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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
14817 Reial decret 1588/2012, de 23 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 1652/2004, de 9 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula la 
inversió obligatòria per al finançament anticipat de llargmetratges i 
curtmetratges cinematogràfics i pel·lícules per a televisió, europeus i 
espanyols, per adaptar-lo a la nova denominació i estructura dels departaments 
ministerials.

La nova estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials ha quedat 
establerta mitjançant el Reial decret 1823/2011, de 21 de desembre, pel qual es 
reestructuren els departaments ministerials, i el Reial decret 1887/2011, de 30 de 
desembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials. 
Posteriorment, aquestes disposicions han estat desplegades pels corresponents reials 
decrets d’estructura orgànica de cada departament.

En particular, el Reial decret 344/2012, de 10 de febrer, ha desplegat l’estructura 
orgànica bàsica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i el Reial decret 257/2012, 
de 27 de gener, ha desplegat l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport.

La nova estructura departamental suposa la creació i desaparició de diferents òrgans 
superiors i directius, així com l’assignació de noves denominacions i funcions a altres 
d’existents, i això aconsella realitzar una tasca de depuració de les denominacions que 
s’atribueixen als diferents òrgans superiors i directius dels departaments ministerials en 
diferents normes reglamentàries en vigor, als efectes d’adaptar-les a les estructures i 
denominacions vigents, i actualitzar d’aquesta forma la normativa aplicable, amb la qual 
cosa es reforça i es garanteix la seguretat jurídica.

Aquesta adequació a les noves estructures i denominacions és especialment 
necessària en el cas dels òrgans col·legiats, atès que els dubtes que poden sorgir sobre 
la seva efectiva composició actual poden generar dificultats quant a la seva convocatòria i 
normal funcionament.

Així, les reestructuracions esmentades fan necessari procedir a fer les adaptacions 
oportunes en el Reial decret 1652/2004, de 9 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que 
regula la inversió obligatòria per al finançament anticipat de llargmetratges i curtmetratges 
cinematogràfics i pel·lícules per a televisió, europeus i espanyols, en l’article 10 del qual 
es crea una Comissió Interministerial de Seguiment, adscrita al Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme.

Per això, mitjançant aquest Reial decret es modifica, al seu torn, el Reial decret abans 
esmentat, i de la mateixa manera s’actualitzen les referències als òrgans superiors o 
directius dels altres departaments ministerials que s’hi esmenten.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Indústria, Energia i Turisme i d’Educació, 
Cultura i Esport, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
prèvia deliberació del Consell de Ministres en la reunió del dia 23 de novembre de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1652/2004, de 9 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament que regula la inversió obligatòria per al finançament anticipat de 
llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i pel·lícules per a televisió, europeus i 
espanyols.

U. Les mencions que es fan en la disposició addicional segona del Reial decret 
1652/2004, de 9 de juliol, i en els articles 1.1, 10.1 i 10.2 del Reglament que s’aprova al 
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«Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç» queden substituïdes per mencions al «Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme».

Les mencions que es fan en els articles 2.4 i 8.3 del Reglament a la «Direcció General 
per al Desenvolupament de la Societat de la Informació» queden substituïdes per 
mencions a la «Subdirecció General de Continguts de la Societat de la Informació».

La menció que es fa a l’article 7.1 del Reglament al «Ministeri de Cultura» queda 
substituïda per una menció al «Ministeri d’Educació, Cultura i Esport».

Dos. L’apartat 3 de l’article 10 del Reglament que s’aprova queda redactat de la 
manera següent:

«3. La Comissió esmentada està composta per:

a) El president, que és el secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

b) El vicepresident, que és el secretari d’Estat de Comunicació del Ministeri 
de la Presidència. El vicepresident substitueix el president en cas d’absència.

c) Set vocals, que són, el director de Gabinet del Secretari d’Estat de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació, el subdirector general de Continguts 
de la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, el 
subdirector general de Foment de la Indústria Cinematogràfica i Audiovisual de 
l’organisme autònom Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, un 
representant del Ministeri de la Presidència, dos funcionaris designats pel 
subdirector general de Continguts de la Societat de la Informació, d’entre els 
membres d’aquesta Subdirecció General, un dels quals exerceix les funcions de 
secretari de la Comissió, i un funcionari designat pel director general de l’Institut de 
la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport.

Quan per raons justificades aquests vocals no puguin assistir a les reunions de 
la Comissió, han de ser substituïts per altres funcionaris pertanyents al mateix 
òrgan directiu o organisme i del mateix rang que els vocals titulars. En el cas dels 
vocals que formen part de la Comissió per raó del seu càrrec, el suplent ha de ser 
designat pel seu superior immediat. En el cas dels vocals designats pel titular d’un 
òrgan superior o directiu, ha de ser aquest mateix qui designi el seu suplent.»

Disposició addicional única. No-increment de la despesa pública.

El que disposa el present Reial decret no pot originar un augment de la despesa 
pública. Els òrgans col·legiats a què es refereix aquest Reial decret han de ser atesos 
amb els mitjans personals, tècnics i pressupostaris assignats a l’òrgan superior o directiu 
en els quals s’integren.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 23 de novembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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