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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
16301 Reial decret 1615/2008, de 3 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 

184/2008, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Estatal de 
Seguretat Aèria.
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La Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, 
va autoritzar la creació d’una Agència Estatal de Seguretat Aèria per a «l’execució de les 
funcions d’ordenació, supervisió i inspecció de la seguretat del transport aeri i dels sistemes 
de navegació aèria i de seguretat aeroportuària», així com per a «les funcions de detecció, 
anàlisi i avaluació dels riscos de seguretat en aquesta forma de transport», entenent amb 
això que la garantia de competitivitat i seguretat necessària en el sector exigeixen una 
Administració que presti serveis amb un alt nivell de qualitat, que disposi d’autonomia i 
flexibilitat en la seva gestió i que, alhora, estigui subjecta al control d’eficàcia i a la 
responsabilitat pel compliment de resultats.

En compliment del que preveu la Llei esmentada, el Reial decret 184/2008, de 8 de 
febrer, aprova l’Estatut de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

El règim jurídic transitori en matèria de pressupostos, contractació i altres procediments 
administratius iniciats abans de la creació de l’Agència es recull en les disposicions 
transitòries tercera i quarta. En concret, la disposició transitòria quarta preveu:

«El primer exercici econòmic de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria es comença a 
comptar des de la data de la posada en funcionament i finalitza el 31 de desembre del 
mateix any.»

La redacció actual implica la segregació necessària del pressupost de la Direcció 
General d’Aviació Civil, amb la minoració dels seus crèdits per establir les dotacions del 
pressupost inicial de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Aquesta alteració de l’estructura i el règim pressupostari no és viable el 2008 ja que, 
d’acord amb la disposició addicional primera del Reial decret 184/2008, de 8 de febrer, 
l’efectiva posada en funcionament de l’Agència s’ha de produir en tot cas abans del dia 2 
de juny de 2008 i, per tant, aquesta és la data en què hauria d’assumir la gestió econòmica, 
financera i pressupostària de manera autònoma. L’Agència no disposa en aquest moment 
de mitjans, ni humans ni materials, per fer front a l’assumpció de les obligacions que 
comporta una gestió plenament autònoma.

Per la seva part, la disposició addicional quaranta-cinquena de la Llei 51/2007, de 26 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008, estableix a l’apartat 
tres que en cas que es consideri procedent no alterar durant el 2008 l’estructura i el règim 
pressupostari dels centres o organismes, aquesta circumstància s’ha de fer constar en el 
reial decret pel qual s’aprovi l’estatut corresponent.

Per això, és necessari modificar el Reial decret 184/2008, de 8 de febrer, pel qual 
s’aprova l’Estatut de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, amb la finalitat de no alterar-ne 
durant el 2008 l’estructura i el règim pressupostari vigent.

A més, s’introdueix un canvi organitzatiu que consisteix a separar les secretaries del 
Consell Rector i de la Comissió de Control de manera que no recaiguin ineludiblement, 
com fins ara, en una mateixa persona, ja que s’entén que no és convenient per raons 
operatives i per evitar possibles conflictes d’interessos.

En virtut d’això, a iniciativa de la ministra de Foment, a proposta de la ministra 
d’Administracions Públiques i del ministre d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 3 d’octubre 
de 2008,
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D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reial decret 184/2008, de 8 de febrer, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

El Reial decret 184/2008, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Estatal 
de Seguretat Aèria, queda modificat en els termes següents:

U. L’apartat 2 de la disposició addicional primera queda redactat de la manera 
següent:

«2. L’Agència se subroga en tots els drets i obligacions derivats de competències 
de la Direcció General d’Aviació Civil i del Departament que, en virtut del present 
Reial decret, s’atribueixin a aquella i, en concret, en els contractes, convenis, 
comandes i encàrrecs perfets en l’àmbit de competències assignades a l’Agència.»

Dos. La disposició transitòria quarta queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria quarta. Règim pressupostari i de rendició de comptes 
aplicable durant el 2008.

Durant tot l’exercici 2008 no es pot alterar l’estructura pressupostària vigent, i 
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria ha de desenvolupar la seva actuació d’acord 
amb el règim pressupostari i de rendició de comptes aplicable a la Direcció General 
d’Aviació Civil, en els termes que preveuen la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008, i la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària. Totes les despeses necessàries per al 
funcionament de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria s’han d’imputar en la forma i 
amb càrrec als crèdits previstos per a la Direcció General d’Aviació Civil.»

Article segon. Modificació de l’Estatut de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

U. L’article 21 de l’Estatut de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria queda redactat de 
la manera següent:

«Article 21. El secretari.

El Consell Rector designa i separa, a proposta del president, un secretari que 
assisteix a les seves reunions amb veu però sense vot.»

Dos. L’article 22.1.c) de l’Estatut de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria queda 
redactat de la manera següent:

«c) Un secretari elegit pel Consell Rector.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 d’octubre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ


