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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
10729 Reial decret 851/2015, de 28 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 

1977/2008, de 28 de novembre, pel qual es regula la composició i funcions de 
la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN.

La disposició addicional tercera de la Llei d’enjudiciament criminal, afegida per la Llei 
orgànica 15/2003, de 25 de novembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, 
de 23 de novembre, del Codi penal, actua com a base legal habilitadora del Reial 
decret 1977/2008, de 28 de novembre, pel qual es regula la composició i funcions de la 
Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN.

Aquest Reial decret va permetre la constitució i posada en funcionament d’aquest 
organisme col·legiat, adscrit al Ministeri de Justícia, amb les funcions específiques 
d’acreditació, coordinació i elaboració de protocols oficials, així com de determinació de les 
condicions de seguretat dels laboratoris facultats per contrastar perfils genètics en la 
investigació i persecució de delictes i la identificació de cadàvers.

Fins ara l’article 4 regulava la composició de la Comissió nacional en dos apartats: el 
primer el dedicava a la Presidència, la Vicepresidència i els vocals, mentre que el segon 
obria la possibilitat que s’incorporessin, igualment com a vocals, dos representants de la 
base de dades d’ADN, un dependent dels Mossos d’Esquadra i un altre de l’Ertzaintza.

Respecte al primer apartat, atès que les matèries objecte d’estudi en aquesta Comissió 
tenen un contingut processal marcat, el Ple ha sol·licitat que s’hi integrin un representant 
del Consell General del Poder Judicial i un representant de la Fiscalia General de l’Estat, 
a més d’incloure-hi expressament els representants dels Mossos d’Esquadra, l’Ertzaintza 
i la Policia Foral de Navarra, i de poder disposar de la participació d’altres possibles experts 
autoritzats per la Presidència.

Respecte al segon, no s’establia res respecte a la possibilitat que s’hi integrin, si 
s’escau, representants d’altres policies autonòmiques que aporten informació a la base de 
dades policial d’ADN i que, per tant, puguin formar part de la Comissió en les mateixes 
condicions que les que s’estableixen per als esmentats anteriorment.

Per reparar una situació que es podria considerar discriminatòria respecte a altres 
comunitats autònomes, sembla convenient adaptar aquest precepte, i permetre que formin 
part de la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN representants de les bases de 
dades d’ADN dependents de les diverses policies autonòmiques.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Justícia i de l’Interior, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres a la reunió del dia 25 de setembre de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1977/2008, de 28 de novembre, pel qual es 
regula la composició i funcions de la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN.

El Reial decret 1977/2008, de 28 de novembre, pel qual es regula la composició i 
funcions de la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN, queda modificat com es 
recull a continuació:

U. Es modifica l’article 4, que queda redactat en els termes següents:

«Article 4. Composició.

1. La Comissió nacional per a l’ús forense d’ADN està integrada pels membres 
següents:

a) President: el director general de Relacions amb l’Administració de Justícia.
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b) Vicepresidents: el director de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències 
Forenses i el representant de la Secretaria d’Estat de Seguretat, designat pel seu 
titular.

c) Vocals:

– Un funcionari adscrit als laboratoris de la Comissaria General de Policia 
Científica, designat pel director general de la Policia.

– Un funcionari de la Prefectura de Policia Judicial de la Guàrdia Civil, designat 
pel director general de la Guàrdia Civil.

– Un representant de la Policia de la Generalitat de Catalunya - Mossos 
d’Esquadra.

– Un representant de la Policia Autònoma Basca - Ertzaintza.
– Un representant de la Policia Foral de Navarra.
– Un magistrat designat pel ministre de Justícia.
– Un fiscal designat pel ministre de Justícia.
– Un representant del Consell General del Poder Judicial, designat per la 

Comissió Permanent del Consell.
– Un representant de la Fiscalia General de l’Estat, designat per aquesta.
– Un expert en bioètica designat pel ministre de Justícia.
– Un expert en genètica designat pel ministre d’Economia i Competitivitat.
– Un expert en genètica mèdica i patologia molecular del Sistema Nacional de 

Salut, designat pel ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
– Un metge forense designat pel ministre de Justícia.
– Un facultatiu de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, designat 

pel seu director, que actua com a secretari de la Comissió.

2. Així mateix formen part de la Comissió les policies autonòmiques que es 
puguin constituir en tot l’àmbit nacional sempre que integrin els seus fitxers o bases 
d’ADN a la base de dades policial sobre identificadors obtinguts a partir de l’ADN.»

Dos. Es modifica l’article 7, que queda redactat en els termes següents:

«Article 7. Col·laboració i assessorament.

La Comissió, amb l’autorització del president, pot sol·licitar, per a l’exercici de 
les seves funcions, la col·laboració i l’assessorament del personal adscrit als 
diferents laboratoris d’anàlisis de l’ADN amb fins d’investigació criminal o 
d’identificació de desapareguts, així com de les bases de dades d’ADN, i també 
d’altres experts que es consideri.»

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, 28 de setembre de 2015.

FELIPE R.

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