
           

                                                                   
  

 
SAN de 23 d’octubre de 2017, recurs 54/2017 

 

Llistat d’acompanyants d’autoritats en vols d’un ministeri i data de la informació 

en relació amb l’entrada en vigor de la Llei de Transparència estatal (accés al text de 

la sentència)  
 

Es va sol·licitar a un ministeri, a l’empara de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, un llistat dels 

passatgers que havien acompanyat a les autoritats en avions d’una flota concreta 

de la Força Aèria, així com respecte d’altres unitats que haguessin transportat autoritats 

espanyoles, segons el desglossament especificat i des de 1976. 

 

El Ministeri s’hi va negar, però el CTBG va reconèixer el dret d’accés a la informació 

introduint-hi certs matisos: la informació s’havia de proporcionar des de 1976 o data 

en què els registres es trobessin disponibles, sense que s’hi poguessin incloure dades de 

vols la informació dels quals estigués classificada perquè es referís a la Presidència del 

Govern i/o a la Casa Reial, i tampoc es podien incloure dades de la tripulació. 

 

El Ministeri va afirmar posteriorment que no disposava de dades fefaents i no 

estava en el seu poder la documentació peticionada. El CTBG li va requerir 

l’execució íntegra de la seva primera resolució. Finalment va ser aquesta segona 

resolució del CTBG (el requeriment) la impugnada per l’Administració, i l’assumpte va 

acabar a la via judicial. 

 

L’AN, després de la primera sentència del jutjat central contenciós administratiu, sosté 

que malgrat la primera resolució administrativa que acordava el dret d’accés és 

ferma, quan es procedeix a la seva execució poden introduir-se els matisos 

legals oportuns. Per això resol que: 

 

 La llei que imposa l’obligació d’informació va entrar en vigor el 10 de 

desembre de 2014, el que no impediria l’emissió de la informació de totes les 

persones que amb posterioritat a la citada data han utilitzat els avions. Per tant, la 

informació sempre s’ha de referir a viatges i acompanyants de després 

d’aquella data. 

 

 La informació no es pot proporcionar si ha de ser objecte de reelaboració, 

mitjançant la recopilació i obtenció de dades que no estan al ministeri o en 

alguna de les dependències, organismes o serveis que en depenen. 

 

 La informació de la Casa Reial s’ha de demanar a través de la Secretaria de la 

Presidència (el que no s’ha fet en aquest cas). 

 

 La informació no pot referir-se a viatges o acompanyants quan es tracti de viatges 

que s’han qualificat com a matèria classificada. 
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