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una antiguitat menor de set anys des de la seua
data de producció, hauran de destinar, com a
mínim, cada any, el 5 per 100 de la xifra total
d’ingressos meritats durant l’exercici anterior, con-
forme al seu compte d’explotació, al finançament
anticipat de la producció de llargmetratges i curt-
metratges cinematogràfics i pe�ícules per a tele-
visió europeus, inclosos els supòsits previstos en
l’article 5.1 de la Llei de Foment i Promoció de
la Cinematografia i del Sector audiovisual. El 60
per 100 d’este finançament haurà de destinar-se
a produccions la llengua original de les quals siga
qualsevol de les oficials a Espanya.

A estos efectes s’entendrà per pe�ícules per a
televisió les obres audiovisuals de característiques
semblants als llargmetratges cinematogràfics, és
a dir, obres unitàries de duració superior a seixanta
minuts amb desenllaç final, amb la singularitat que
la seua explotació comercial no inclou l’exhibició
en sales de cine, i per ingressos d’explotació s’en-
tendrà els derivats de la programació i explotació
del canal o canals de televisió que donen origen
a l’obligació, reflectits en els seus comptes d’ex-
plotació auditats.

El Govern, amb la consulta prèvia a tots els sec-
tors interessats, podrà establir reglamentàriament
les duracions exigibles per a considerar una obra
audiovisual com a pe�ícula per a televisió.»

Disposició addicional tercera.

El Govern podrà firmar acords amb l’Institut Cervantes
o amb altres institucions culturals de caràcter públic o
privat per a la promoció i distribució d’obres cinema-
togràfiques espanyoles en l’estranger.

Disposició derogatòria única.

A l’entrada en vigor de la present llei quedarà dero-
gada la Llei 17/1994, de 8 de juny, de Protecció i Foment
de la Cinematografia, i totes les disposicions de rang
igual o inferior que s’hi oposen.

Disposició final primera. Taula de vigències.

1. Es declaren vigents, en allò que no s’opose a
esta llei, els articles 1, 2 i 6 de la Llei 1/1982, de 24
de febrer, per la qual es regulen les sales especials d’ex-
hibició cinematogràfica, la Filmoteca Espanyola i les tari-
fes de les taxes per llicència de doblatge, i queden dero-
gats la resta d’articles, disposicions addicionals i finals
de la dita llei.

2. Es declaren vigents, en allò que no s’opose al
que disposa esta llei, i mentre no siguen expressament
derogades o substituïdes, les disposicions reglamentà-
ries següents:

a) Reial Decret 81/1997, de 24 de gener, pel qual
es desplega parcialment la Llei 17/1994, de 8 de juny,
de Protecció i Foment de la Cinematografia, i s’actua-
litzen i refonen normes relatives a la realització de pe�í-
cules en coproducció, sales d’exhibició cinematogràfica
i qualificació de pe�ícules cinematogràfiques («Boletín
Oficial del Estado» de 22 de febrer de 1997); modificat
pel Reial Decret 196/2000, d’11 de febrer («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 22).

b) Reial Decret 1039/1997, de 27 de juny, pel qual
es refon i harmonitza la normativa de promoció i estímuls
a la cinematografia i es dicten normes per a l’aplicació
d’allò que s’ha previst en la disposició addicional segona
de la Llei 17/1994, de 8 de juny («Boletín Oficial del
Estado» de 14 d’abril de 1997); modificat pel Reial

Decret 196/2000, d’11 de febrer («Boletín Oficial del
Estado» del 22).

c) Orde de 7 de juliol de 1997, per la qual es dicten
normes d’aplicació del Reial Decret 81/1997, de 24
de gener, en les matèries de quotes de pantalla i dis-
tribució de pe�ícules, sales d’exhibició, registre d’em-
preses i qualificació d’obres cinematogràfiques i audio-
visuals («Boletín Oficial del Estado» de 14 de juliol de
1997).

d) Orde de 4 de maig de 1998, per la qual es dicten
normes d’aplicació del Reial Decret 1039/1997, de 27
de juny, pel qual es refon i harmonitza la normativa de
promoció i estímuls a la cinematografia i es dicten nor-
mes per a l’aplicació d’allò que s’ha previst en la dis-
posició addicional segona de la Llei 17/1994, de 8 de
juny («Boletín Oficial del Estado» de 12 de maig de
1998).

Disposició final segona. Títols competencials.

Els articles 4, 5 i 6 de la present llei es dicten a
l’empara del que disposa l’article 149.1.13a, i la resta
a l’empara de l’article 149.2 de la Constitució.

Disposició final tercera. Facultats de desenrotllament.

S’autoritza el Govern per a dictar les disposicions
necessàries per al desplegament d’esta llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 9 de juliol del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

14163 CORRECCIÓ d’errates de la Llei 3/2001,
de 26 de març, de Pesca Marítima de l’Estat.
(«BOE» 174, de 21-7-2001.)

Havent advertit errates en el text de la Llei 3/2001,
de 26 de març, de Pesca Marítima de l’Estat, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» Suplement número 2
en valencià, de l’1 de juny, es procedix a efectuar les
modificacions oportunes:

En la pàgina 144, primera columna, últim paràgraf,
última línia, on diu: «... de les Nacions Unides sobre Medi
Ambient i Desenrotllament i el...», ha de dir: «... de les
Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenrotllament
Sostenible i el...».

En la pàgina 148, primera columna, article 2, octau
paràgraf de la pàgina, segona línia, on diu: «... mesurada
amb la capacitat...», ha de dir: «... mesurada com la
capacitat...».

En la pàgina 148, primera columna, article 2, octau
paràgraf de la pàgina, penúltima línia, on diu: «... la suma
de l’exercici per...», ha de dir: «... la suma de l’exercit
per...».

En la pàgina 159, segona columna, títol V, capítol I,
que apareix enunciat: «De les infraccions administratives
en matèria de pesca marítima en aigües exteriors», ha
d’enunciar-se: «Objecte i Principis Generals».


