
Si tens algun familiar 
desaparegut durant la 
Guerra Civil i el franquisme 
inscriu-lo al Cens de 
persones desaparegudes 
i apunta’t al Programa 
d’identificació genètica.

justicia.gencat.cat/tancareldol

TANCAR 
EL DOL.
TANCAR 
EL DOL.

La família Sans Lloveras ha pogut 
tancar el dol després de 83 anys 
buscant en Josep, desaparegut 
a la Guerra Civil.

Dades de contacte 
Departament de Justícia

Direcció General de Memòria Democràtica
Carrer del Foc, 57 — 08038, Barcelona

Telèfon
938 872 936

Adreça electrònica 
memoria.justicia@gencat.cat
justicia.gencat.cat/tancareldol

Cens de persones desaparegudes durant 
la Guerra Civil i el franquisme

Programa d’identificació genètica

TU TAMBÉ POTS TANCAR EL DOL.TU TAMBÉ POTS TANCAR EL DOL.



Què és el Programa d’identificació genètica?
És una iniciativa fruit de la col·laboració entre el Departament 
de Justícia, competent en matèria de memòria democràtica, 
i el Departament de Salut.

Té tres objectius: 

Tens un familiar que va Tens un familiar que va 
desaparèixer durant la Guerra Civil  desaparèixer durant la Guerra Civil  
i la dictadura franquista?i la dictadura franquista? 

Inscriu el seu cas en el Cens de persones 
desaparegudes.

Si vols conèixer el lloc d’enterrament d’un familiar desaparegut 
durant la Guerra Civil o el franquisme has d’inscriure el teu cas en el 
Cens de persones desaparegudes de la Direcció General de Memòria 
Democràtica.

Què és el Cens de persones desaparegudes?
Un registre administratiu de caràcter públic que recull les dades de les 
persones desaparegudes per intentar localitzar el lloc d’enterrament i, 
en cas de ser possible, recuperar-ne les restes.

En primer lloc, s’obre una recerca exhaustiva en diversos 
arxius civils i militars amb l’objectiu de localitzar 
el lloc d’enterrament de la persona desapareguda. 
La documentació que es recupera s’envia als familiars.

En segon lloc, se cita els familiars perquè puguin donar 
una mostra d’ADN i en l’àmbit del Programa d’identificació 
genètica obtenir el perfil que s’encreuarà amb els perfils 
de les restes exhumades en les intervencions en fosses.

Què passa quan un familiar inscriu una persona 
desapareguda al cens?

Crear una base de dades dels perfils genètics 
dels familiars de desapareguts de la Guerra Civil 
i la dictadura franquista.

Crear una base de dades dels perfils genètics extrets 
de les restes humanes de persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

Encreuar la informació d’ambdues bases de dades 
per intentar establir-hi relacions de parentiu i, per tant, 
determinar identificacions personals.

1.

2.

3.

Tu també pots tancar el dol. 

Inscriu el teu familiar al Cens de persones desaparegudes 
per accedir al Programa d’identificació genètica.
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