament Europeu i del Consell. [C(2010) 593] (DOUE L 39, 12/02/2010)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:ES:PDF

Resolució del Consell, d'1 de març de 2010, sobre el respecte dels drets de propietat intel·lectual en el mercat interior.
(2010/C 56/01) (DOUE C 56, 6/3/2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:056:0001:0004:ES:PDF

Directiva 2010/13/UE, de 10 de març de 2010, sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i
administratives dels estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisual (Directiva de serveis
de comunicació audiovisual). (Versió codificada.) (DOUE L 95, 15/04/2010)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:0012:0012:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0012:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:308:0002:0002:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:321:0001:0004:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:317:0049:0053:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:317:0084:0088:ES:PDF
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:318:0069:0073:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:056:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
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Dictamen del Comitè de les Regions «El Programa d'Estocolm: reptes i oportunitats per a un nou programa multianual
per a l'espai de llibertat, seguretat i justícia de la UE». (DOUE 79, 27/03/2010)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:079:0037:0044:ES:PDF

Dictamen del Supervisor Europeu de Protecció de Dades sobre la proposta modificada de reglament del Parlament

Europeu i del Consell relatiu a la creació del sistema Eurodac per a comparar les impressions dactilars per a l'aplicació
efectiva del Reglament (CE) núm. […/…] (pel qual s'estableixen els criteris i mecanismes de determinació de l'estat mem-

bre responsable de l'examen d'una sol∙licitud de protecció internacional presentada en un dels estats membres per un

nacional d'un tercer país o un apàtrida) i sobre la proposta de decisió del Consell relativa a les sol·licituds de comparació
amb dades Eurodac presentades pels serveis de seguretat dels estats membres i Europol a l'efecte d'aplicar la llei.
(2010/C 92/01) (DOUE C 92, 10/4/2010)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:092:0001:0008:ES:PDF

Informe de la Comissió sobre la situació en matèria de protecció de dades en el Sistema d'Informació del Mercat Interior.
(COM (2010) 170 final, 22/4/2010)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0170:FIN:ES:PDF

Normativa estatal

Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny,

d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. (BOE 278, 18/11/2009)
http://www.boe.es/boe/dias/2009-11-18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf

Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament. (BOE 275, 14/11/2009)
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/14/pdfs/BOE-A-2009-18118.pdf

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a adaptar-les a la Llei sobre l'accés lliure a
les activitats de serveis i el seu exercici. (BOE 308, 23/12/2009)

http://www.boe.es/boe/dias/2009-12-23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf

Resolució (MEH), de 23 de desembre de 2009, de la Direcció General de Tributs, relativa a l'aplicació i interpretació de
determinades directives comunitàries en matèria de l'impost sobre el valor afegit. (BOE 313, 29/12/2009)

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21050.pdf

Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat
per a millorar la protecció dels consumidors i usuaris. (BOE 315, 31/12/2009)
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21162.pdf

Ordre JUS/485/2010, de 25 de febrer, per la qual es crea la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia. 
(BOE 56, 5/03/2010)

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/05/pdfs/BOE-A-2010-3609.pdf

Reial Decret 191/2010, de 26 de febrer, pel qual es modifica el Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial

decret 1165/1995, de 7 de juliol. (BOE 53, 02/03/2010)

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3370.pdf

Reial Decret 192/2010, de 26 de febrer, de modificació del Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial

decret 1624/1992, de 29 de desembre, i del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tribu-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:079:0037:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:079:0037:0044:ES:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0170:FIN:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2009-11-18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009-11-18/pdfs/BOE-A-2009-18358.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21162.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21162.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/05/pdfs/BOE-A-2010-3609.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3370.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3370.pdf
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tària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/

2007, de 27 de juliol, per a la incorporació de determinades directives comunitàries. (BOE 53, 02/03/2010)

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3370.pdf

Ordre ITC/712/2010, de 16 de març, per la qual es regulen les bases, el règim d'ajuts i la gestió del pla Avança, en el marc

de l'acció estratègica de telecomunicacions i societat de la informació, dins del Pla nacional d'investigació científica,
desenvolupament i innovació tecnològica, 2008-2011. (BOE 71, 23/3/2010)

http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4818.pdf

Reial decret 368/2010, de 26 de març, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a usar el document
únic electrònic (DUE) per a posar en marxa les empreses individuals mitjançant el sistema de tramitació telemà-
tica. (BOE 92, 16/04/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/16/pdfs/BOE-A-2010-6044.pdf

Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual. (BOE 79, 01/04/2010)

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf

Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. (BOE 103,

29/04/2010)
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29/pdfs/BOE-A-2010-6737.pdf
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