PROCEDIMENT
-

1. Sessió informativa inicial
o Adoptar un menor es un procediment subjecte a múltiples variacions. Per la
qual cosa, de forma prèvia a la presentació de la sol·licitud, el Servei de
Menors i Família de l’IMAS ofereix a totes les persones interessades en
l’adopció, unes sessions informatives que aporten informació actualitzada tant
en adopció nacional com internacional. Aquestes es realitza el primer i tercer
dilluns de cada mes a les 13 h. al saló d’actes de l’IMAS (carrer General Riera,
67). A aquesta sessió s’entrega el model de sol·licitud i informació general del
procés adoptiu. No es necessari reservar amb antelació.

-

2. Sol·licitud d’adopció
o La sol·licitud s’ha de presentar al registre general de l’IMAS degudament
complimentada amb la documentació requerida.

-

3. Curs de Formació.
o El procés de formació és de caràcter obligatori, exceptuant els casos en què no
sigui la primera sol·licitud d’adopció i no hagin passat més de 5 anys de la
realització del curs. Només podran iniciar el procés formatiu els sol·licitants
amb expedient incoat. Actualment, la Secció d’Adopcions de l’IMAS
desenvolupa un programa de formació en cinc sessions de dues hores i mitja
cadascuna.

-

4. Valoració
o La finalitat de la valoració és declarar la Idoneïtat o no Idoneïtat de les
persones sol·licitants d’adopció. El concepte d’Idoneïtat fa referència a la
valoració de les capacitats, motivacions i possibilitats dels sol·licitants per
exercir com a família adoptiva. La idoneïtat sempre ha de fer referència a les
característiques del menor per al que han estat declarats idonis. Per a
l’elaboració de l’informe psicosocial dels adoptants l’equip tècnic de la Secció
d’Adopcions realitza un mínim de tres entrevistes. Una de les entrevistes es fa
en el domicili, en la qual hi han de ser presents les persones que hi convisquin.
També s’ha de valorar en una de les entrevistes o bé en una entrevista
específica si la família compleix els requisits per adoptar en el país seleccionat,
i per concretar el perfil de menor que estarien disposats a adoptar.

-

5. Obtenció del certificat d’idoneïtat.
o El certificat d’idoneïtat és el document que acredita a una família com a apta
per poder adoptar un infant. És requisit imprescindible per a poder dur a terme
una adopció. El Certificat d’idoneïtat l’emet la Comissió Tècnica Assessora,
que és qui avalua les propostes, basant-se en el resultat de l’informe
psicosocial, que analitza l’aptitud dels sol·licitants. Les famílies declarades
idònies podran iniciar la tramitació de l’expedient d’adopció en el país que
hagin seleccionat per a dur a terme la seva adopció. El termini de validesa del
Certificat d’Idoneïtat serà de divuit mesos, sense perjudici que es pugui revisar
en qualsevol moment si canvien les circumstàncies personal o familiar de les
persones que s’ofereixen per a l’adopció. Una vegada transcorregut el període
de validesa de divuit mesos, sense haver formalitzat cap adopció, per a
renovar la idoneïtat s’ha d’iniciar un procediment abreujat en el qual es podran
validar els informes i les diligències ja practicades mitjançant dues entrevistes i
presentant la documentació actualitzada

-

6. Preparació i remissió de la documentació

Si s’obté la Idoneïtat, la família ha de preparar la documentació següent:
-

Resolució i certificat d’idoneïtat
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-

Informe psicosocial
Compromís de la família de fer el seguiment i de col·laborar amb el país estranger
Compromís de l’administració de fer el seguiment i de col·laborar amb el país estranger
Altra documentació específica que ha d’ésser exigida pel país d’origen.

Tota la documentació ha d’ésser degudament traduïda per un traductor jurat i ha d’ésser
legalitzada i/o postil·lada.
-

7. Tramitació de l’expedient.

Via Entitat Pública
Actualment l’IMAS ha d’emetre els següents DOCUMENTS que exigeix qualsevol país per
a l’Adopció Internacional:
1. Compromís de seguiment i de col·laboració amb el país estranger.
2. Certificat d’idoneïtat.
3. Informe psicosocial (es recullen circumstàncies personals, de salut, i econòmiques dels
futurs pares adoptius, així com la seva motivació i aptitud per adoptar).
Els documents emesos per l’IMAS, més els personals de la família sol·licitant, s’envien a
l’autoritat central o autoritat competent del país estranger perquè s’iniciï la tramitació de
l’adopció internacional.
L’expedient al país d’origen es tramita a l’espera de l’assignació del menor.
Via Ecai
Alguns països s’ha de tramitar l’adopció a través d’una Entitat Col·laboradora en Adopció
Internacional (ECAI) obligatòriament.
¿QUÈ ÉS UNA ECAI?
És una Associació o Fundació legalment constituïda:
-

Sense finalitat de lucre.
La seva finalitat és la protecció del menor i la infància.
Té un equip multidisciplinari de professionalitat reconeguda.

Es necessari l’acreditació i habilitació prèvia del Consell per exercir aquestes funcions i
reconeguda com a tal pel país d’origen.
Principals funcions de les ECAIS:
•
•
•

Informar i assessorar sobre la tramitació d’adopció al país d’origen.
Gestionar l’expedient (obtenció, traducció i autentificació de la documentació
necessària que exigeix el país).
Representació en el país d’origen. Acompanyament.

- 8. Preassignació d’un menor
En el cas d’expedients tramitats per la via de l’Administració pública, la comunicació de la
preassignació del menor s’ha de remetre des de l’autoritat central del país d’origen a l’entitat
pública competent.
En el cas d’expedients tramitats per la via de l’ECAI, és aquesta entitat la que informa de la
preassignació del menor a l’entitat pública competent amb la informació associada.
Els informes complementaris de les preassignacions dels infants varia segons els països, però
generalment inclouen:
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•
•
•

dades personals
informes mèdics i psicològics
fotografia del menor

- 9. Tràmits en el país d’origen per a l’adopció
Una vegada enviada la resolució d’acceptació de la preassignació a l’autoritat central del país
d’origen (directament per l’entitat pública competent, si es fa per via pública, o a través d’ECAI,
si és el cas), continuen els tràmits en el país d’origen que impliquen el desplaçament dels
adoptants al país, per tal de realitzar-hi les actuacions que s’exigeixen: presentació del menor,
gestions administratives i/o judicials, etc. En cas de tramitació a través d’ECAI, és aquesta la
que té la tasca de coordinar les gestions i els tràmits en el país d’origen mitjançant el seu
representant.
- 10. Arribada del menor a Mallorca
Una vegada complerts els tràmits en el país d’origen, la família adoptiva ha de comunicar a
l’entitat pública competent l’arribada a Espanya i ha de presentar la documentació següent:
• Fotocòpia de la resolució o del document d’adopció: en aquest document es defineixen
els seguiments que ha de fer l’ECAI o l’entitat pública competent.
• Còpia simple de la inscripció en el Registre Civil, feta en el Registre Civil consular
d’Espanya en el país d’origen, o bé en el Registre del municipi de residència de la
família, un cop el menor ja és a Espanya.
• Altra documentació que es considera necessària.
Pel que fa a les adopcions constituïdes en un altre país, poden esdevenir-se dues situacions:
a) Adopció plena. Els pares adoptius tenen la pàtria potestat.
b) Adopció no plena (simple). Els pares adoptius no disposen de la pàtria potestat. En
aquest cas, és el país d’origen qui estableix els seguiments de la valoració d’adaptació
del menor i el procediment que cal seguir per a l’adopció plena. En el cas que s’hagi de
tramitar a Espanya s’ha d’elevar la proposta d’adopció al jutjat de família competent.
Mentre l’adopció no és plena, el nin manté l’estatus civil d’origen, la nacionalitat i
necessita el permís de residència i el visat d’entrada.
- 11. Seguiment de l’adopció
Els tècnics de la Secció d’Adopcions han de fer el seguiment al qual s’han compromès els
pares adoptius amb la periodicitat establerta per la legislació del país d’origen del menor i s’han
de trametre els informes a l’autoritat competent del país d’origen del menor. En els casos en
què els seguiments es fan per mitjà de l’ECAI, els informes necessiten el vistiplau de l’entitat
competent abans de trametre’ls. Quan el país d’origen no estableix l’obligatorietat de
seguiment, l’entitat pública competent estableix un mínims de quatre seguiments: els dos
primers semestrals, el tercer i el quart anuals.
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