
Actuacions d’assessorament, informació i suport

1. S'ha d’emplenar la sol·licitud per escrit i s’ha de deixar en el registre, s’ha d’aportar 
el màxim de dades que es coneixen sobre la data de naixement, la data d'adopció, els 
cognoms dels pares biològics, l’existència de germans, etc. 

2. S'ha d’adjudicar a l'equip de postadopció 
3. Amb la sol·licitud s’han d’incoar les diligències informatives 
4. La sol·licitud s’ha d’anotar en el registre informàtic corresponent 
5. Des de l'equip d'adopcions, s’ha de realitzar l’entrevista personal amb el sol·licitant, 

amb la finalitat de conèixer la intenció i el benefici de la demanda 
6. En el cas de joves, si és possible, s’ha d’implicar la família adoptiva del sol·licitant 

perquè pugui acompanyar-lo en tot el procés de reconstrucció de la història dels seus 
orígens 

7. Amb la informació aportada s’ha de sol·licitar l'expedient original (cognoms dels 
pares biològics, data de naixement, etc.) a l'Arxiu General del Consell de Mallorca 

8. Una vegada llegit l'expedient se n’ha d’extreure un resum de: 
• a. Els motius principals que van dur a l'adopció. 
• b. L’existència d'altres membres familiars: pares, germans, etc.

9. S’han d’explicar aquestes dades al jove o a la persona interessada de manera gradual 
ja que en la majoria dels casos saber els motius de l'adopció ja és suficient per al 
sol·licitant 

10.S’han de realitzar les entrevistes explicatives necessàries per acompanyar el procés 
d’assimilació del sol·licitant 

11.Mai no s’han d’aportar dades dels membres de la família d'origen sense notificar-ho 
prèviament als membres 

12.Mai no s’han d’aportar dades dels membres de la família d’origen que serveixin per 
localitzar-los sense tenir la seva autorització expressa per escrit 

13.Si es desconeix el domicili de les persones afectades a les quals es refereix la 
informació, les gestions per localitzar-les i per fer efectiva la notificació, s’han de fer 
mitjançant: 

• ofici a l’INSS 
• ofici a la policia local 
• ofici al padró municipal 
• ofici al Registre Civil

14.Mai no s’han de facilitar les dades fins que no es rep la contestació d’aquestes 
actuacions 

15.S'ha d’oferir a l'interessat la possibilitat de rebre suport psicològic, com a ajuda per 
afrontar pors i emocions


