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NOVETATS LEGISLATIVES 

Per Jordi García Albero 

Normativa estatal 

 

Ordre INT/2190/2006, de 19 de juny, per la qual es modifica l’Ordre 
INT/1751/2002, de 20 de juny, per la qual es regulen fitxers informàtics de la 
Direcció General de la Policia que contenen dades de caràcter personal (BOE 
7/7/2006).  

http://boe.es/boe/dias/2006/07/07/pdfs/A25520-25521.pdf 

 

Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el Text refós de la llei de 
propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril (BOE 
8/7/2006).  

http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf  

 

Resolució de 12 de juliol de 2006, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
per la qual s’aproven els formularis electrònics per mitjà dels quals s’hauran 
d’efectuar les sol·licituds d’inscripció de fitxers en el Registre General de Protecció 
de Dades, així com els formats i requeriments als quals s’han d’ajustar les 
notificacions remeses en suport informàtic o telemàtic (BOE 31/7/2006).  

http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/31/pdfs/A28585-28646.pdf  

 

Resolució de 12 de juliol de 2006, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
per la qual es crea el Registre Telemàtic de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades (BOE 31/7/2006).  

http://boe.es/boe/dias/2006/07/31/pdfs/A28583-28585.pdf  

 

Resolució de 3 d’agost de 2006, de la Subsecretaria del Ministeri de Justícia, per la 
qual es dóna publicitat a l’Acord de comanda de gestió del Ministeri de Justícia 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 12/8/2006).  

http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/12/pdfs/A30281-30305.pdf  

 



Resolució de 3 d’agost de 2006, de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per la 
qual s’aproven determinades aplicacions informàtiques per a la gestió de les 
prestacions del Sistema de la Seguretat Social ( BOE 18/8/2006). 

 http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/18/pdfs/A30681-30685.pdf  

 

Resolució de 19 de setembre de 2006, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat 
Social, per la qual s’aprova el disseny de registres i el format tècnic dels fitxers 
informàtics per a la remissió de les dades pels serveis de salut de les comunitats 
autònomes als efectes del pagament del cost de l’assistència sanitària derivada de 
contingències professionals (BOE 28/9/2006).  

http://boe.es/boe/dias/2006/09/28/pdfs/A33878-33888.pdf  

 

Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de 
sistemes de càmeres o videocàmeres (BOE 12/12/2006).  
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/12/pdfs/A43458-43460.pdf  

 

Reial decret 1332/2006, de 21 de novembre, pel qual es regulen les especificacions 
i condicions per a l’ús del document únic electrònic (DUE) per a la constitució i 
posada en marxa de societats de responsabilitat limitada mitjançant el sistema de 
tramitació telemàtica (BOE 30/11/2006).  

http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/30/pdfs/A42119-42121.pdf  

 

Ordre PRE/4008/2006, de 27 de desembre, per la qual s’estableix la configuració, 
característiques, requisits i procediments d’accés al sistema de verificació de dades 
de residència (BOE 1/1/2007).  
http://boe.es/boe/dias/2007/01/01/pdfs/A00005-00007.pdf  

 

Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i 
usuaris (BOE 30/12/2006).  

http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46601-46611.pdf  

 

Avantprojecte de llei per a l’accés electrònic dels ciutadans a les administracions 
públiques. 

http://documentos.060.es/participacion_ciudadana/informacion_publica/common/2
6_Anteproyecto_LAECAP_v2_0.pdf  



Legislació, documents i actes preparatoris comunitaris 

Directiva 2006/58/CE del Consell, de 27 de juny de 2006, per la qual es modifica la 
Directiva 2002/38/CE pel que fa al període de vigència del règim de l’impost sobre 
el valor afegit aplicable als serveis de radiodifusió i de televisió i a alguns serveis 
prestats per via electrònica (DOUE L 174, 28/06/2006).  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_174/l_17420060628es00050
006.pdf  

 

Reglament (CE) núm. 1031/2006 de la Comissió, de 4 de juliol de 2006, 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 186, 
7/7/2006).  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_186/l_18620060707es00110
026.pdf  

 

Directiva 2006/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, sobre drets de lloguer i préstec i altres drets afins als drets d’autor en l’àmbit 
de la propietat intel·lectual (versió codificada) (DOUE L 376, 27/12/2006).  

 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_376/l_37620061227es00280
035.pdf  


