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El Govern posa en funcionament el Programa
d’Identificació Genètica de Desapareguts
durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista

En dos
minuts
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2016
XI legislatura

L’accés al Programa és gratuït i accessible per a qualsevol
persona inscrita al Cens de familiars de desapareguts
3 objectius
Constituir una base de dades que ordeni
i classifiqui els perfils genètics dels
familiars de desapareguts de la Guerra
Civil i la dictadura franquista

Dur a terme l’encreuament exhaustiu
de la informació d’ambdues bases
de dades per intentar establir-hi
relacions de parentiu

Constituir una base de dades que
ordeni i classifiqui els perfils genètics
extrets de les restes humanes
que es troben en fosses

Funcionament del Programa
RESTES ÒSSIES EXHUMADES

SOL·LICITANT
Inscripció del sol·licitant en el Cens de
familiars de persones desaparegudes

(en fosses, trobades en superfície o dispositades
al Memorial de les Camposines)
Realització de l’informe antropològic
i forense de les restes

Realització de l’estudi genètic dels
sol·licitants (mostres de frotis bucal) en
centres sanitaris d’arreu del territori català

Realització de l’estudi genètic
de les restes
Enviament i procesament
de les mostres genètiques
dels sol·licitants

Enviament i processament de les
mostres genètiques de les restes

Base de dades de perfil genètic dels
familiars de persones desaparegudes

Encreuament de
les bases de dades

Base de dades perfil genètic
de restes humanes

En cas positiu: entrega de les restes humanes,
objectes mobles i l’informe del procés
L’accés al Programa es realitzarà a través de la inscripció al Cens de Desapareguts del
Departament d’Exteriors i hi pot participar qualsevol persona, independentment de la seva
nacionalitat, familiar de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista

El formulari per a la inscripció al Cens
de Desapareguts es pot tramitar
a través del següent enllaç
(presencial o telemàticament)

L’extracció i tractament de la
mostra biològica és gratuïta
per a les persones sol·licitants

El Programa d’identificació genètica és una iniciativa
coordinada i impulsada pel Departament d’Afers
Exteriors en col·laboració amb el Departament
de Salut i el Departament de Justícia

