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Projecte de construcció de la Presa d’Enciso.
Projecte regulació del riu Leza. Presa de SotoTerroba.
Projecte de regulació integral del Canal de Terreu.
Conducció abastiment a Càceres des de l’embassament
de Portaje i altres (Càceres).
Adequació i millora de la xarxa d’abastiment a la nova
Mancomunitat del Guadiela.
Abastiment a la futura Mancomunitat d’aigües dels
nuclis limítrofs amb els embassaments d’Entrepeñas i
Buendía (Conca i Guadalajara).
Ordenació Hidràulica del riu Tajo entre Bolarque i Talavera, tram Aranjuez.
Reparació i adequació de l’entorn del depòsit d’aigua
tractada de l’ETAP del Sistema d’Abastiment. AlmogueraMondéjar.
Ampliació de l’ETAP de Talavera de la Reina.
Ampliació i millora de l’abastiment als municipis de la
zona del Sistema Alberche.
Restauració Ambiental del rierol Riopudio.
Agrupació d’abocaments urbans, sobreeixidors i estacions de bombament de pluvials i emissari fins a l’EDAR
d’Écija.
Defensa de la ciutat d’Écija enfront de les avingudes
del riu Genil, 2a fase.
Nova conducció d’impulsió de l’estació elevadora de
peu de presa de Guadalcacín per a millora de l’abastiment
a la zona gaditana.
Segona fase del sistema Quiebrajano-Víboras: renovació de la resta de la xarxa del sistema del Quiebrajano.
Segona fase del sistema Quiebrajano-Víboras: Tram
Cuérniga-Arjona.
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LLEI ORGÀNICA 9/2007, de 8 d’octubre, de
modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General. («BOE» 242,
de 9-10-2007.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
orgànica següent i jo la sancione.
PREÀMBUL
L’experiència adquirida en els diversos processos
electorals celebrats des de l’entrada en vigor de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, aconsellen la seua reforma, fins i tot puntual. Estes
modificacions de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, se centren en tres aspectes:
1r. La publicitat de les operacions de determinació
definitiva del nombre, límits i locals de les Seccions Electorals i de les seues Meses.
Es tracta de recórrer a les noves tecnologies de la
Societat de la Informació per a dur a terme esta difusió,
facilitant als ciutadans el coneixement d’aquelles.
2n. Les especialitats que presenta el vot per correu
per a determinats col·lectius de temporalment absents.
La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, regula dos modalitats d’exercici del dret de
sufragi: presencial i per correu. Els requisits que preveu
esta Llei Orgànica, com són la realització de tràmits en
territori espanyol en el cas del vot per correu o la inscripció en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA),
poden no ser els idonis en relació amb alguns dels grups
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que integren el col·lectiu de residents temporalment
absents. Per este motiu, s’encomana al Govern la regulació detallada d’este procediment de vot, amb un informe
previ de la Junta Electoral Central.
3r. L’exercici del dret de sufragi per part de les persones cegues o amb discapacitat visual.
És necessari per a això arbitrar una forma de vot que
permeta a les persones cegues o amb discapacitat visual
disposar de la privacitat necessària per a exercir el seu
dret de vot secret, sense necessitat de dependre de tercers i en igualtat de condicions amb la resta dels ciutadans. La regulació detallada d’un procediment per a
l’exercici del dret de sufragi de les persones cegues o
amb discapacitat visual ha de recollir-se en una norma de
rang reglamentari, amb un informe previ de la Junta Electoral Central, de manera que s’evite així que cada xicoteta
modificació tècnica i millora que s’hi desitge introduir
requerisca la modificació d’una Llei Orgànica.
Article 1.
L’article 24.4 queda redactat de la manera següent:
«Article 24.
4. Dins dels deu dies anteriors al de la votació
serà difosa en Internet per l’Oficina del Cens Electoral i serà exposada al públic en els respectius ajuntaments la relació definitiva de seccions, meses i
locals electorals.»
Article 2.
L’article 74 queda redactat de la manera següent:
«Article 74.
El Govern, amb un informe previ de la Junta
Electoral Central, regularà les especialitats respecte
del que disposen els dos articles anteriors per al vot
per correu del personal embarcat en vaixells de
l’armada, de la marina mercant o de la flota pesquera, del personal de les forces armades espanyoles i dels cossos i forces de seguretat de l’Estat que
complisquen missions a l’exterior, així com per al
vot per correu dels ciutadans que es troben temporalment a l’estranger entre la convocatòria d’un procés electoral i la seua celebració.»
Article 3.
L’article 87 queda redactat de la manera següent:
«Article 87.
1. Els electors que no sàpien llegir o que, per
discapacitat, estiguen impedits per a triar la papereta o col·locar-la dins del sobre i per a entregar-la al
president de la mesa, poden servir-se per a estes
operacions d’una persona de la seua confiança.
2. No obstant això, el Govern, amb un informe
previ de la Junta Electoral Central, regularà un procediment de votació per a les persones cegues o
amb discapacitat visual que els permeta exercir el
seu dret de sufragi garantint el secret del vot.»
Article 4.
L’apartat 2 de la disposició addicional primera queda
redactat de la manera següent:
«2. En aplicació de les competències que la
Constitució reserva a l’Estat, s’apliquen també a les
eleccions a Assemblees Legislatives de comunitats
autònomes convocades per estes els articles
següents del Títol I d’esta Llei Orgànica: 1 al 42; 44;
44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 i 8; 47.4; 49; 51.2 i 3; 52; 53;
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54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 i 3; 72; 73;
74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2;
108.2 i 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152.»
Disposició final.
Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en
el «Boletín Oficial del Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
complisquen esta Llei Orgànica i que la facen complir.
Madrid, 8 d’octubre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LLEI ORGÀNICA 10/2007, de 8 d’octubre,
reguladora de la base de dades policials
sobre identificadors obtinguts a partir de
l’ADN. («BOE» 242, de 9-10-2007.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: que les Corts Generals han aprovat la llei
orgànica següent i jo la sancione.
PREÀMBUL
I
L’àcid desoxiribonucleic (ADN), component químic del
nucli cel·lular, s’ha convertit en un instrument essencial
de les tècniques que la moderna medicina forense utilitza
per a la investigació de delictes per part de les autoritats
judicials i policials.
Des que en 1988, al Regne Unit i per primera vegada,
la informació obtinguda de l’ADN va ser utilitzada per a
identificar i condemnar el culpable d’un delicte, tant a
Espanya com a la resta dels països del nostre entorn s’ha
pres consciència de la transcendència dels marcadors
genètics en les investigacions criminals, cosa que anava
sent més freqüent en altres àmbits, com la identificació de
cadàvers o la determinació de relacions de parentiu.
No obstant això, i a pesar d’eixa importància, l’ús de
les dades relacionades amb l’ADN, en l’àmbit de la persecució de delictes, xoca hui amb nombroses dificultats,
especialment quant a la seua obtenció i registre de cara al
seu ús en el curs d’ulteriors investigacions. Això és causat
tant pel caràcter sensible que les dites dades tenen i
l’important grau de protecció amb què, naturalment, han
de comptar, com per la inexistència d’un marc jurídic que
en regule adequadament l’ús.
L’any 2003, i per mitjà del que disposa la disposició
final primera de la Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novembre, de modificació del Codi Penal, es va reformar la Llei
d’Enjudiciament Criminal a fi de proporcionar cobertura
jurídica a determinades pràctiques d’investigació, de la
qual mancaven fins llavors,.
La nova redacció donada als articles 326 i 363 de la
Llei d’Enjudiciament Criminal va consistir, essencialment,
a regular la possibilitat d’obtindre l’ADN a partir de mostres biològiques provinents de proves trobades al lloc del
delicte o extretes de sospitosos, de manera que els dits
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perfils d’ADN puguen ser incorporats a una base de dades
per a utilitzar-les en eixa investigació concreta.
No obstant això, la reforma no va regular altres aspectes importants, com la possibilitat de crear una base de
dades en què, de manera centralitzada i integral,
s’emmagatzemara el conjunt dels perfils d’ADN obtinguts,
a fi que pogueren ser utilitzats, posteriorment, en investigacions distintes o futures, fins i tot sense el consentiment exprés del titular de les dades.
Estes mancances, unides a altres factors de naturalesa
diversa, posen de manifest la insuficiència de la regulació
vigent per a satisfer tant les possibilitats tècniques i les
demandes ciutadanes com els compromisos internacionals progressivament adquirits pel nostre país en matèria
d’intercanvi de perfils d’ADN per a les investigacions de
determinats delictes.
D’una banda, resulta indubtable que els avanços tècnics permeten hui que l’obtenció de dades exclusivament identificadores a partir d’una mostra d’ADN es
puga realitzar de manera ràpida, econòmica i escassament limitadora dels drets ciutadans. D’una altra, la
societat exigix que les autoritats, judicials i policials,
encarregades de la persecució dels delictes, disposen
dels instruments d’investigació més eficients possibles,
especialment en la lluita contra aquells crims que generen major alarma social. Finalment, no pot oblidar-se
que la creixent globalització dels delictes i la paral·lela
assumpció per part d’Espanya d’una sèrie d’obligacions
recíproques amb altres països per a compartir la informació disponible en els respectius fitxers i bases de
dades exigixen l’adopció de les mesures materials i jurídiques adequades.
Respecte a este últim aspecte, cal assenyalar que
l’adopció d’eixes mesures jurídiques, així com la creació
de bases de dades que permeten intercanviar la informació entre els estats membres, ha sigut reiteradament
exposada des de les institucions comunitàries a través de
sengles Resolucions del Consell relatives a l’intercanvi de
resultats d’anàlisi d’ADN, de 9 de juny de 1997 i de 25 de
juliol de 2001, respectivament. En el mateix sentit s’ha
pronunciat el Consell d’Europa a partir de la Recomanació
(92) 1, de 10 de febrer de 1992, del seu Comité de Ministres, sobre la utilització dels resultats d’anàlisi d’ADN en el
marc del sistema de justícia penal.
Finalment, ha de recalcar-se que en la redacció de la
present llei, com no podria ser d’una altra manera, s’han
tingut en compte els criteris que, sobre la protecció dels
drets fonamentals en l’obtenció de proves a partir dels perfils d’ADN, ha conformat el Tribunal Constitucional en
diverses sentències, com la 207/1996, de 16 de desembre.
II
L’articulat de la present llei comença determinant el
que constituïx el seu objectiu fonamental, que no és un
altre que la creació d’una base de dades en què, de
manera única, s’integren els fitxers de les forces i cossos
de seguretat de l’Estat en què s’emmagatzemen les dades
identificadores obtingudes a partir de les anàlisis d’ADN
que s’hagen realitzat en el marc d’una investigació criminal, o en els procediments d’identificació de cadàvers o
d’esbrinament de persones desaparegudes.
En relació amb la seua integració orgànica, la base de
dades policials sobre identificadors obtinguts a partir de
l’ADN dependrà del Ministeri de l’Interior a través de la
Secretaria d’Estat de Seguretat.
A continuació, la llei incorpora una important novetat,
ja que possibilita que per a determinats delictes d’especial
gravetat i repercussió social –així com en el cas dels
patrons identificadors obtinguts en els procediments
d’identificació de restes cadavèriques o de persones desaparegudes, o quan el titular de les dades haja prestat el
seu consentiment per a la inscripció–, els resultats obtin-

