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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
10729 Real decreto 851/2015, do 28 de setembro, polo que se modifica o Real 

decreto 1977/2008, do 28 de novembro, polo que se regulan a composición e 
as funcións da Comisión Nacional para o Uso Forense do ADN.

A disposición adicional terceira da Lei de axuizamento criminal engadida pola Lei 
orgánica 15/2003, do 25 de novembro, pola que se modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 
de novembro, do Código penal, actúa como base legal habilitante do Real 
decreto 1977/2008, do 28 de novembro, polo que se regulan a composición e as funcións 
da Comisión Nacional para o Uso Forense do ADN.

O citado real decreto permitiu a constitución e posta en funcionamento deste organismo 
colexiado, adscrito ao Ministerio de Xustiza, coas funcións específicas de acreditación, 
coordinación e elaboración de protocolos oficiais, así como de determinación das 
condicións de seguridade dos laboratorios facultados para contrastar perfís xenéticos na 
investigación e persecución de delitos e na identificación de cadáveres.

Ata agora o artigo 4 regulaba a composición da Comisión Nacional en dous puntos: o 
primeiro dedicábao á Presidencia, Vicepresidencia e vogais, mentres que o segundo abría 
a posibilidade de que se incorporasen, igualmente como vogais, dous representantes da 
base de datos de ADN, un dependente dos Mossos d´Esquadra e outro da Ertzaintza.

Respecto ao primeiro punto, posto que as materias obxecto de estudo nesta comisión 
teñen un marcado contido procesual, o Pleno solicitou que se integren nel un representante 
do Consello Xeral do Poder Xudicial e un representante da Fiscalía Xeral do Estado, 
ademais de incluír expresamente os representantes dos Mossos d´Esquadra, da Ertzaintza 
e da Policía Foral de Navarra, e de poder contar coa participación doutros posibles 
expertos autorizados pola Presidencia.

Respecto ao segundo, nada se establecía verbo da posibilidade de que se integren, se 
é o caso, representantes doutras policías autonómicas que achegan información á base 
de datos policial de ADN e que, polo tanto, poidan formar parte da Comisión nas mesmas 
condicións que as establecidas para os referidos anteriormente.

Para emendar unha situación que se podería considerar discriminatoria respecto a 
outras comunidades autónomas, parece conveniente adaptar este precepto permitindo 
que formen parte da Comisión Nacional para o Uso Forense do ADN representantes das 
bases de datos de ADN dependentes das diversas policías autonómicas.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Xustiza e do Interior, coa aprobación 
previa do ministro de Facenda e Administracións Públicas e logo de deliberación do 
Consello de Ministros na súa reunión do día 25 de setembro de 2015,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Real decreto 1977/2008, do 28 de novembro, polo que se 
regulan a composición e as funcións da Comisión Nacional para o Uso Forense do ADN.

O Real decreto 1977/2008, do 28 de novembro, polo que se regulan a composición e 
as funcións da Comisión Nacional para o Uso Forense do ADN, queda modificado como 
se recolle a seguir:

Un. Modifícase o artigo 4, que quedará redactado nos seguintes termos:

«Artigo 4. Composición.

1. A Comisión Nacional para o Uso Forense de ADN está integrada polos 
seguintes membros:

a) Presidente: o director xeral de Relacións coa Administración de Xustiza.
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b) Vicepresidentes: o director do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias 
Forenses e o representante da Secretaría de Estado de Seguridade, designado polo 
seu titular.

c) Vogais:

– Un funcionario adscrito aos laboratorios da Comisaría Xeral de Policía 
Científica, designado polo director xeral da Policía.

– Un funcionario da Xefatura de Policía Xudicial da Garda Civil, designado polo 
director xeral da Garda Civil.

– Un representante da Policía da Xeneralidade de Cataluña - Mossos 
d’Esquadra.

– Un representante da Policía Autónoma Vasca - Ertzaintza.
– Un representante da Policía Foral de Navarra.
– Un maxistrado designado polo ministro de Xustiza.
– Un fiscal designado polo ministro de Xustiza.
– Un representante do Consello Xeral do Poder Xudicial, designado pola 

Comisión Permanente do Consello.
– Un representante da Fiscalía Xeral do Estado, designado por esta.
– Un experto en bioética designado polo ministro de Xustiza.
– Un experto en xenética designado polo ministro de Economía e 

Competitividade.
– Un experto en xenética médica e patoloxía molecular do Sistema nacional de 

saúde, designado polo ministro de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.
– Un médico forense designado polo ministro de Xustiza.
– Un facultativo do Instituto Nacional de Toxicoloxía e de Ciencias Forenses, 

designado polo seu director, que actuará como secretario da Comisión.

2. Así mesmo, formarán parte da Comisión as policías autonómicas que se 
poidan constituír en todo o ámbito nacional sempre e cando integren os seus 
ficheiros ou bases de ADN na base de datos policial sobre identificadores obtidos a 
partir do ADN.»

Dous. Modifícase o artigo 7, que queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 7. Colaboración e asesoramento.

A Comisión, coa autorización do presidente, poderá solicitar para o exercicio das 
súas funcións a colaboración e o asesoramento do persoal adscrito aos distintos 
laboratorios de análises do ADN con fins de investigación criminal ou de identificación 
de desaparecidos, así como das bases de datos de ADN, como doutros expertos 
que se considere.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 28 de setembro de 2015.

FELIPE R.

A vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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