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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
19992 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 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, en la disposició final primera, apartat 
quart, va afegir a la Llei d’enjudiciament criminal una nova disposició addicional tercera, 
d’acord amb la qual el Govern, a proposta conjunta dels ministeris de Justícia i de l’Interior, 
i amb els informes previs legalment procedents, havia de regular mitjançant un reial decret 
l’estructura, composició, organització i funcionament de la Comissió nacional sobre l’ús 
forense de l’ADN. Aquesta Llei estableix, de forma general, que a l’esmentada Comissió 
nacional li corresponen diferents funcions relacionades amb l’acreditació, la coordinació, 
l’elaboració de protocols oficials i la 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.

La recent Llei orgànica 10/2007, de 8 d’octubre, reguladora de la base de dades policial 
sobre identificadors obtinguts a partir de l’ADN, ha encomanat a la Comissió nacional 
sobre l’ús forense de l’ADN, a l’article 5, la funció especifica d’acreditació de tots els 
laboratoris que realitzin anàlisis d’ADN i aportin perfils genètics a la base de dades policial 
sobre identificadors obtinguts a partir de l’ADN. D’acord amb aquest precepte, només 
poden realitzar anàlisis de l’ADN per a identificació genètica en els casos que preveu 
aquesta Llei els laboratoris acreditats amb aquesta finalitat per la Comissió nacional per a 
l’ús forense de l’ADN que superin els controls periòdics de qualitat a què s’hagin de 
sotmetre.

En vista d’aquestes previsions és imprescindible posar en marxa la Comissió nacional 
per a l’ús forense de l’ADN, darrere la qual batega un interès públic evident en el bon 
funcionament de l’Administració de justícia i com a garantia en els processos penals que 
de manera creixent utilitzen l’ADN en matèria de prova.

Constitueix, doncs, l’objecte d’aquest Reial decret la regulació de la Comissió nacional 
per a l’ús forense de l’ADN com a òrgan col·legiat adscrit al Ministeri de Justícia.

La norma regula, així mateix, quines són les funcions de la Comissió i la seva 
composició, en la qual es preveu la presència d’un magistrat, un fiscal, representants de 
l’Institut Nacional de Toxicologia i de Ciències Forenses, de la Comissaria General de 
Policia Científica i de la Prefectura de Policia Judicial de la Guàrdia Civil, representants de 
les policies autonòmiques que disposen de laboratoris d’ADN que s’hagin integrat a la 
base de dades policial sobre identificadors obtinguts a partir de l ‘ADN, així com d’experts 
en bioètica i genètica. Tenint en compte les tasques tècniques que han de correspondre a 
la Comissió nacional per a l’ús forense de l ‘ADN, s’ha considerat que aquesta es pot situar 
a l’òrbita de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, atesa la seva acreditada 
experiència i prestigi com a centre de referència i de control de qualitat en l’àmbit de la 
genètica forense.

A més, s’estableixen les normes de funcionament que han de fer possible que la 
Comissió nacional per a l’ús d’ADN compleixi les seves funcions. En especial, es regula el 
procediment que el nou òrgan ha de seguir per a l’avaluació dels laboratoris d’anàlisis 
d’ADN.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Justícia i de l’Interior, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de novembre de 2008,
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D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular l’estructura, composició, organització i 
funcionament de la Comissió nacional sobre l’ús forense de l’ADN.

Article 2. Naturalesa.

1. La Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN és un òrgan col·legiat adscrit 
orgànicament al ministeri de Justícia, que depèn jeràrquicament de la Secretaria d’Estat 
de Justícia.

2. El funcionament de la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN es regeix pel 
que disposen aquest Reial decret i el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Article 3. Funcions.

La Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN exerceix les funcions següents:

a) L’acreditació dels laboratoris que estiguin facultats per contrastar perfils genètics 
en la investigació i persecució de delictes i la identificació de cadàvers o recerca de 
persones desaparegudes; així com avaluar el seu compliment i establir els controls oficials 
de qualitat als quals s’hagin de sotmetre de forma periòdica els laboratoris esmentats.

No s’acrediten laboratoris que no tinguin prèviament la certificació de qualitat atorgada 
per l’entitat d’acreditació corresponent.

Amb aquesta finalitat, la Comissió nacional per a l’ús forense de l ‘ADN ha d’establir, 
d’acord amb els criteris que proposi la Comissió tècnica permanent, els estàndards 
científics, els sistemes d’acreditació i els controls oficials de qualitat als quals s’han de 
sotmetre els laboratoris que realitzin anàlisis d’ADN, en atenció a les especialitats que 
efectivament hagin de realitzar, i aportin perfils genètics a la base de dades policial sobre 
identificadors obtinguts a partir de l’ADN.

b) L’establiment de criteris de coordinació entre els laboratoris a què es refereix a la 
lletra anterior, així com l’estudi de tots els aspectes científics i tècnics, organitzatius, ètics 
i legals que garanteixin el bon funcionament dels laboratoris que integren la base de dades 
policial sobre identificadors obtinguts a partir de l’ADN, com a base de dades nacional de 
perfils d’ADN.

c) L’elaboració i aprovació dels protocols tècnics oficials sobre l’obtenció, conservació 
i anàlisi de les mostres, inclosa la determinació dels marcadors homogenis sobre els quals 
els laboratoris acreditats han de realitzar les anàlisis.

d) La determinació de les condicions de seguretat en la custòdia i la fixació de totes 
les mesures que garanteixin l’estricta confidencialitat i reserva de les mostres, les anàlisis 
i les dades que se n’obtinguin, de conformitat amb el que estableixen les lleis.

e) El manteniment de relacions de col·laboració amb els organismes d’altres estats 
responsables de l’anàlisi de l’ADN amb fins d’investigació i persecució de delictes i la 
identificació de restes cadavèriques o de recerca de persones desaparegudes, sense 
perjudici de les actuacions que corresponguin als ministeris de Justícia i de l’Interior en 
relació amb les dites matèries.

f) La formulació de les propostes, als ministeris de Justícia i de l’Interior, que s’estimin 
necessàries per a l’eficàcia de la investigació i persecució de delictes i la identificació de 
cadàvers.

g) La proposta de convenis amb altres entitats per afavorir la realització de 
procediments d’acreditació, així com de col·laboració amb laboratoris no inclosos a la base 
de dades policial sobre identificadors obtinguts a partir de l’ADN.

h) L’elaboració d’una memòria anual, per remetre-la als ministeris de Justícia i de 
l’Interior.
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i) L’aprovació de les normes i procediments interns d’actuació per a l’exercici de les 
funcions encomanades en aquest Reial decret.

Article 4. Composició.

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

a) President: el director general de Relacions amb l’Administració de Justícia.
b) Vicepresidents: el director de l’Institut Nacional de Toxicologia i de 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 i la Guàrdia Civil.

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

Un magistrat designat pel ministre de Justícia.
Un fiscal designat pel ministre de Justícia.
Un expert en bioètica designat pel ministre de Justícia.
Un expert en genètica designat pel ministre de Ciència i Innovació.
Un expert en genètica mèdica i patologia molecular del Sistema Nacional de Salut 

designat pel ministre de Sanitat i Consum.
Un metge forense designat pel ministre de Justícia.
Un facultatiu de l’Institut Nacional de Toxicologia i de Ciències Forenses designat pel 

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

2. Quan els fitxers o bases d’ADN de les policies autonòmiques s’integrin a la base 
de dades policial sobre identificadors obtinguts a partir de l’ADN i se subscrigui l’acord 
corresponent, també seran vocals de la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN:

Un representant de la base de dades d’ADN dependent dels mossos d’Esquadra.
Un representant de la base de dades d’ADN dependent de l’Ertzaitnza.

Article 5. Reunions de la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN.

La Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN es reuneix, almenys, una vegada al 
trimestre, i sempre que ho exigeixi el compliment de les seves funcions.

Article 6. Comissió tècnica permanent.

1. Dins de la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN es constitueix la Comissió 
tècnica permanent, per a la proposta de criteris d’investigació científica i tècnica, així com 
per a la proposició a la Comissió nacional dels criteris corresponents a les funcions de 
l’article 3.a).

2. La Comissió tècnica permanent està presidida pel director de l’Institut Nacional de 
Toxicologia i de Ciències Forenses i integrada pels representants dels laboratoris de les 
forces i cossos de seguretat i el facultatiu designat per l’Institut Nacional de Toxicologia i 
de Ciències Forenses, que també actua com a secretari.

Article 7. Col·laboració i assessorament.

La Comissió, a iniciativa del seu president, pot sol·licitar 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, per a 
l’exercici de les seves funcions.
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Article 8. Procediment d’avaluació de laboratoris d’anàlisis d’ADN.

1. La Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN ha de proposar als laboratoris 
que pretenguin realitzar contrastos de perfils genètics en la investigació i persecució de 
delictes i la identificació de cadàvers el desplegament de les mesures de garantia de la 
qualitat que estableixi la norma europea d’acreditació vigent. Amb aquesta finalitat s’han 
d’establir els terminis pertinents per fer efectiva l’adequació dels laboratoris a l’esmentada 
norma, així com el procediment d’avaluació i documentació.

2. En qualsevol cas, els laboratoris s’han de sotmetre als controls periòdics de qualitat 
que s’hagin d’efectuar d’acord amb la norma europea d’acreditació vigent.

3. En cas que es detectin deficiències en aquests controls periòdics, la Comissió 
nacional per a l’ús forense de l’ADN ha de requerir al laboratori de què es tracti perquè 
aquelles siguin reparades en un termini de dos mesos.

4. En cas que un laboratori no repari les deficiències detectades, la Comissió nacional 
per a l’ús forense de l’ADN li ha de retirar l’acreditació, i el laboratori no en pot sol·licitar 
una de nova fins que no s’hagi solucionat la causa que l’hagi determinat.

Contra aquesta resolució de la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN es pot 
interposar recurs d’alçada davant el secretari d’Estat de justícia.

Disposició addicional única. Suport administratiu.

L’Institut Nacional de Toxicologia ha de proporcionar a la Comissió nacional per a l’ús 
forense de l’ADN els mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici eficaç de les 
seves funcions.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

S’autoritza els ministeris de Justícia i de l’Interior perquè dictin les disposicions 
necessàries per al bon funcionament de la Comissió nacional per a l’ús forense de l’ADN.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 28 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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