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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
6941 Reial decret 520/2015, de 19 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

1133/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula la provisió del servei 
d’informació de vol d’aeròdroms (AFIS), respecte al període transitori per a la 
realització dels estudis aeronàutics de seguretat.

El Reial decret 1133/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula la provisió del servei 
d’informació de vol d’aeròdroms (AFIS), estableix els requisits d’acord amb els quals la 
provisió d’aquest servei de trànsit aeri es considera necessari i suficient per a la realització 
d’operacions aèries en els aeròdroms d’ús públic.

L’experiència acumulada des de l’adopció d’aquest Reial decret, així com la pràctica 
de les operacions aèries en els països del nostre entorn, aconsella flexibilitzar el règim que 
preveu aquest Reial decret, i a aquests efectes s’ha de procedir a modificar-lo.

En aquest context és necessari ampliar el període transitori que preveu la disposició 
transitòria primera del Reial decret 1133/2010, de 10 de setembre, per a la realització dels 
estudis aeronàutics de seguretat que preveu l’article 9, per tal que els estudis esmentats i 
les mesures que de conformitat amb aquests s’hagin d’adoptar responguin a les necessitats 
reals que es determinin en la futura modificació d’aquest Reial decret.

Amb aquest objecte, es demora l’exigibilitat d’aquests estudis aeronàutics de seguretat 
fins al 31 de desembre de 2016, termini suficient perquè s’hagi procedit a la modificació del 
Reial decret 1133/2010, de 10 de setembre.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Foment i del ministre de Defensa, d’acord 
amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 19 de juny de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1133/2010, de 10 de setembre, pel qual es 
regula la provisió del servei d’informació de vol d’aeròdroms (AFIS).

Es modifica la disposició transitòria primera del Reial decret 1133/2010, de 10 de 
setembre, pel qual es regula la provisió del servei d’informació de vol d’aeròdroms (AFIS), 
que passa a quedar redactada en els termes següents:

«Disposició transitòria primera. Normes transitòries sobre aeròdroms.

Els aeroports i aeròdroms civils d’ús públic que, en la data d’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, no disposin de serveis de control d’aeròdrom i es trobin en 
algun dels supòsits que preveu l’article 9 disposen fins al 31 de desembre de 2016 
per realitzar els estudis aeronàutics de seguretat que regula aquest Reial decret i 
adequar-se al que disposa.»

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, 19 de juny de 2015.

FELIPE R.

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