Revista de webs

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Diari Oficial de la Unió Europea

<www.gencat.net/dogc>

<www.europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?hmlang=es>

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya té per missió

El Diari Oficial de la Unió Europea ofereix tota la legislació,

la publicació oficial de les lleis de la Generalitat de Cata-

els acords internacionals, els actes jurídics preparatoris, les

lunya, de les disposicions generals dictades pel Govern i

preguntes parlamentàries del Parlament Europeu, així com

per l'Administració de la Generalitat, i també dels actes, els

les sentències del Tribunal de Justícia de les Comunitats

anuncis i els altres documents de la Generalitat i d'altres

Europees i tots els documents de la Comissió Europea (els

entitats o persones, quan correspongui d'acord amb l'orde-

documents COM i els SEC).

nament jurídic.

La base de dades acumulada des de la creació de la Co-

El DOGC es publica des del 3 de maig de 1931, encara que

munitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA, 1951) suma un

aleshores ho feia amb el nom de Butlletí de la Generalitat

total superior a les 440.000 referències, i n’afegeix unes

de Catalunya. A partir del 26 d’agost de 1936, adoptà la

15.000 cada any. La cobertura lingüística correspon a les

denominació actual de Diari Oficial de la Generalitat de

llengües oficials dels estats membres (per ordre d’incorpo-

Catalunya. El DOGC es publica diàriament de dilluns a di-

ració): alemany, francès, italià i neerlandès; danès i anglès;

vendres no festius, en dues edicions en català i en castellà.

grec; espanyol i portuguès; finès i suec; txec, eslovac,

La nova Llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

eslovè, estonià, hongarès, letó, lituà, maltès i polonès, i búl-

estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

gar, romanès i gaèlic.

Polítiques audiovisuals, Comissió Europea
Boletín Oficial del Estado

<http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm>

<www.boe.es>

Aquest web recull tota l’activitat política i reguladora en

El Boletín Oficial del Estado és l’organ de publicació de les

matèria audiovisual de la Comissió Europea, amb la co-

lleis i la normativa aprovada per les Corts Generals, el Go-

missària Viviane Reding al capdavant. La informació més

vern i les disposicions generals de les comunitats autò-

destacada és la relacionada amb la nova Directiva sobre

nomes. En virtut del Reial decret 489/1997, de 14 d’abril, les

serveis de mitjans audiovisuals, publicada el 18 de desem-

disposicions generals amb rang de llei, reial decret llei i reial

bre de 2007 al Diario Oficial de la Unión Europea. Així ma-

decret legislatiu, són publicades en espanyol al BOE i en

teix, també informa sobre el Programa MEDIA, la promoció

aquelles llengües oficials els governs autonòmics de les

del pluralisme en els mitjans, la defensa dels menors, les

quals hagin signat un conveni amb el Govern central. Ac-

accions encaminades a l’alfabetització audiovisual (media

tualment, el BOE publica la legislació en espanyol, català,

literacy) o qüestions relacionades amb el comerç interna-

gallec i valencià (sic).

cional i l’OMC, entre d’altres.
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<www.obs.coe.int>

Comissió de Cultura i Educació, Parlament
Europeu

Creat l’any 1992 sota els auspicis d’Eureka Audiovisual,

<www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.

l’Observatori Europeu de l’Audiovisual és el centre de re-

do?language=ES&body=CULT>

ferència de la informació sobre la indústria audiovisual a

El Parlament Europeu està organitzat en 20 comissions per-

Observatori Europeu de l’Audiovisual

Europa, tant des d’un punt de vista econòmic com, sobretot,

manents (se’n poden crear de temporals ad hoc per a temes

jurídic. L’Observatori treballa en col·laboració amb altres

específics), que tenen un nombre de membres que oscil·la

organismes internacionals, organitzacions professionals del

entre 28 i 56. La Comissió de Cultura i Educació del Parla-

sector i compta amb una xarxa de corresponsals que apor-

ment Europeu té competències en l’audiovisual i ha estat

ten informació periòdica. Actualment, aplega 36 estats

una de les coresponsables de la nova Directiva europea

membres de la Unió Europea, si bé complementàriament té

sobre serveis de mitjans audiovisuals.

acords parcials amb el Consell d’Europa.

Digital Video Broadcasting (DVB)
European Forum of Official Gazettes

<www.dvb.org>

<circa.europa.eu/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/index.htm>

El Digital Broadcasting Video Project és un consorci del

L’European Forum of Official Gazettes el van crear el 2004

sector industrial que reuneix 270 prestadors de serveis

l’Oficina per a les Publicacions de les Comunitats Europees

audiovisuals i de telecomunicacions, fabricants, desenvo-

i les organitzacions responsables de publicar els diaris

lupadors de software, organismes de regulació d’uns 35

oficials de cada Estat membre de la Unió Europea. Des del

països, amb l’objectiu de promoure estàndards tècnics a

2005, aquest Fòrum obre la participació a d’altres països

escala global per a la transmissió de dades i de televisió

externs de la Unió Europea. L’objectiu d’aquest centre és el

digital. DVB ha desplegat en aquests moments els seus

d’intercanviar idees i informació sobre els processos de

estàndards i compta amb més de 170 milions de receptors

publicació, tecnologia i bones pràctiques entre els diaris

que usen aquest sistema en tot el món.

oficials.

European Telecommunications Standards Institute
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Observatori Legislatiu, Parlament Europeu

<www.etsi.org/website/homepage.aspx>

<www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp>

L’European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

L’Observatori Legislatiu és un servei de gestió, previsió,

és l’organisme reconegut per la Comissió Europea com

informació i recerca sobre els processos legislatius i no

l’organització oficial d’estandardització tècnica en les tele-

legislatius de la Unió Europea en els quals estigui implicat

comunicacions. Compta amb uns 700 membres de 60 paï-

el Parlament Europeu. Treballa amb un gran nombre de

sos d’arreu del món, i aprova estàndards d’aplicació global

procediments i de dossiers que contenen documentació, es-

tant per a tecnologies de la informació i la comunicació

deveniments, actors i informació. Això no obstant, no pretén

(TIC): telefonia fixa i mòbil, ràdio, televisió, serveis conver-

ser un inventari de documents legislatius ni oferir l’accés als

gents i internet. La seva perspectiva europea li atorga una

textos consolidats, tot i que sovint n’ofereix la possibilitat.

importància estratègica.
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