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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE FOMENT
4539 ORDRE FOM/625/2008, de 28 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre 

FOM/2140/2005, de 27 de juny, per la qual es regulen els encàrrecs a realitzar 
per la Societat Estatal d’Ensenyaments Aeronàutics Civils, SA, per a l’execució 
d’actuacions materials pròpies de la inspecció aeronàutica.

La societat mercantil estatal «Serveis i Estudis per a la Navegació Aèria i la Seguretat 
Aeronàutica, SA» (anteriorment denominada «Societat Estatal d’Ensenyaments Aeronàutics 
Civils, SA»), ha expandit i diversificat les seves activitats aeronàutiques els últims anys, de 
manera que, al costat de l’ensenyament en l’àmbit de l’aviació civil, que va justificar la seva 
creació el 1990, realitza altres activitats en aquest sector, com ara el manteniment 
d’aeronaus o treballs aeris d’observació i patrulla en el mar.

Entre les activitats aeronàutiques desenvolupades per «Serveis i Estudis per a la 
Navegació Aèria i la Seguretat Aeronàutica, SA» (SENASA), també hi ha la realització 
d’actuacions materials pròpies de la inspecció aeronàutica de caràcter tècnic o especialitzat 
que li encomani el Ministeri de Foment a l’empara de la disposició addicional quarta de la 
Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria. Els encàrrecs fets pel Ministeri de Foment 
són d’execució obligada per a SENASA per la seva condició de mitjà propi instrumental i 
servei tècnic de l’Administració conferides per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

L’exercici per una mateixa persona jurídica, SENASA, de les activitats pròpies de 
l’aviació civil subjectes a inspecció aeronàutica i d’actuacions materials d’inspecció de 
caràcter tècnic o especialitzat, podria provocar un conflicte d’interessos si arribés el cas 
que SENASA participés en les inspeccions efectuades pel Ministeri de Foment sobre les 
seves pròpies activitats desenvolupades en el camp de l’aviació civil.

Els imperatius d’objectivitat, imparcialitat i independència de l’actuació administrativa 
d’inspecció, derivats de la Constitució i de la resta del nostre ordenament jurídic intern, així 
com de les normes comunitàries sobre transport aeri, requereixen l’adopció de mesures 
per assegurar l’objectivitat de les actuacions materials d’inspecció de caràcter tècnic o 
especialitzat realitzades per SENASA.

Per això, aquesta Ordre modifica l’Ordre FOM/2140/2005, de 27 de juny, per la qual es 
regulen els encàrrecs a realitzar per la Societat Estatal d’Ensenyaments Aeronàutics Civils, 
SA, per a l’execució d’actuacions materials pròpies de la inspecció aeronàutica, amb la 
finalitat de prohibir qualsevol intervenció de SENASA en les inspeccions que recaiguin 
sobre les activitats que dugui a terme en l’àmbit de l’aviació comercial.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques i 
d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre FOM/2140/2005, de 27 de juny, per la qual es regulen 
els encàrrecs a realitzar per la Societat Estatal d’Ensenyaments Aeronàutics Civils, 
SA, per a l’execució d’actuacions materials pròpies de la inspecció aeronàutica.

U. S’afegeix un paràgraf al final a l’article 2 amb la redacció següent:

«En cap cas, SENASA ni el personal al seu càrrec poden executar o intervenir 
directament o indirectament en les actuacions materials d’inspecció de caràcter tècnic o 
especialitzat, que es realitzin sobre els serveis o instal·lacions de l’esmentada societat 
mercantil dedicats a activitats pròpies de l’aviació civil, ni sobre els serveis o instal·lacions 
d’altres empreses o entitats dedicats igualment a l’aviació civil que estiguin sent gestionats 
directament per SENASA.»
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Dos. S’hi introdueix una disposició addicional única per actualitzar les referències a 
la nova denominació de la societat mercantil estatal SENASA.

«Disposició addicional única. Adaptació a la nova denominació de la societat mercantil 
estatal SENASA.

Les referències a la Societat Estatal d’Ensenyaments Aeronàutics Civils, SA (SENASA), 
que figuren en aquesta Ordre i en l’Ordre FOM/2140/2005, de 27 de juny, per la qual es 
regulen els encàrrecs a realitzar per la Societat Estatal d’Ensenyaments Aeronàutics Civils, 
SA, per a l’execució d’actuacions materials pròpies de la inspecció aeronàutica, s’han 
d’entendre fetes a la societat mercantil estatal “Serveis i Estudis per a la Navegació Aèria 
i la Seguretat Aeronàutica, SA” (SENASA).»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 28 de febrer de 2008.–La ministra de Foment, Magdalena Álvarez Arza.


