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RESUM 

 

L’adopció, tant si és nacional o internacional com si la duen a terme els LGBT 

(Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transgèneres) o no, és un procés legal, psicològic i social 

que, en alguns casos, finalitza amb una sentència per tal que un infant s’incorpori en el 

sí d’una família en la qual no ha nascut. Una sentència és una resolució judicial que, per 

tenir efectes legals o adquirir una validació jurídica en un país diferent al que s’ha emès, 

s'ha de traduir a la llengua d’arribada. La traducció de documents legals s’anomena 

traducció jurada i l’ha de dur a terme un/a traductor/a habilitat/da amb el títol de 

traductor/a jurat/da, que s’encarrega d’aportar validesa legal al document, el qual ha 

d’anar revestit del segell i la signatura del traductor/a jurat/da i d'un certificat on constin 

les seves dades personals i el número de registre.  

 

Paraules clau: adopció, LGBT, sentència, traducció jurada, traductor/a jurat/da.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Presentació i descripció del treball 

En el moment en què vam saber que havíem de dur a terme un Treball de Fi de Grau, 

vam tenir molt clar que seria un treball relacionat amb la traducció jurídica per dos 

motius: en primer lloc, perquè la traducció jurídica és, de tots els tipus de traducció que 

hem treballat al llarg del Grau, un dels que més ens ha agradat; i, en segon lloc, perquè, 

si cursàvem unes assignatures concretes del Grau i realitzàvem el Treball de Fi de Grau 

sobre aquest àmbit de la traducció, traient com a mínim un 8 de nota, teníem la 

possibilitat d’obtenir l’habilitació de traductor/a jurat/da anglès-català.    

Sabent que existeixen una gran varietat de textos que pertanyen a l’àmbit jurídic, com 

per exemple textos jurídics (testaments, contractes de lloguer, contractes de compra-

venda, etc.), textos econòmics (actes de reunions, hipoteques, pagarés bancaris, etc.), i 

textos de dret civil (partides de naixement, certificats de defunció, sentències d’adopció, 

etc.), entre d’altres, hem escollit traduir de l’anglès al català un text sobre l’adopció de 

LGBT (Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transgèneres), concretament una sentència 

definitiva d’adopció d’una parella homosexual de l’Estat de Florida (Estats Units). La 

raó per la qual hem escollit treballar un text sobre l’adopció de LGBT és perquè creiem 

que pot resultar un tema força original i atractiu de treballar, i perquè és un tema força 

desconegut per a nosaltres, però cada cop més habitual en els nostres dies.   

Per introduir el tema, hem cercat el terme “LGBT” a la base terminològica del Termcat 

(2000) i trobem la següent definició: “La denominació LGBT, i els diversos 

equivalents, són la sigla que correspon a lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. 

L’ordre de les lletres que la constitueixen és variable, tant en català com en la resta de 

llengües; així, al costat de les formes LGBT i LGTB, que són les més freqüents en 

català, també es documenten les variants GLBT i GLTB. De vegades també s’omet la B 

(de bisexuals) o s’afegeix una Q (de queers) o una I (d’intersexuals)”
1
.  

                                                           
1 Informació extreta i citada de  <http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm> [data de consulta: octubre de 

2013] 

http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm
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A continuació, hem cercat el terme “adopció” en la web del Departament de Benestar 

Social i Família de la Generalitat de Catalunya i veiem que el defineixen de la manera 

següent: “l’adopció és un procés legal, psicològic i social d'integració plena i definitiva 

d'un infant en el si d'una família en la qual no ha nascut. Es tracta d'una mesura de 

protecció a la infància que proporciona una relació paternofilial amb els mateixos 

efectes legals que la paternitat biològica, alhora que desapareixen els vincles jurídics 

amb la família d'origen, sempre en interès de l'infant”
2
. 

Pel que fa als tipus d’adopció que existeixen, observem que n’hi ha dos de principals: 

l’adopció nacional i l’adopció internacional. La primera, tal i com el seu nom indica, és 

aquella que té lloc dins del mateix territori de l’adoptant; i la segona, és la que té lloc en 

un país estranger.   

Basant-nos en el llibre Vull adoptar (2002), d’Agnès Rotger, el resultat de l’adopció pot 

ser el següent
3
: 

a) Adopció oberta: adopció en què l’infant pot mantenir vincles amb part de la 

família biològica legal. Aquesta, és una forma molt habitual als Estats Units i, 

malgrat les dificultats que comporta sobretot per als pares adoptius, suposa un 

gran benefici per al menor mitjançant la relació entre els pares biològics i els 

adoptius o a través d’un intermediari de les dues parts.   

b) Adopció plena: adopció que es resol mitjançant una sentència judicial i a partir 

de la qual els pares adoptius i l’infant adoptat tenen els mateixos drets i deures 

que si fossin biològics. Consegüentment, la família biològica perd tots els drets 

sobre l’infant adoptat.   

c) Adopció simple: adopció que permet a l’infant mantenir alguns vincles amb la 

família biològica. No obstant, quan una família arriba a Catalunya, o al país 

d’origen de l’adoptant, han de sol·licitar la “reconversió”, és a dir, l’adopció 

plena de l’infant.  

                                                           
2
 Informació extreta i citada de  

<http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=77

b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=77b324828a084210VgnVCM10000

08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES> [data de consulta: octubre de 2013] 

3
 Informació extreta i resumida de Vull adoptar d’Agnès Rotger (2002: 12-13) per l’autora del treball. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
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I, finalment, hem contextualitzat la sentència definitiva d’adopció, la qual pertany al 

dret civil. Per això, hem cercat el significat del terme sentència, quins tipus n’hi ha, com 

s’estructuren i què és concretament la sentència definitiva d’adopció.  

Pel que fa a la definició del terme “sentència”, n’hem trobat diverses, com ara la que 

proposa el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, que diu que la sentència és la 

“decisió d’un òrgan judicial (jutge/essa o tribunal) que dóna acabament al procés o 

judici”
4
; o la que proposa el Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial de la Generalitat de 

Catalunya, que diu que la sentència és “una resolució judicial subscrita pel jutge que 

decideix definitivament el plet o la causa en qualsevol instància o recurs, o que, d’acord 

amb les lleis d’enjudiciament, ha de tenir aquesta forma”
5
; entre d’altres.  

Tal com podem observar en el Codi Civil de Catalunya, que és un recull de sis llibres de 

les normes del dret civil català, existeixen molts tipus de sentències. Aquestes tracten 

molts temes i són les següents: sentències referides a la persona física i a la família 

(divorcis, adopcions, acolliments preadoptius, etc.); sentències referides a la persona 

jurídica (acomiadaments, embargaments, expropiacions, etc.); sentències referides a les 

successions (legats, testaments, herències, etc.); i sentències referides als drets reals 

(propietats, donacions, usucapions, etc.)
6
.  

Dit això, veiem que la sentència definitiva d’adopció, concretament, és una sentència 

que fa referència a la persona física i a la família. Es tracta d’una resolució judicial que 

forma part del procés d’una adopció plena i a partir de la qual els pares adoptius i 

l’infant adoptat tenen els mateixos drets i deures que si fossin biològics, i la família 

biològica perd tots els drets sobre l’infant adoptat.  

                                                           
4
 Informació extreta i citada de  <http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0123345> [data de 

consulta: octubre de 2013] 

5
 Informació extreta i citada de  

<http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/cllj_2a_ed.pdf> [data de consulta: octubre 

de 2013] 

6
 Informació extreta, resumida i adaptada de <http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/Index.htm> per 

l’autora del treball [data de consulta: octubre de 2013] 

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0123345
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/cllj_2a_ed.pdf
http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/Index.htm
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Quant a l’estructura de les sentències, siguin del tipus que siguin i basant-nos en l'article 

248.3 de la LOPJ (Llei Orgànica del Poder Judicial), trobem que ha de ser la següent
7
:  

 Han de contenir els fets, els fets provats —si n’hi ha—, els raonaments jurídics i 

la decisió en paràgrafs separats i numerats. 

 La numeració pot ser amb xifres (1, 2, 3, etc.) o amb ordinals sense abreujar 

(Primer, Segon, Tercer, etc.). Si només s’hi ha de fer constar un fet o un 

raonament jurídic, es pot introduir amb l’expressió Únic.  

 És obligatori que aparegui un bloc amb la identificació de les parts. 

 Les pretensions de les parts i els fets en què les fonamenten, així com, si escau, 

el camí processal que ha seguit la causa s’han de consignar a l’apartat de Fets o 

Relació de fets. 

 Si n’hi ha, cal consignar els fets que el jutge considera demostrats, i que són els 

que constitueixen l’objecte de la causa, a l’apartat de Fets provats. També cal fer 

constar en aquest apartat les proves practicades que els justifiquen.  

 Les qüestions de dret adduïdes per les parts i les que el jutge consideri aplicables 

al cas s’han d’esmentar sota l’encapçalament Fonaments de dret, Fonaments 

jurídics o Raonaments jurídics. 

 La Decisió conté la part resolutòria del document i, si s’hi tracten diverses 

qüestions, també es poden numerar els diferents paràgrafs.  

 Abans de signar, el jutge conclou la sentència amb la fórmula següent, en què 

l’ús del segon i el tercer ho és opcional: 

 Així ho pronuncio, (ho) mano i (ho) signo.  

(Així ho pronunciem, (ho) manem i (ho) signem, si es tracta d’un tribunal.)  

                                                           
7
 Informació extreta, resumida i adaptada de  

<http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/cllj_2a_ed.pdf> per l’autora del treball 

[data de consulta: octubre de 2013] 

http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/cllj_2a_ed.pdf
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En aquesta fórmula, també és opcional l’ús del pronuncio / pronunciem.  

 Així ho mano i ho signo.  

(Així ho manem i ho signem, si es tracta d’un tribunal.)  

 Tot i que també es pot estendre en un full a part, després de la signatura 

s’acostuma a consignar la diligència de publicació, en què el secretari fa constar 

que el jutge ha dictat la sentència i l’ha fet pública.  

(Vegeu en l’annex, el model de l’estructura d’una sentència emesa a Catalunya.) 

 

1.2 Objectius del treball  

En el moment de començar a redactar aquest treball vam establir uns objectius i unes 

bases a seguir per tal d’elaborar-lo correctament i adequat al que se’ns demana. A 

continuació, presentem la llista d’objectius per ordre cronològic que es corresponen amb 

la metodologia que hem seguit:  

1) Sabent que el tema que volem tractar és l’adopció de LGBT, cercar per Internet 

textos originals sobre adopció de LGBT que continguin 4.000 paraules.  

2) Donat el cas que no es trobés cap text original a Internet, posar-se en contacte amb 

associacions del Regne Unit i dels EUA que tractin casos d’adopció de LGBT per 

tal d’obtenir textos originals. 

3) Un cop aconseguit el text original, documentar-nos sobre el tipus de text a què 

pertany i contextualitzar-lo. 

4) Fer un buidatge de la terminologia del text de sortida i incloure-la en fitxes 

terminològiques que ens puguin ser útils en el moment de dur a terme la traducció. 

5) Cercar textos paral·lels que també ens siguin útils a l’hora de traduir, que ens ajudin 

a familiaritzar-nos amb el vocabulari que hem d’utilitzar i, d’aquesta manera, 

poder-ne fer un buidatge terminològic que ens ajudi a completar les nostres fitxes 

terminològiques.  
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6) Traduir el text.  

7) Elaborar un comentari traductològic detallat en el qual hi apareguin les incidències i 

resolucions que s’hagin presentat en el moment de dur a terme la traducció, a partir 

de la bibliografia i webgrafia especialitzada relacionada amb el tema.  

 

1.3 Metodologia  

Per dur a terme aquest treball hem seguit cinc fases principals:   

1.3.1 Recerca d’un text en anglès sobre l’adopció de LGBT per traduir 

Per poder obtenir un text jurídic oficial en anglès sobre l’adopció de LGBT, el primer 

que hem fet a estat cercar per Internet. Com que una de les normes d’aquest Treball de 

Fi de Grau és que s’han de traduir 4.000 paraules, aquest ha estat un gran inconvenient 

per trobar un text adequat, ja que els que hem anat trobant tenien una quantitat inferior 

de paraules. Llavors, hem decidit posar-nos en contacte amb associacions del Regne 

Unit i dels Estats Units, sol·licitant la informació que necessitem per dur a terme aquest 

treball. Amb el vist-i-plau de la tutora del treball, hem decidit enviar un correu a 

diverses associacions de LGBT del Regne Unit i dels EUA que hem localitzat per 

Internet, en el qual sol·licitàvem un document oficial sobre qualsevol aspecte relacionat 

amb l’adopció de LGBT (vegeu Annex). Com que no vam obtenir resposta de cap de les 

associacions en qüestió, finalment hem enviat el mateix correu a Elizabeth F. Schwartz, 

a qui vam localitzar a través de la web <http://www.sobelaw.com/home.html> i la qual 

ens ha enviat, a l’instant, una sentència definitiva d’adopció d’una parella de lesbianes 

del comtat de Miami-Dade (Florida). Elizabeth F. Schwartz és una de les advocades de 

LGBT més conegudes de Miami. Amb la seva firma, amb seu a South Beach, treballa 

amb clients heterosexuals i homosexuals en matèria de dret de família i planificació 

patrimonial i testamentària, s'ha fet un nom per sí mateixa en representació de la 

comunitat LGBT, amb un enfocament en la formació de la família (adopció, 

inseminació, subrogació) i qüestions de dissolució. També és mediadora familiar 
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certificada i membre del Collaborative Family Law Institute [Institut del Dret de 

Família de Col·laboració]
8
.   

 

1.3.2 Recerca d’informació sobre l’adopció del LGBT  

Com que el text tracta l’adopció nacional de LGBT als Estats Units i com que ens feia 

falta una mica de coneixement previ sobre el tema, hem cercat informació sobre el 

procés d’adopció nacional de LGBT als EUA, a Florida i a Catalunya. Tot seguit, hem 

redactat un apartat en el qual s’hi recull tota aquesta informació teòrica i, també, les 

conclusions que hem extret de l’adopció nacional de LGBT a ambdós països.  

 

1.3.3 Elaboració de fitxes terminològiques 

A continuació, hem elaborat unes fitxes terminològiques amb 30 termes del text de 

sortida i els seus equivalents en els textos paral·lels per a que ens ajudin a familiaritzar-

nos amb el vocabulari en el moment de dur a terme la traducció. Per dur a terme aquesta 

fase del treball hem fet servir el programa Trados MultiTerm 5.5. 

 

1.3.4 Traducció de l’anglès al català del text sobre l’adopció de LGBT 

Tot seguit, hem traduït la sentencia definitiva d’adopció. Per dur a terme aquesta fase 

del treball ens hem ajudat de diferents eines, com ara diccionaris, monografies i els 

textos paral·lels adjuntats a l’annex d’aquest treball, que ens han permès solucionar 

alguns dels problemes que plantejava l’original.  

 

1.3.5 Comentari traductològic 

Per últim, hem redactat un comentari traductològic que inclou les incidències i 

resolucions de la traducció per escrit. Per tal d’argumentar les decisions que hem pres 

en la traducció, hem recorregut a manuals d’estil i altres obres de consulta i hem 

                                                           
8
 Informació extreta, resumida, traduïda i adaptada de <http://www.sobelaw.com/who.html> per l’autora 

del treball [data de consulta: octubre de 2013] 

http://www.sobelaw.com/who.html
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redactat l’apartat d’incidències i resolucions de problemes de traducció del treball que 

presentem.  

 

1.4 La traducció jurada 

Aquest treball mostra com és el procés i el producte final de la traducció d’una 

sentència definitiva d’adopció, la qual representa la simulació, ja que es tracta d’un 

Treball de Fi de Grau, d’una traducció jurada.  

Però, què és una traducció jurada?  

Quan es parla de traducció, s’ha de saber que existeixen molts tipus de traducció que 

requereixen unes habilitats, amb característiques molt diferents i amb funcions molt 

diferents entre elles; i s’ha de tenir en compte les restriccions que imposa el context, les 

normes gramaticals, les normes d’escriptura i, per descomptat, les dues llengües 

emprades. Un d’aquests tipus de traducció és la traducció jurada. 

La traducció jurada consisteix en la traducció de documents, normalment jurídics, que 

pretenguin tenir efectes legals o adquirir una validació jurídica
9
. Aquests documents els 

ha de traduir un/a traductor/a jurat/da, és a dir un/a traductor/a habilitat/da per un 

organisme legal (Ministeri d’Assumptes Exteriors, Generalitat de Catalunya, o el que 

sigui convenient en cada cas) per traduir d’una llengua estrangera a una de les llengües 

oficials de l’Estat espanyol i a l’inrevés, legalitzant la traducció que ha de dur a terme. 

Aquest tipus de traducció s’ha de presentar sempre en format paper i ha d'anar revestit 

del segell i la signatura del traductor/a jurat/da i d'un certificat on constin les seves 

dades personals i el número de registre
10

, que veiem a continuació: 

Certificat:   

(Nom i cognoms), com a (traductor/a i/o intèrpret jurat/da) de (llengua),  

                                                           
9
 Informació extreta, resumida i traduïda de <http://cvc.cervantes.es/lengua/aproximaciones/borja.htm> 

per l’autora del treball [data de consulta: octubre de 2013] 

10
 Informació extreta de <http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Traduccion i 

interpretacio jurades/Arxius/tij_decret.pdf> [data de consulta: octubre de 2013] 

http://cvc.cervantes.es/lengua/aproximaciones/borja.htm
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Traduccion%20i%20interpretacio%20jurades/Arxius/tij_decret.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Traduccion%20i%20interpretacio%20jurades/Arxius/tij_decret.pdf
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Certifico: que aquesta traducció al/a l’ (llengua de destinació) és completa i fidel al 

document original redactat en (llengua d’origen).  

I, perquè així consti, signo aquest certificat.  

(Localitat i data) 

(Segell) 

(Signatura) 

 

Segell 

Al segell, hi han de constar, sense cap mena d’afegitó ni de símbol, les dades següents:  

a) Nom i cognoms del traductor o intèrpret jurat.  

b) Número de registre.  

c) NIF 

d) Llengües i modalitats per a les quals està habilitat.  

e) Adreça i telèfon o fax o adreça electrònica. 

 

Aquest tipus de traducció sol requerir un procés previ que consisteix en informar-se 

sobre quin tipus de document és, quines característiques té tant al país d'origen com al 

país d'arribada, i quin llenguatge contenen. En el cas dels textos jurídics, aquests 

inclouen un llenguatge d’especialitat o tecnolecte específic: el llenguatge jurídic. 

El llenguatge jurídic o legal és diferent de l’idioma general i, tal com el defineix el 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, és “la llengua d’especialitat que 

constitueix el mitjà de comunicació entre els professionals del món del dret (jutges i 

personal de l’oficina judicial, fiscals, advocats, procuradors, teòrics i doctrinaris del 
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dret, legisladors, etc.) i entre aquests i els ciutadans sobre els quals s’aplica el dret”
11

. 

Com tots els llenguatges d’especialitat o tecnolectes, el llenguatge jurídic, a causa del 

context en què es produeix (temàtica especialitzada, comunicació entre especialistes, 

complexitat de les idees que han d’expressar, etc.), presenta una gran quantitat de 

recursos propis que l’allunyen de la varietat estàndard de la llengua. Generalment, es 

caracteritza per la formalitat i la funcionalitat, és a dir, se situa en un nivell de neutralitat 

afectiva i d’impersonalitat, i el seu objectiu principal és la comunicació precisa de les 

idees entre els especialistes o entre aquests i els ciutadans. En definitiva, el llenguatge 

jurídic es caracteritza pel següent
12

:  

 Uns determinats criteris de redacció que afecten, sobretot, el nivell sintàctic de la 

llengua. 

  Uns determinats criteris de redacció que afecten l’estructuració dels textos.  

 Una terminologia i una fraseologia pròpies. 

A més d’aquestes característiques generals, en l’elaboració del llenguatge jurídic català 

cal tenir en compte dos aspectes que incideixen directament en la fixació dels criteris de 

redacció: la identitat i la modernitat. El que es pretén és que hi hagi un equilibri entre 

ambdós aspectes, és a dir, recuperar la tradició que hi ha en la nostra llengua en l’àmbit 

jurídic i implicar-se en la tendència que hi ha internacionalment a modernitzar el 

llenguatge jurídic. És convenient saber també que, en català, per construir textos 

entenedors i, alhora, adequats al context, cal que el llenguatge jurídic no sigui: ni 

arcaïtzant ni artificiós; ni servil ni afalagador; ni subjectiu ni sexista; ni irònic ni 

sarcàstic; ni críptic ni incomprensible
13

. 

                                                           
11

 Informació extreta i citada de 

<http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/cllj_2a_ed.pdf> [data de consulta: octubre 

de 2013] 

12
 Informació extreta, resumida i adaptada de 

<http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/cllj_2a_ed.pdf> per l’autora del treball 

[data de consulta: octubre de 2013] 

13
 Informació extreta, resumida i adaptada de 

<http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/catala_juridic_versio_definitiva.pdf> per 

l’autora del treball [data de consulta: octubre de 2013] 

http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/cllj_2a_ed.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/cllj_2a_ed.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/catala_juridic_versio_definitiva.pdf
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2. ADOPCIÓ NACIONAL DE LGBT ALS EUA I A 

CATALUNYA 

Com que no teníem cap tipus de coneixement previ sobre el tema, abans de començar a 

redactar aquest apartat del treball vam haver de documentar-nos consultant la major 

quantitat de fonts possibles per tal d’extreure tota la informació necessària, resumir-la i, 

en molts casos, traduir-la i adaptar-la al treball. Així doncs, a continuació explicarem 

detalladament quin és el procés que s’ha de dur a terme als Estats Units i a Catalunya en 

el moment en què els LGBT volen adoptar un infant del país i, finalment, redactarem les 

conclusions que n’hem extret. Com que el text que traduirem en aquest treball tracta 

sobre l’adopció de fillastres, així doncs, a continuació explicarem quin és el procés que 

s’ha de seguir als EUA en el moment en que es vol adoptar un fillastre o fillastra.   

 

2.1 Procés d’adopció nacional de LGBT als EUA 

L'adopció de LGBT és un tema de gran actualitat i de debat actiu als Estats Units. Tot i 

que el matrimoni entre LGBT no està legalitzat en tot el territori dels EUA, els LGBT 

no tenen tants inconvenients alhora d’adoptar, ja que es fixen més en la persona soltera i 

en les seves característiques i qualitats que en la seva condició sexual. No obstant això, 

als EUA no existeix una legislació específica que regeixi l’adopció de LGBT, sinó que 

les lleis, que varien segons cada estat, s'han anat creant per la jurisprudència que 

s’origina de les sentències.  

Dit això, cal tenir present que, si l’estat en que resideixen permet l’adopció per part de 

parelles homosexuals, els LGBT, igual que tots els ciutadans nord-americans que 

consideren l'adopció nacional, han de dur a terme el mateix procés d’adopció nacional 

als EUA que qualsevol altra persona i/o parella, i han de complir amb les normes i els 

procediments que regeixen l'adopció als EUA i a l’estat de residència als EUA. Per dur 

a terme una adopció nacional als EUA, s’han de tenir en compte diversos aspectes:  

La Children’s Bureau [Oficina de la Infància], és la primera agència federal dels Estats 

Units, i del món, que s’encarrega exclusivament de millorar la vida dels infants. És una 

oficina que es troba dins de l’Administration for Children and Families [Administració 



 

17 

 

per a Infants i Famílies] de l’U.S. Department of Health and Human Services 

[Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units] i tracta tots els assumptes 

relacionats amb
14

:   

 El maltractament de menors 

 Els serveis de protecció de menors 

 La conservació i el suport de la família  

 L’adopció  

 L’acolliment familiar 

 La vida independent 

 Pel que fa a l’adopció, la Children’s Bureau ofereix diversos serveis que 

s’encarreguen de promoure l’adopció, informar i assessorar les persones o 

famílies que volen adoptar i proporcionar-los qualsevol tipus d’ajuda que puguin 

necessitar. Alguns d’aquests serveis són AdoptUSKids [
15

] i Child Welfare 

Information Gateway [Portal d’Informació del Benestar de l’Infant] en els quals 

ens hem basat per poder redactar aquest apartat del treball.  

 Tothom qui vol adoptar a nivell nacional als EUA ha de complir, en primer lloc, 

amb els requisits nacionals i, en segon lloc, amb els requisits de l’estat de 

residència als EUA. Segons AdoptUSKids, els requisits nacionals per poder 

adoptar són els següents
16

:  

 Ser una persona estable, madura, fiable i flexible.   

                                                           
14

 Informació extreta, resumida, traduïda i adaptada de <http://www.acf.hhs.gov/programs/cb> per 

l’autora del treball [data de consulta: novembre de 2013] 

15
 Sabent que el mot “AdoptUSKids” fa referencia a un servei dels Estats Units que, entre d’altres coses, 

s’encarrega de promoure l’adopció, en el moment de fer-ne una traducció aproximada es pot produir una 

ambigüitat, ja que, d’una banda, es podría entendre com “Adopta’ns”, interpretant “US” com “a 

nosaltres” i, d’altra banda, es podría entendre com “Adopta infants nordamericans”, interpretant “US” 

com “United States”.  

16
 Informació extreta, traduïda i adaptada de <http://www.adoptuskids.org/for-families/who-can-foster-

and-adopt> per l’autora del treball [data de consulta: desembre de 2013] 

http://www.acf.hhs.gov/programs/cb
http://www.adoptuskids.org/for-families/who-can-foster-and-adopt
http://www.adoptuskids.org/for-families/who-can-foster-and-adopt
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 Tenir la capacitat d’intercedir pels infants. 

 Formar un bon equip amb la família o el treballador social. 

 Child Welfare Information Gateway, per la seva banda, explica que en el 

moment d’adoptar s’han de tenir en compte els següents factors
17

:  

1) Qui pot adoptar 

 Condicions d’idoneïtat en general: 

 Qualsevol persona que estigui soltera. 

 Qualsevol persona que estigui casada juntament amb el seu 

cònjuge. 

 Un padrastre o madrastra pot adoptar els fills o les filles del 

seu cònjuge.  

 Condicions d’idoneïtat depenent de cada estat: 

 Edat 

 Residència 

 Condició sexual 

2) Qui pot ser adoptat 

 Un infant. Tots els estats permeten l’adopció d’un infant. 

 Un adult. No tots els estats permeten l’adopció d’un adult. 

3) Qui s’encarrega de donar un infant en adopció  

 En general: 

                                                           
17

 Informació extreta, resumida, traduïda i adaptada de 

<https://www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/statutes/parties.pdf#Page=1&view=Fit>  per 

l’autora del treball [data de consulta: desembre de 2013] 

https://www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/statutes/parties.pdf#Page=1&view=Fit
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 Qualsevol persona que té el dret de prendre decisions sobre la 

cura i la custòdia d'un infant: 

 Pares biològics. 

 Tutors legals.  

 Qualsevol entitat que té el dret de prendre decisions sobre la 

cura i la custòdia d'un infant: 

 Departaments estatals de serveis socials. 

 Agències d’adopció.  

 Depenent de cada estat: 

 Qualsevol persona o entitat que té el dret de prendre 

decisions sobre la cura i la custòdia d'un infant (vegeu el punt 

anterior d’aquest apartat).  

 Un intermediari o advocat. 

 Als Estats Units cada tipus d’adopció requereix que se segueixi un procés 

d’adopció específic.  

Tenint en compte aquest últim punt i, també, que el text que traduirem en aquest treball 

tracta de l’adopció de fillastres, a continuació explicarem quin és el procés que s’ha de 

seguir als EUA en el moment en que es vol adoptar un fillastre o fillastra.  

  

2.1.1 Procés d’adopció de fillastres als EUA
18

  

L'adopció de fillastres és la forma més comuna d’adopció als Estats Units i, com totes 

les adopcions als EUA, es regeix d'acord amb les lleis estatals, les quals determinen 

quins requisits s’han de complir, quines consideracions legals s’han de tenir en compte i 

                                                           
18

 Informació extreta, resumida, traduïda i adaptada de <https://www.childwelfare.gov/pubs/f_step.cfm>  

per l’autora del treball [data de consulta: desembre de 2013 i gener de 2014] 

https://www.childwelfare.gov/pubs/f_step.cfm
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qui ha de donar el consentiment per tal que es pugui dur a terme l’adopció. Tal i com el 

seu nom indica, aquest tipus d’adopció consisteix en què el padrastre o madrastra 

adopta el fill o filla de la seva parella i accepta convertir-se en el pare o mare legal de 

l'infant i fer-se càrrec de les seves necessitats econòmiques i emocionals. Un cop s’ha 

acceptat l’adopció, el pare o la mare que deixen de tenir la custòdia de l’infant deixen de 

tenir drets i responsabilitats respecte a ell o ella, incloent el pagament d'una quantitat per 

a la seva manutenció.  

Quan una persona vol adoptar un fillastre o fillastra als Estats Units, el primer que ha de 

fer és familiaritzar-se amb les lleis que regeixen l’adopció de l’estat en què resideix. Per 

això, tot i que és totalment opcional, contractar un advocat certificat pel Col·legi 

d’Advocats de l’estat en qüestió podria ser de gran ajuda, ja que són els que estan al dia 

de totes les lleis i podrien aconsellar i assessorar legalment la persona sol·licitant sobre 

el procés d’adopció.  

A continuació, el següent que cal fer és contactar amb el tribunal del comptat de la 

persona sol·licitant que s’encarrega de les adopcions. En alguns estats, les adopcions es 

preparen als tribunals juvenils i, en d’altres, al tribunal de família, anomenat també 

tribunal testamentari o de successions. Al tribunal del comptat en qüestió, és on s’ha de 

presentar la sol·licitud d’adopció, la qual pot ser que es trobi a Internet i, si no és el cas, 

la proporciona el propi tribunal. Generalment, aquests formularis inclouen preguntes 

sobre l’adoptant i l’adoptat o adoptada (cognom legal actual de l’infant i cognom que 

rebrà després de l’adopció, temps que porten casats el pare o la mare biològics de 

l’infant amb el padrastre o madrastra, lloc d’origen de l’infant, etc.) i han d’anar 

acompanyat de proves que confirmin tota la informació, com l’acta de naixement de 

l’infant i la llicència de matrimoni dels pares, on l’altre pare dóna el seu consentiment 

per a que s’adopti l’infant, entre d’altres. Si s’ha contractat un advocat, aquest 

s’encarrega de tots els tràmits. 

Un cop completats aquests tràmits, el tribunal assigna una data per a l’audiència 

preliminar, la qual, depenent de cada estat, no és obligatòria en l’adopció de fillastres. 

Aquesta audiència pot tardar diverses setmanes o, fins i tot mesos, en dur-se a terme, ja 

que depèn de la quantitat de feina que té el tribunal i el lloc de residència dels pares. En 

moltes ocasions, a l’audiència preliminar hi han d’assistir tant l’adoptant com l’adoptat 
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o adoptada i, en ella, el jutge/essa o magistrat/da formula preguntes a totes les parts 

involucrades. A més, si l’infant té l’edat que requereix la llei per donar el seu 

consentiment, el jutge/essa o magistrat/da pot demanar-li que confirmi si està d’acord 

amb l’adopció.  

En alguns estats, després de l’audiència preliminar, el tribunal pot ordenar que, un 

treballador social visiti la llar adoptiva regularment per verificar que tots els membres 

de la família s’estan acostumant a l’adopció. Després, es fixa una data per a l’audiència 

final, la qual pot tardar uns quants mesos, o fins i tot més, en dur-se a terme i en la qual 

s’entrega el certificat i/o ordre d’adopció. En aquest certificat i/o ordre s’anomena pare 

o mare legal de l’infant al padrastre o madrastra i, si es va demanar en la sol·licitud 

d’adopció, s’hi inclou el nou cognom de l’infant. Prèviament, el tribunal notifica a 

l’advocat o a l’adoptant si la seva presència és obligatòria en aquesta audiència. Un cop 

s’entrega el certificat i/o ordre d’adopció, l’adopció està totalment acabada. 

 

2.1.2 Procés d’adopció de fillastres a l’Estat de Florida  

El 22 de Setembre del 2010, un Tribunal d’Apel·lacions de Miami (Florida) va declarar 

inconstitucional la llei que prohibia l’adopció a les  parelles homosexuals. En el judici, 

que va durar quatre dies, la jutgessa del comptat de Miami-Dade, Cindy Lederman, va 

rebutjar l’argument de la Fiscalia de l’estat de Florida que assenyalava que la llei que 

impedeix l’adopció a parelles homosexuals promou la moralitat pública i defensa els 

interessos dels infants adoptats, que podrien resultar perjudicats per tenir pares del 

mateix sexe. Al document de 35 pàgines, els magistrats expressen el seu convenciment 

de que les parelles homosexuals y heterosexuals "són igual de bons pares"
19

. 

Des que es va permetre l’adopció de LGBT a Florida, aquests han de dur a terme el 

mateix procés d’adopció nacional que qualsevol altra persona i/o parella i, com ja hem 

comentat anteriorment, han de complir amb la legislació, els reglaments i els requisits 

tant nacionals com estatals, en aquest cas, de l’Estat de Florida. En el moment en que se 

sol·licita una adopció, sigui del tipus que sigui, la Llei de Florida estableix un equilibri 

                                                           
19

 Informació extreta, resumida, traduïda i adaptada de <http://caselaw.findlaw.com/fl-district-court-of-

appeal/1539016.html> per l’autora del treball [data de consulta: novembre de 2013] 

http://caselaw.findlaw.com/fl-district-court-of-appeal/1539016.html
http://caselaw.findlaw.com/fl-district-court-of-appeal/1539016.html
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entre els interessos de totes les parts implicades: els pares biològics, l'adoptat o 

adoptada i els pares adoptius. No obstant això, els drets dels pares biològics prevalen 

fins que renunciïn voluntàriament a ells o fins que deixin d'actuar per protegir els seus 

drets en virtut de la Llei de Florida. 

Tal com s’especifica en la web The Florida Bar [Col·legi d’Advocats de Florida], i si es 

compleixen els requisits nacionals (vegeu començament de l’apartat 2), per poder 

sol·licitar una adopció nacional a Florida s’han de tenir en compte els aspectes 

següents
20

:   

1) Qui pot adoptar 

 Qualsevol persona major de 18 anys. 

 Els adults que viuen i treballen a Florida. 

 Els adults que tinguin bon caràcter i la capacitat per alimentar i 

proporcionar tot el necessari a l’infant.  

 Qualsevol persona que estigui soltera. 

 Qualsevol persona que estigui casada juntament amb el seu 

cònjuge. 

 Un padrastre o madrastra, als fills o filles del seu cònjuge.  

 Els adults que tinguin una discapacitat física, llevat que es 

determini que la discapacitat fa que la persona sigui incapaç de ser 

pare o mare. 

 Els LGBT 

2) Qui pot ser adoptat  

 Un infant  

                                                           
20

 Informació extreta, traduïda, adaptada i resumida de 

<http://www.floridabar.org/tfb/TFBConsum.nsf/48e76203493b82ad852567090070c9b9/40018bdf1f308f

e985256b2f006c5c11?OpenDocument> per l’autora del treball [data de consulta: desembre de 2013] 

http://www.floridabar.org/tfb/TFBConsum.nsf/48e76203493b82ad852567090070c9b9/40018bdf1f308fe985256b2f006c5c11?OpenDocument
http://www.floridabar.org/tfb/TFBConsum.nsf/48e76203493b82ad852567090070c9b9/40018bdf1f308fe985256b2f006c5c11?OpenDocument
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 Un adult  

3) Qui s’encarrega de donar un infant en adopció 

 Les agències d’adopció.  

 Un intermediari o advocat.  

Com ja hem comentat anteriorment, el text que traduirem en aquest treball tracta de 

l’adopció de fillastres per part d’un LGBT. Doncs bé, en el moment en què es vol 

adoptar un fillastre o fillastra a l’Estat de Florida, s’ha de seguir el mateix procés que ja 

hem explicat en l’apartat 2.1, però tenint en compte la legislació, els requisits i els 

reglaments de l’Estat en qüestió.  

 

2.1.2.1 Procés d’adopció de fillastres a l’Estat de Florida
21

  

Per començar el tràmit d’adopció és important familiaritzar-se amb les lleis que 

regeixen l’adopció a Florida, ja que d’aquesta manera s’assegura que seguirà tot el 

procés d’adopció de forma correcta i legal. A continuació, el que cal fer és escollir qui 

s’encarregarà de tramitar l’adopció: una agència d'adopció o un intermediari o advocat. 

Les agències d’adopció poden ser públiques o privades i són les encarregades 

d’avaluar la llar adoptiva, mitjançant treballadors socials i professionals de salut mental, 

per assegurar que, en portar l’infant a viure-hi, es promouen els interessos de l’infant. 

També ofereixen educació i assessorament per ajudar els pares adoptius a preparar-se 

per rebre l’infant i per criar-lo adequadament. Un intermediari o advocat té, 

bàsicament, la mateixa funció que les agències d’adopció, però amb la diferència que 

requereixen els serveis d'una agència d’adopció o d'un treballador social privat amb 

llicència per poder realitzar l'avaluació de la llar adoptiva.   

                                                           
21

 Informació extreta, traduïda, adaptada i resumida de 

<http://www.floridabar.org/tfb/TFBConsum.nsf/48e76203493b82ad852567090070c9b9/40018bdf1f308f

e985256b2f006c5c11?OpenDocument> per l’autora del treball [data de consulta: desembre de 2013] 

http://www.floridabar.org/tfb/TFBConsum.nsf/48e76203493b82ad852567090070c9b9/40018bdf1f308fe985256b2f006c5c11?OpenDocument
http://www.floridabar.org/tfb/TFBConsum.nsf/48e76203493b82ad852567090070c9b9/40018bdf1f308fe985256b2f006c5c11?OpenDocument
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Cal tenir present, que no es pot portar l’infant a la llar adoptiva fins que no s’ha 

completat amb èxit l’avaluació de la llar en qüestió i fins que no s’obtingui el 

consentiment de:  

 La mare biològica. 

 El pare biològic, si: 

 L’infant va ser concebut o va néixer mentre el pare estava casat amb la 

mare. 

 S'ha establert en un procediment judicial en què consta que el o la  menor 

és el seu fill o filla en la data en què s'ha presentat la demanda de 

terminació dels drets de paternitat. 

 El pare ha presentat una declaració jurada de paternitat d'acord amb el 

que estableix l’article 382.013 (2)(c) de l’Estatut VI de Florida, en la data 

en què s'ha presentat la demanda de terminació dels drets de paternitat. 

 En el cas d'un pare biològic no casat: el pare ha reconegut per escrit i ha 

signat en presència d'un testimoni competent que ell és el pare de 

l’infant, ha presentat aquest reconeixement davant l’Office of Vital 

Statistics of the Department of Health [Oficina del Registre Civil del 

Departament de Salut] en el termini requerit, i ha complert amb els 

requisits de l’article 63.062 (2) de l’Estatut VI de Florida. 

 L’infant, si és major de 12 anys, llevat que el tribunal, per protegir els interessos 

de l’infant, dispensi el menor del seu consentiment. 

 Qualsevol persona que legalment tingui dret a la custòdia de l’infant, si així ho 

exigeix el tribunal. 

 El tribunal que tingui jurisdicció per determinar la custòdia de l’infant, si la 

persona que té la custòdia legal de l’infant no té autoritat per donar el seu 

consentiment a l'adopció. 
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Tot i que succeeix en molt poques ocasions, també existeix la possibilitat que una de les 

parts implicades en l’adopció rebutgi donar el seu consentiment. Aleshores, l’agència i 

l’advocat o intermediari han de notificar i aconsellar als pares adoptius del risc legal que 

suposaria l'adopció.  

Un cop s’ha obtingut el consentiment necessari i s’ha completat amb èxit l’avaluació de 

la llar en qüestió per dur a terme l’adopció, es porta l’infant a la llar adoptiva i 

l’adoptant presenta la sol·licitud d’adopció (vegeu apartat 2.1) al tribunal del comtat on 

resideix l’adoptant, en aquest cas de Miami-Dade. Després, i ja per concloure l’adopció, 

el tribunal del comtat de Miami-Dade fixa una data per a l’audiència final, la qual pot 

tardar uns quants mesos, o fins i tot més. En aquesta audiència hi ha d’estar present el 

futur pare o mare adoptius i l’agència d’adopció o el treballador social en qüestió ha de 

presentar-hi l’informe final favorable. Llavors, l’advocat que porta el cas entregarà al 

tribunal la documentació necessària i presentarà els testimonis i les proves que es 

requereixin. Un cop es verifica que s'ha complert amb la legislació i els requisits 

pertinents, el jutge o jutgessa signa una sentència definitiva d'adopció, en la qual 

concedeix els drets paternals de l’infant al pare o mare adoptius. A partir d’aquest 

moment, l’adopció està totalment acabada. 

 

 

2.2 Procés d’adopció nacional de LGBT a Catalunya 

Després de consultar la Llei 3/2005, del 8 d'abril, de modificació de la Llei 9/1998, del 

Codi de Família, de la Llei 10/1998, d'unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, 

del Codi de Successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria 

d'adopció i tutela, observem que, des d’un principi, La Llei 10/1998 del 15 de juliol, 

que es mantenia en les mateixes coordenades que el Codi de família, limitava tant 

l’adopció conjunta com la dels fills del convivent al matrimoni i a les parelles formades 

únicament per un home i una dona. Actualment, no obstant, aquesta llei ha fet un pas 

endavant i elimina la dita restricció legal a l'adopció per parelles homosexuals. És així 

que la Generalitat, en l'exercici de la competència legislativa que li reconeix l'article 9.2 
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de l'Estatut d'autonomia en matèria civil, ha aprovat aquesta llei, eliminant els obstacles 

que hi havia fins ara perquè les persones que integren una parella homosexual que 

conviu amb caràcter estable adoptin un infant
22

.  

Des del moment en que es va aprovar aquesta Llei, els LGBT han de dur a terme el 

mateix procés d’adopció nacional a Catalunya que qualsevol altra persona i/o parella. 

Tal com s’especifica en la web del Departament de Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya, i en el llibre Vull adoptar, d’Agnès Rotger (2002), tothom qui 

vol adoptar a Catalunya ha de complir amb els requisits següents
23

:  

 Residir habitualment a Catalunya. 

 Estar en ple exercici dels drets civils. 

 Ser major de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim catorze anys més que la 

persona adoptada. 

 Només s'admet l'adopció de més d'una persona en el cas dels cònjuges o de les 

parelles que conviuen amb caràcter estable. En aquests casos, n'hi ha prou que 

una de les persones hagi complert vint-i-cinc anys. 

Abans de dur a terme el tràmit d’adopció, s’han de tenir en compte diversos aspectes
24

:  

1) La Disposició addicional segona del Decret 127/1997 del 27 de maig estableix 

la suspensió transitòria dels processos de valoració de les famílies per a 

l'adopció d'infants a Catalunya, sempre que sigui almenys tres vegades superior 

                                                           
22

 Informació extreta i resumida de 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?actio

n=fitxa&documentId=362701> per l’autora del treball [data de consulta: desembre de 2013] 

23
 Informació extreta, resumida i adaptada del llibre Vull adoptar, d’Agnès Rotger (2002: 18) i de 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=77

b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=77b324828a084210VgnVCM10000

08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES>  per l’autora del treball [data de consulta: 

gener de 2014] 

24
 Informació extreta, resumida i adaptada de 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=36

539eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=36539eb50b084210VgnVCM10000

08d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default>  per l’autora del treball [data de consulta: gener de 2014] 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=362701
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=362701
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=77b324828a084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=36539eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=36539eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=36539eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=36539eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=36539eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=36539eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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el nombre de sol·licituds estimades respecte al nombre d'acolliments preadoptius 

realitzats l'any anterior. També afirma que aquesta suspensió no afectarà en cap 

cas les sol·licituds dirigides a infants amb necessitats especials (vegeu punt 3 

d’aquest apartat).  

2) Actualment, a Catalunya s’aplica la Resolució BSF/ 1871/2011 del 19 de juliol 

de suspensió transitòria dels processos de valoració per a l’adopció de menors de 

Catalunya, ja que el nombre de famílies valorades positivament, i per tant 

inscrites al Registre de famílies, supera amb escreix el nombre d'acolliments 

constituïts l'any anterior. Per tant, d'acord amb el Decret esmentat anteriorment i 

amb la finalitat d'evitar que es desvirtuï el procés de valoració pel transcurs del 

temps: 

 Tot i que romandran en situació de suspensió transitòria, s'admeten 

sol·licituds d'adopció d'un infant tutelat per la Generalitat de Catalunya. 

 L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), que és l’organisme 

competent en matèria d’adopcions depenent de la Generalitat de 

Catalunya que s’encarrega de tramitar les adopcions a Catalunya i que 

dóna el Certificat d’Idoneïtat, no tramitarà els processos de formació i 

valoració d'aquestes sol·licituds, tot i que mantindran l'ordre de registre. 

 L’ICAA organitzarà anualment reunions adreçades a les famílies que 

tinguin una sol·licitud d'adopció per Catalunya en suspensió transitòria 

per tal d'informar-les i assessorar-les sobre els aspectes següents:  

 Els infants susceptibles d’adopció. 

 El procés jurídic de l'adopció a Catalunya.  

 Els condicionants del temps d'espera en l’adopció. 

 No s’arxivaran, en cap cas, les sol·licituds referides a infants amb 

necessitats especials. 
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3) Els infants susceptibles de ser adoptats a Catalunya són tutelats per la Direcció 

General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que és l'organisme 

responsable de la protecció dels infants i els adolescents. Se’ls anomena “infants 

amb necessitats especials”, ja que són infants que han patit una situació d'abandó 

i/o de maltractaments, que requereixen unes necessitats especials i que presenten 

les següents característiques: 

 Infants a partir de 7 anys. 

 Grups de germans: 

 Grups de 2 germans (el gran a partir de 6 anys). 

 Grups de 3 germans o més. 

 Infants sans amb antecedents familiars de trastorns en la salut mental i/o 

discapacitat intel·lectual. 

 Infants amb malalties cròniques i/o retards lleus del desenvolupament 

que poden requerir algun tractament. 

4) El procés jurídic d'adopció nacional a Catalunya comporta: 

 Possibles visites de la família biològica amb l’infant. 

 Acolliment preadoptiu abans de l’adopció. 

 Possibles oposicions judicials de la família d’origen de l’infant. 

El primer pas que s’ha de fer per dur a terme una adopció a Catalunya és presentar la 

sol·licitud d’adopció davant el registre del Departament de Benestar Social i Família de 

la Generalitat de Catalunya, complimentada i signada per la persona o les persones 

sol·licitants. Aquesta sol·licitud consta de les següents parts:  

 Dades personals de la persona o persones que sol·liciten l’adopció (nom i 

cognoms, número de DNI, data de naixement, estat civil, estudis, professió, 

telèfon de la feina).  
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 Domicili del/s sol·licitant/s (adreça, població, codi postal, comarca o província, 

telèfon). 

 Situació familiar (anys de convivència en cas de parella, nombre de fills propis o 

adoptats). 

 Motius de l’adopció (explicació breu). 

 Dades de l’infant (franja d’edat preferida, si s’acceptarien germans i quants, si 

s’ha assistit a alguna reunió informativa i quan). 

Juntament amb la sol·licitud d’adopció, s’han de presentar els següents documents:  

 Còpia del model de sol·licitud, que serà registrada i lliurada al portador. 

 Certificat d’empadronament en què constin totes les persones que viuen al 

domicili.  

 Documentació acreditativa de la situació econòmica de cada sol·licitant 

(fotocòpia completa de l’última declaració de renda i fotocòpia de la darrera 

nòmina o certificat d’empresa) 

 Certificat d’antecedents penals de cada sol·licitant  

 Informe mèdic de salut física i psíquica que mostri la possibilitat de prestar una 

atenció adequada a l'infant. 

Un cop presentada la sol·licitud d’adopció i sabent que “l'adopció és una mesura de 

protecció a la infància amb la finalitat de trobar una família que s'adeqüi al màxim a les 

necessitats de cada infant
25

”, l’adoptant o adoptants han de seguir un procés de formació 

i valoració, a partir del qual se’n determinarà la idoneïtat o no idoneïtat. Aquest procés 

el duen a terme les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF) i comprèn 

el següent:  

                                                           
25

 Informació extreta i citada de 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=f73a

9eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f73a9eb50b084210VgnVCM1000008d

0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default [data de consulta gener de 2014] 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=f73a9eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f73a9eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=f73a9eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f73a9eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=f73a9eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f73a9eb50b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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 Sessions informatives i formatives. 

 Un mínim de dues entrevistes, de les quals almenys una la fa un/a professional 

en treball social i una altra la fa un/a professional en psicologia.  

Un cop realitzades aquestes sessions i entrevistes, i la valoració corresponent, s’elabora 

l’informe psicosocial, que és un document imprescindible per obtenir el Certificat 

d’Idoneïtat. En aquest informe s’estudien les circumstàncies descrites en l'Article 71 del 

Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció (Decret 127/1997 del 

27 de maig): 

1) Circumstàncies personals 

 Equilibri personal adequat. 

 Estabilitat en la relació de parella. 

 Salut física i psíquica que permeti l'atenció a l'infant. 

 Flexibilitat d'actituds i adaptabilitat a la nova situació que planteja 

l'adopció. 

 Motivació per exercir funcions parentals que incloguin cobrir les 

necessitats i mancances d'un infant susceptible d'adopció. 

 Motivacions per a l'adopció compartides en el cas de parella. 

2) Circumstàncies familiars i socials  

 Entorn relacional favorable i adequat a la integració del menor adoptat. 

3) Circumstàncies socioeconòmiques 

 Situació econòmica que permeti l'atenció a l'infant. 

 Habitatge en condicions adequades. 

4) Aptitud educadora  
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 Capacitat de cobrir les necessitats educatives i de desenvolupament de 

l’infant. 

 Entorn familiar que pugui donar suport en la tasca educativa. 

5) Expectatives en relació amb l’infant 

 No elecció del sexe de manera excloent. 

 Acceptació de l'herència biològica de l'infant i acceptació i respecte de la 

seva història, identitat i cultura. 

 Acceptació de la relació de l'infant amb la seva família biològica, si 

escau. 

En funció de la valoració de l'estudi psicosocial, l'ICAA emet la Resolució 

administrativa respecte de la idoneïtat per adoptar de la persona o persones sol·licitants. 

En el moment en que s’aconsegueix la Resolució administrativa favorable, l’ICAA emet 

el Certificat d’Idoneïtat, que és el document que certifica que la persona o persones 

sol·licitants tenen les condicions emocionals i materials necessàries per adoptar un 

infant i que té una vigència de tres anys. 

Un cop finalitzat tot el tràmit d’adopció, el que cal fer és esperar l’assignació d’un 

infant, la qual podria arribar a comportar molt temps d’espera, ja que aquest depèn de: 

 El nombre de famílies seleccionades. 

 L'oferiment de les persones sol·licitants. 

 Les necessitats dels infants susceptibles d'adopció. 

En el moment en que s’assigna un infant a la persona o persones sol·licitants, aquestes 

reben la informació bàsica relativa a l'infant que li han assignat. A continuació, s'inicia 

un període d'acoblament entre l’infant i l’adoptant o adoptants que conclou amb l'inici 

de la convivència i, durant un temps, la situació és d'acolliment preadoptiu, el pas previ 

a l'adopció. Si es tracta d’una adopció plena, aquesta s’assoleix finalment mitjançant 

una resolució judicial. 
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2.2.1 Procés d’adopció de fillastres a Catalunya 

Com es pot observar en el Codi Civil de Catalunya, a Catalunya també es poden adoptar 

els fills del cònjuge o de la persona amb qui l’adoptant conviu en parella estable. En 

aquests casos, l’adopció requereix que la filiació no estigui determinada legalment 

respecte a l’altre progenitor, o que aquest hagi mort, estigui privat de la potestat, estigui 

sotmès a una causa de privació de la potestat o hi hagi donat l’assentiment
26

.  

Tal com ens va afirmar l’ICAA, a Catalunya, a diferència de l’adopció nacional, 

l’adopció de fillastres és un procés del qual no se n’encarrega l’ICAA, ja que aquest 

només tramita les adopcions d’infants que són tutelats per la Generalitat de Catalunya. 

En el cas de l’adopció de fillastres, el que s’ha de fer és contactar amb un advocat o 

advocada especialitzat/da en el tema i aquest/a s’encarrega d’informar i assessorar 

l’adoptant i, també, de tramitar l’adopció i tot el que aquesta comporti.    

A través de contacte telefònic, A.M.N. Gestión, que és un gabinet jurídic de Barcelona 

que presta assessorament i defensa en procediments civils i penals, ens va afirmar que el 

procés que s’ha de seguir a Catalunya per adoptar un fillastre o fillastra és gairebé el 

mateix que el que s’ha de seguir per dur a terme una adopció nacional (vegeu apartat 

2.2). En aquest cas, cal tenir en compte que l’adopció s’ha de constituir per mitjà d’una 

resolució judicial motivada i que els passos que s’han de seguir són els següents: 

1) Presentar la sol·licitud d’adopció davant el Registre Civil del jutjat en què es 

durà a terme l’adopció, complimentada i signada per l’adoptant. Aquesta 

sol·licitud consta de les següents parts: 

 Dades personals de la persona que sol·licita l’adopció  

 Domicili del sol·licitant  

 Situació familiar  

 Motius de l’adopció (explicació breu) 

                                                           
26

 Informació extreta, resumida i adaptada de <http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-

T3C5.htm#T3C5S3> per l’autora del treball [data de consulta: gener de 2014] 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#T3C5S3
http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#T3C5S3
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Juntament amb la sol·licitud d’adopció, s’han de presentar els següents 

documents:  

 Còpia del model de sol·licitud 

 Certificat d’empadronament en què constin totes les persones que viuen 

al domicili.  

 Documentació acreditativa de la situació econòmica del sol·licitant  

 Certificat d’antecedents penals del sol·licitant  

 Informe mèdic de salut física i psíquica que mostri la possibilitat de 

prestar una atenció adequada a l'infant. 

2) En aquest punt, cal tenir en compte el següent:  

 Si l’adoptat ha complert dotze anys, aquest ha de donar el consentiment a 

l’adopció davant l’autoritat judicial.  

 La mare biològica ha de donar l’assentiment a l’adopció davant 

l’autoritat judicial, sempre que hagin passat sis setmanes del part.  

3) Seguir un procés de formació i valoració en què s’elabora l’informe psicosocial 

de l’adoptant, que és un document imprescindible per obtenir el Certificat 

d’Idoneïtat. En aquest informe s’estudien les circumstàncies descrites en l'Article 

71 del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció (Decret 

127/1997 del 27 de maig): 

 Circumstàncies personals 

 Circumstàncies familiars i socials  

 Circumstàncies socioeconòmiques 

 Aptitud educadora  

 Expectatives en relació amb l’infant  
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4) Obtenir el Certificat d’Idoneïtat, que és el document que certifica que el 

sol·licitant té les condicions emocionals i materials necessàries per adoptar un 

infant.  

5) Obtenir la resolució judicial, dictada en l’expedient tramitat d’acord amb la 

legislació del Registre Civil.  

Un cop s’obté la resolució judicial, en la qual concedeix els drets paternals de l’infant al 

pare o mare adoptius, l’adopció del fillastre o fillastra està totalment acabada.   

 

 

2.3 Conclusions 

Un cop ens hem documentat i hem assolit tota la informació que fa referència als 

processos d’adopció nacional de LGBT als Estats Units i a Catalunya i els respectius 

processos d’adopció de fillastres, podem extreure’n les nostres pròpies conclusions: 

 Als EUA està més mal vist el matrimoni entre LGBT que l’adopció per part de 

LGBT com a persones solteres. 

 Tant als EUA com a Catalunya, els LGBT que consideren l'adopció nacional, han 

de dur a terme el mateix procés d’adopció nacional que qualsevol altra persona 

i/o parella. 

 Per poder adoptar als EUA, com que estan formats per Estats, s’ha de complir 

amb les normes i els procediments que regeixen l'adopció als EUA i a l’estat de 

residència als EUA de la persona sol·licitant; i s’han de tenir en compte, en 

primer lloc, els requisits nacionals i, en segon lloc, els requisits de l’Estat en 

qüestió. A Catalunya, per contra, només s’ha de tenir en compte unes normes, 

uns procediments i uns requisits generals. 

 No existeix cap legislació específica que regeixi l’adopció de LGBT ni als EUA ni a 

Catalunya. 
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 El procés d’adopció nacional és més complex i més difícil de dur a terme a 

Catalunya que als EUA, ja que a Catalunya, com que el nombre de famílies 

valorades positivament supera amb escreix el nombre d'acolliments constituïts 

l'any anterior, s’aplica la Resolució BSF/ 1871/2011 del 19 de juliol de suspensió 

transitòria dels processos de valoració per a l’adopció de menors de Catalunya.  

 Tant als EUA com a Catalunya està permesa l’adopció de fillastres.  

 A Catalunya se segueix un procés d’adopció nacional general i l’adopció de 

fillastres requereix que se segueixi un procés d’adopció específic. I als EUA, per 

contra, no existeix un procés d’adopció nacional general, ja que cada tipus 

d’adopció requereix que se segueixi un procés d’adopció específic.  

 El procés d’adopció de fillastres varien en l’ordre i en la forma d’un país a 

l’altre, però ambdós finalitzen amb una resolució judicial.   
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3. TEXT DE SORTIDA 
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4. TEXT D’ARRIBADA 

AL CIRCUIT COURT OF THE ELEVENTH JUDICIAL COURT [TRIBUNAL DE 

CIRCUIT DE L’ONZÈ CIRCUIT JUDICIAL] DEL COMTAT DE MIAMI-DADE], 

FLORIDA 

SECCIÓ DE FAMILIA 

EN RELACIÓ A         CAS NÚM. 2010-018485-FC-04 (FC 26) 

L’ADOPCIÓ DE: 

 

[“GERMÀ/ANA 1”] 

(data de naixement [“ddn”]: [redactat]),   

 

[“GERMÀ/ANA 2”]                    [
27

] 

(ddn: [redactat]), i 

 

[“GERMÀ/ANA 3”] 

(ddn: [redactat]),   

Menors d’edat. 

____________________________/ 

ORDRE QUE CONEDEIX LA DEMANDA DE L’EMISSIÓ DE LA VERSIÓ 

REDACTADA DE LA SENTÈNCIA DEFINITIVA D’ADOPCIÓ 

Aquest assumpte es va presentar per a que la demanda feta per les mares de l’emissió de 

la sentència definitiva d’adopció redactada s’escoltés. El Tribunal, després de ser 

informat en les premisses, d’examinar l’expedient, de donar l’avís al Departament 

d’Infants i Famílies de Florida (DCF) [Florida Department of Children and Families 

(DCF)], de donar a les mares una oportunitat per ser escoltades, d’acord amb l’article 

63.162(2) de l’Estatut de Florida, d’assenyalar que el DCF no pren posició en l’entrada 

d’aquesta ordre i, per causa justificada, declara en el present document que s’ha de 

concedir la demanda. Els pares poden, en el seu únic criteri, renunciar a aquesta ordre, a 

la qual s’ha d’adjuntar la sentència definitiva d’adopció redactada, en el domini públic, 

i/o concedir el mateix que s’ha de presentar en altres litigis.  

 Executada a Miami, Comtat de Miami-Dade, Florida, el 7[
28

] d’Octubre de 2010.     

          [
29

] 

                                                           
27

 Segell quadrat en què apareix: “ORIGINAL FILED” [DOCUMENT ORIGINAL], la data del 7 

d’octubre del 2010 i el nom del secretari Harvey Ruvin 

28
 Número 7 escrit a mà, de tamany més gran, que omple un espai en blanc. 
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Còpies facilitades a: 

Alan I. Mischael, Advocat 

Elizabeth Schwartz, Advocada 

John Slye, Advocat 

 

 

 

EL CIRCUIT COURT OF THE ELEVENTH JUDICIAL COURT [TRIBUNAL DE 

CIRCUIT DE L’ONZÈ CIRCUIT JUDICIAL] DEL COMTAT DE MIAMI-DADE 

  SECCIÓ DE FAMILIA 

EN RELACIÓ A         CAS NÚM. 2010-018485-FC-04 (FC 26) 

L’ADOPCIÓ DE: 

 

[“GERMÀ/ANA 1”] 

(ddn: [redactat]), 

 

[“GERMÀ/ANA 2”] 

(ddn: [redactat]), i 

 

[“GERMÀ/ANA 3”] 

(ddn: [redactat]),  

Menors d’edat. 

____________________________/ 

SENTÈNCIA DEFINITIVA D’ADOPCIÓ [Versió redactada 

autoritzada pel Tribunal]
30

 

 Aquest assumpte es va presentar davant el Tribunal per a l’audiència final sobre 

la demanda verificada d’adopció del germà/ana 1, germà/ana 2, i germà/ana 3 (“els 

infants”). El Tribunal, després d’haver estat totalment informat en les premisses i 

d’examinar l'informe judicial i les proves presentades, determina els següents fets i 

fonaments de dret: 

                                                                                                                                                                          
29

 Segell horitzontal en què apareix el càrrec i el nom del jutge Standford Blake en majúscules: “JUDGE 

STANDFORD BLAKE” 

30
 Aquesta és una versió redactada del que s’ha presentat prèviament i de la sentència definitiva d’adopció 

oficial. El Tribunal n’ha autoritzat a les demandants la seva divulgació d’acord amb l’article 63.162 de 

l’Estatut de Florida, que no té cap força legal ni cap efecte, ni disminueix ni afecta de cap manera la 

finalitat de la sentència definitiva d’adopció no redactada que es va presentar el 2 d’agost de 2010. 
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FETS 

I. Postura processal 

1. La demandant Allison Smith (coneguda com a “Smith”), juntament amb la 

demandant Juliet Jones (coneguda com a “Jones”), sol·licita l’adopció compartida dels 

infants i un reconeixement legal adequat per part del Tribunal a la manera de viure de la 

seva família. 

2. D’acord amb l’article 742.14 (2009) de l’Estatut de Florida, es desconeix qui és el 

pare biològic, ja que els infants van ser concebuts a través d'un donant d'esperma i, en 

conseqüència, no es requereix el seu consentiment. D’acord amb l’article 63.062 (l) (b) de 

l’Estatut de Florida, no hi ha un pare que posseeixi els drets parentals o que tingui dret a la 

notificació d'aquest procés; els menors no van ser concebuts o nascuts mentre el pare estava 

casat amb la mare; els menors no són els fills/es adoptius/ves de cap home; cap home ha 

estat adjudicat com a pare d’un o més d’un dels infants; cap home ha presentat un afidàvit 

de paternitat; i cap home ha reconegut per escrit ser el pare d'un o més d’un dels infants. 

S’han presentat Certificates of Dilient Search [Certificats de Recerca Diligent] emesos pel 

Florida Putative Father Registry [Registre de Pares Putatius de Florida] davant aquest 

Tribunal. 

3. El Tribunal té jurisdicció sobre la matèria de la demanda verificada instantània 

d’adopció d’acord amb l’article 63.102, en el qual les entitats d'adopció es troben al 

comtat de Miami-Dade, Florida. Es van presentar un afidàvit de la Uniform Child 

Custody Jurisdiction and Enforcement Act [Llei de Competència i Execució Uniforme 

de la Custòdia de l’Infant] i un estudi de la llar adoptiva davant el Tribunal. D’acord 

amb l’article 86.091 de l’Estatut de Florida, la demanda i la citació es van atendre 

adequadament a l’Office of the Attorney General of Florida (“Attorney General”) 

[Oficina del Fiscal General de Florida (“Fiscal General”)] el 6 de juliol de 2010, i a 

l’Office of the State Attorney [Oficina del Fiscal de l'Estat] per a l’Eleventh Judicial 

Circuit [Onzè Circuit Judicial] el 30 de juny de 2010. Cap de les entitats ha donat una 

resposta oportuna ni ha participat de cap altra manera davant aquest Tribunal. 

 

II. Antecedents familiars i proves 

4. En l'audiència final van testificar les següents persones: les demandants Smith i 

Jones, [redactat] (la germana de Smith), [redactat] (la neboda de Smith i la familia de la 

mainadera), [redactat] (un amic de la infància de Smith), [redactat] (un company de 

feina de durant 25 anys aproximadament, ara jubilat, de Smith [redactat]), [redactat] (la 

mare de Jones que viu a Orlando), [redactat] (el director del parvulari que s’ocupa del 

Germà/ana 1 adoptat/da), [redactat] (amiga de Smith des de fa molt temps, excompanya 

de feina i especialista en [redactat] del departament [redactat]), i la pèrit Dra. Neena 
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Malik. També van testificar en qualitat de testimonis formals l’advocat Alan I. Misael i, 

telefònicament, l’advocada Wayne LaRue Smith, de Massachusetts. A petició de les 

demandants, el Tribunal va prendre coneixement d'ofici de còpies certificades de 

determinats documents admesos com a prova en el cas de l’adopció de John Doe, 2008 

WL 5070056, 16 Fla. L. Weekly Supp. 75 (16è Tribunal de Circuit de Florida, 29 

d’agost de 2008)  (Doe-I). El Tribunal, a més, va admetre com a prova l'estudi de la llar 

adoptiva, adjuntat a la demanda verificada d’adopció i al currículum vitae del Dr Malik. 

5. L’adopció del germà/ana 1 (ddn: [redactat]), germà/ana 2 (ddn: [redactat]) i 

germà/ana 3 (ddn: [redactat]) es va presentar davant d’aquest Tribunal per a l’audiència 

final el 2 d’Agost de 2010. Jones és la mare biològica dels infants i va concebre els 

infants a través d’un mateix donant d’esperma, per decisió i acord mutus, i amb el 

suport de la seva parella des de fa molt temps, la codemandant en el present document, 

Smith, per criar els infants juntes com a membres de la seva unitat familiar. Tot i que 

van decidir mútuament que fos Jones la que donés a llum als infants, Smith va donar 

suport a Jones durant els embarassos, va estar present en els parts, comparteix totes les 

responsabilitats quant a la criança dels infants, i els infants i tota la família de Jones la 

reconeixen com a mare per igual dels infants. 

6. Les demandants es van conèixer el 1996, van començar la seva relació el 1997, i 

han mantingut una relació compromesa des de 1999 i viuen en la seva residència actual 

des del [redactat] de 2008. El [redactat] de 1999, es van unir espiritualment en una 

cerimònia de la Holy Union [Santa Unió] a l'Església de [redactat], Florida. La seva 

relació era tal que el Tribunal tenia davant seu un matrimoni de llarga durada i, quan es 

van prometre l’una a l’altra, Florida hauria d’haver reconegut o permès el matrimoni 

homosexual, però no ho va fer. Jones, de [edat redactada], treballa com a [redactat] per 

a [redactat], Florida. Smith, de [edat redactada], és una [redactat] jubilada que gaudeix 

d’una pensió. Les demandants han criat juntes els infants des del seu naixement i tenen 

suficients recursos per tenir cura d’ells.  

7. Les demandants són les copropietàries amb dret de supervivència de la casa on 

viu la família i d’un terreny no urbanitzable al comtat de [redactat], Florida, que van 

comprar originalment per construir-hi la seva futura llar; i paguen les despeses de la llar 

dels seus recursos comuns. Els seus testaments contenen disposicions de mort 

simultànies i lleguen els seus béns als infants en el cas hipotètic que les demandants 

morin al mateix temps. Juntes, tenen els recursos suficients per tenir cura dels infants, 

els quals són sans, feliços i estan ben adaptats. 

8. Com a mare biològica dels infants, Jones dóna el seu consentiment per a que 

Smith els adopti. De forma conscient, lliure, voluntària i intel·ligent, Jones (a) firma el 

seu consentiment a l’adopció, i (b) renuncia a tots els drets constitucionals existents 

d’acord amb la Constitució de l'Estat de Florida, la Constitució dels Estats Units i a tots 

els drets estatutaris existents d’acord amb les lleis estatals o federals per tal d’impugnar 

l'execució d'una sentència definitiva d’adopció presentada en el present document. Al 
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Tribunal li consta que Jones entén, consent, accepta plenament i sol·licita que Smith i 

ella comparteixin els mateixos drets i responsabilitats parentals respecte als infants. 

9. Les demandants i els seus advocats han informat obertament al Tribunal que a 

Smith se la va diagnosticar càncer de [redactat] al maig de 2009. El seu oncòleg informa 

que, tot i que ella es troba actualment lliure de símptomes, és poc probable que 

sobrevisqui cinc anys amb la seva malaltia. Està rebent quimioteràpia, ha experimentat 

algun edema i fatiga dels tractaments, però no té altres efectes secundaris en aquest 

moment. Si sorgissin altres efectes secundaris, la seva germana i la seva neboda estan 

addicionalment disponibles per ajudar-la a ella i als infants durant el dia. El Tribunal 

explicarà el seu raonament per a la concessió d'aquesta adopció que és en el millor 

interès dels infants. 

En el cas que Smith fos una estranya per als infants i amb la intenció de criar-los 

com a mare soltera, a causa del seu pronòstic actual, el Tribunal reconsideraria 

l’adopció. Si tota la resta fos igual, és evident que portar els infants a una nova llar amb 

una nova cuidadora soltera a qui no coneixen i que espera no veure'ls a l'edat adulta no 

és en el millor interès dels infants. La situació, aquí, és òbviament diferent.   

En primer lloc, els infants ja viuen i s'han unit fermament a Smith com una de les 

seves mares de fet. Ella és la seva cuidadora principal, ja que Jones treballa a temps 

complet fora de la llar. En segon lloc, independentment de si es concedeix aquesta 

adopció o no, les demandants, amb Smith com a cuidadora principal, continuaran criant 

els infants tal com ho han fet des del seu naixement. Declari el que declari el Tribunal 

en el present document, el pronòstic de l’oncolèg ha de ser precís, ja que la pena dels 

infants serà la mateixa. En tercer lloc, tal com va testificar el Dr. Malik, és en el millor 

interès dels infants que, a mesura que creixen i experimenten la pressió social i dels 

companys, no se sentin avergonyits per la comunitat a què pertanyen i també vegin a 

Smith com a mare, a qui el fill gran ja diu “mama”. Això serà encara més important si el 

pronòstic de l'oncòleg és precís. En quart lloc, la concessió d'aquesta adopció no vol dir 

que els infants estaran sols amb Smith, ja que els continuarà criant amb la seva parella, 

que es troba en bon estat de salut, en una llar estable amb dues mares i amb el suport de 

tota la família. En el cas improbable que la relació entre les demandants finalitzés, 

segons l’article 61 de l’Estatut de Florida, Jones conservaria el dret legal d’emprendre 

accions legals, si fos necessari, per demanar la custòdia i el control judicial del benestar 

dels infants. En cinquè lloc, mitjançant la concessió d'aquesta adopció, els infants han 

de rebre beneficis legals i financers, dels quals actualment no gaudeixen i que deriven 

del fet que Smith és la seva mare legal i adoptiva, que enfortiran i gairebé no afebliran 

el camí en què ja es troben. Per últim, el fet de comunicar a cada membre de la llar la 

concessió d’aquesta adopció i que el govern que compartim respecta i accepta les 

demandants tal com són i valida la manera en com els infants veuen a Smith, tindrà un 

efecte terapèutic en els propers anys i serà més propici per ajudar tant a les mares com 

als infants, sigui quin sigui el futur que els espera, com una unitat familiar. El Tribunal 
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és incapaç de trobar alguna raó per la qual la concessió d’aquesta adopció no promogui 

els millors interessos dels infants.    

[...] 

La mort és una part de la vida, però l'amor transcendeix a ambdues i, per als infants, 

la llei pot ser tant un consol com un garrot. El Tribunal considera que el testimoni de 

cada testimoni és creïble i convincent. Els infants ja consideren les demandants com les 

seves mares per igual i aquesta sentència concedeix el reconeixement legal a la ja 

existent relació entre elles i els infants. Aquesta adopció promourà els interessos i 

beneficis permanents de tots els membres de la llar adoptiva. Smith és una persona 

idònia per adoptar els infants i té capacitat i recursos adequats per tenir-ne cura. Els 

infants són susceptibles de ser adoptats per Smith, com a segona mare. Un cop 

examinats tots els fets particulars i les circumstàncies presentades, les demandants han 

demostrat que la concessió d’aquesta demanda és en el millor interès dels infants.  

10. Sabent que aquest cas té com a únic objectiu formalitzar les existents relacions 

entre pares i fills, res del que conté aquesta sentència atorga el reconeixement legal a la 

relació entre les demandants. 

FONAMENTS DE DRET 

1. Aquesta demanda també busca una resolució judicial en què (a), d’acord amb 

l’article 63.042(3) de l’Estatut de Florida, l'estatut de Florida de 1977 que prohibeix 

categòricament l'adopció per part d’homosexuals sigui inconstitucional a primera vista 

segons les tres disposicions independents de la Constitució de Florida; i en què (b) 

l’article 63.172(1) de l’Estatut de Florida autoritzi una adopció compartida, 

independentment del sexe dels pares, sempre que la magistratura determini que 

l’adopció és en el millor interès de l’infant. En base al seu complet acord amb l'anàlisi 

inclosa en la decisió del 26 de gener de 2010 de l'Honorable Leon Firtel en el similar 

cas de l’adopció de John Doe i Jane Doe, cas núm. 09-020019-FC-04 (11è Circuit 

Judicial de Florida) (Doe-II) [...], el Tribunal així ho declara. Mitjançant una ordre que 

es va presentar l’11 de març de 2010, el Jutge Firtel va autoritzar la citació a aquesta 

decisió en la seva forma redactada, i s’adjunta una còpia d’això a la demanda verificada 

d’adopció en el present document. D'acord amb aquesta decisió, el Tribunal conclou el 

següent: 

I. La categòrica prohibició de l'adopció per part d’homosexuals 

2. La constitucionalitat de la prohibició de l‘adopció per part de parelles 

homosexuals de Florida ha estat qüestionada en diversos àmbits jurídics. L'agost de 

2008, l'Honorable David Audlin, jutge de circuit del comtat de Monroe, va concedir una 

adopció homosexual (el cas anteriorment mencionat Doe-I) i va concloure que l’estatut 

era una llei inconstitucional especial en matèria d'adopció, un projecte de llei de 
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proscripció inconstitucional i una violació de la doctrina de la separació de poders. El 

govern no va intervenir en aquell cas, ni tampoc va apel·lar la decisió. En el cas Doe-I, 

l’infant no estava sota custòdia de l'estat just abans de l’adopció. Aquí passa el mateix. 

A més, el novembre de 2008, l'Honorable Cindy Lederman va concedir una adopció per 

part d’una parella homosexual en aquest circuit judicial, va declarar inconstitucional la 

prohibició estatutària sobre les teories legals, totalment diferents a les del cas Doe-I, i va 

posar un infant sota custòdia de l'Estat. En aquest cas, el tribunal va declarar que 

l’article 63.042(3) de l’Estatut de Florida violava els drets d'igualtat de protecció, que 

garanteixen l’article 1 i l’article 2 de la Constitució de Florida, ja que no tenien una base 

racional; i que, tal com disposa la llei federal i estatal, l'exclusió estatutària rebutjava el 

dret de l'infant a la permanència. Aquesta decisió es troba actualment en apel·lació. 

Vegeu el cas de l’adopció de John Doe i James Doe, 16 Fla. L. Weekly 49, 2008 WL 

5006172 (11è Tribunal de Circuit de Florida, 25 de novembre de 2008) (Doe-III). [...]   

3. Tot i que els casos Doe-I i Doe-III són diferents, el primer perquè no es tractava 

d’una adopció compartida i el segon perquè es tractava d'un infant sota custòdia de 

l'Estat, els fonaments que declaraven la llei inconstitucional, dictats en aquelles 

sentències definitives, són convincents. Ambdós tribunals sostenen que l'aplicació de 

l’estatut és irracional. 

4. En els fonaments jurídics descrits en aquelles decisions, que analitzaven 

persuasivament les mateixes qüestions jurídiques que presenta aquest cas, i en vista de 

les proves independentment admeses en aquest assumpte (incloses les proves 

documentals relacionades amb la promulgació de la prohibició estatutària de 1977), 

aquest Tribunal segueix tant la decisió de Key Westcom com la de Miami i conclou que 

l’article 63.042(3) de l’Estatut de Florida és inconstitucional a primera vista. En 

particular, aquest Tribunal considera que l’article 63.042(3), que exclou categòricament 

tots els gais i les lesbianes per demostrar la seva idoneïtat per adoptar, no proporciona 

una base legal que negui la mitigació que formula aquesta demanda.
31

  

II. L’article 63.172 dels Estatuts de Florida (2009) autoritza les adopcions 

compartides, independentment del sexe dels adoptants, que determina el 

tribunal  

En el millor interès dels adoptats/des 

5. Un cop ha determinat que, d’acord amb la llei de Florida, l'orientació sexual no 

presenta cap impediment per a l'adopció, el tribunal ha d'examinar si les dues 

demandants poden convertir-se en mares per igual dels infants, o si exonerar Smith 

                                                           
31

 Com en el cas Doe-I, el Tribunal declara explícitament que la nul·litat de la prohibició sobrepassa tot 

dubte raonable, que s’ha superat la presumpció de constitucionalitat, que no hi ha una interpretació 

alternativa de la prohibició que permeti al tribunal ratificar-la, [...], i que la prohibició de l'adopció 

homosexual és separable de la resta d’estatut. [...] 
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extingeix, per ministeri de la llei, els drets parentals ja existents de la mare biològica 

dels infants, Jones. El subarticle 63.172(1) de l’Estatut de Florida (2009) (èmfasi afegit) 

estableix que: 

(1) Una sentència d’adopció, tant si l’ha registrat un tribunal d’aquest 

estat, com d’un altre estat, com de qualsevol altre lloc, produeix 

l’efecte següent: 

(a) Exonera els pares biològics de l’infant adoptat, excepte si són algun 

dels demandants o estan casats amb un dels demandants, de tots els 

drets i responsabilitats parentals. 

(b) Suspèn totes les relacions jurídiques entre l’infant adoptat i els seus 

familiars, inclosos els pares biològics, excepte si aquests són algun 

dels demandants o estan casats amb un dels demandants, de manera 

que l’adoptat/da passa a ser, a partir d’aquest moment, un estrany per 

als seus antics familiars en tots els propòsits, inclosa la interpretació o 

la construcció de documents i estatuts, tant si s’han executat abans 

com després de presentar la sentència d'adopció, que no inclouen 

expressament ni el nom de l’adoptat/da ni cap denominació que no es 

basi en una relació d’una de les mares i l’infant o de sang, amb 

l'excepció que els drets d'herència han de ser els previstos en el Codi 

de Successions de Florida. 

6. Segons els seus termes, l’article 63.172(1) no exclou la seva aplicació a una 

adopció compartida en què tant el pare o mare biològics com el pare o mare adoptius 

proposats són del mateix sexe. “Quan una llei és clara, un tribunal no pot mirar darrere 

d'un llenguatge senzill de l'estatut ni recórrer a normes d'interpretació estatutària per 

determinar la intenció legislativa”. D’aquesta manera, d’acord amb les esmentades 

disposicions de l’Estatut i a menys que el Tribunal, en base a la prova actual 

considerada, declari que no és en el millor interès de l’infant, la mare biològica pot 

sol·licitar juntament amb la seva parella que, d’acord amb la sentència definitiva 

d'adopció, es declari mares de l’infant a ambdues demandants, independentment del 

matrimoni o sexe.
32

 L’article 63.042(2) de l’Estatut de Florida (2009) especifica qui pot 

adoptar a Florida i, tal com s’especifica en l’apartat (b) d’aquest article, es permet 

adoptar inequívocament a “un adult no casat” i, com a adults/es solters/es que volen 

adoptar, respecta el seu sexe i no els imposa cap restricció. La llei de Florida no 

prohibeix a un/a adult/a solter/a adoptar el fill/a biològic/a de la seva parella.  

7. La llei estatutària de Florida considera que, quan una adopció requereix 

suspendre els drets parentals preexistents, aquests drets parentals primer han de 

finalitzar en un procés separat abans que s’arxivi el procés d'adopció. D’acord amb 

                                                           
32

 Cap Tribunal d’Apel·lació de Florida ha declarat el contrari. [...] 
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l’article 39, això es pot aconseguir mitjançant l’expiració relacionada amb la 

dependència del procés dels drets parentals. La legislatura ha deixat clar en l’article 

63.172, però, que hi ha situacions en què no és necessari suspendre els drets parentals 

preexistents abans de concedir una adopció, i això inclou específicament situacions en 

què els/les demandants no estan casats/des, independentment de si, d’acord amb l’article 

63, es permet un procés de terminació/adopció combinat. Per exemple, pot sorgir una 

situació en què una futura mare adoptiva no estigui casada amb el pare biològic d’uns 

infants, la mare dels quals ha mort. Segons l’article 63.172, sempre que la futura mare 

adoptiva i el pare biològic sol·licitin juntament que la futura mare adoptiva pugui 

adoptar, es pot presentar la demanda d'adopció sense que afecti els drets parentals 

preexistents del pare biològic.  

8. Les úniques diferències són que, en aquest cas, (a) el sexe de la codemandant 

(Smith) i el de la mare biològica (Jones) és el mateix, (b) el pare biològic no té capacitat 

jurídica aquí perquè és un donant d'esperma i no és mort, i (c) Smith, juntament amb 

Jones, ha estat criant els infants des del seu naixement. Com que la prohibició 

estatutària de l'adopció per part de parelles homosexuals és inconstitucional, l’article 63 

concedeix als infants, en aquest cas, la mateixa oportunitat de gaudir de l'amor i la 

protecció de dues mares legals. 

9. El tribunal observa amb caràcter preliminar, tal com ho va fer el Jutge Firtel, que 

una sèrie de tribunals d’apel·lació que no són de Florida han interpretat idènticament els 

seus estatuts. 

10. Per contra, els tribunals que han declarat el contrari, ho han fet en els estatuts 

que tracten l’efecte de l'adopció sobre els drets parentals ja existents, al qual, a 

diferència de Florida, només puden renunciar els cònjuges o els familars. [...] 

11. Sense cap prova convincent del contrari, aquest tribunal considera que aquests 

infants tenen dret a l'amor i la protecció de les dues dones que són les seves mares. 

L'orientació sexual de Smith no proporciona suficients bases legals per prohibir aquesta 

adopció. A més, aquest tribunal considera que concedir la demanda d'adopció és en el 

millor interès dels infants. (No obstant això, cal assenyalar que aquesta resolució no 

s'estén a considerar, validar o reconèixer la relació de les demandants amb algú altre. La 

resolució d'aquest tribunal es limita estrictament a la relació de les demandants amb els 

infants.) 

12. En base a la prova substancial i competent presentada, el tribunal declara que (I) 

no existeix cap connexió racional entre l'orientació sexual d'un pare o mare adoptius i el 

que pot ser o no en el millor interès d’un adoptat/da, i que, (II) un cop el tribunal declara 

que és en el millor interès de l’infant, la llei estatutària permet una adopció compartida, 

independentment del sexe de les adoptants i sense requerir la suspensió dels drets 

parentals ja existents de la codemandant. Per tant, (a) no se li pot negar a Smith 

l'oportunitat d'adoptar els infants simplement perquè, encara que d'altra banda qualificat, 
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sigui lesbiana, i, (b) perquè és en el millor interès dels infants que ambdues demandants 

es converteixin en les mares dels infants, l’article 63.172(1) autoritza a Smith adoptar 

els infants sense haver de suspendre els continus drets i responsabilitats parentals de 

Jones. En conseqüència, es concedeixen les pretensions d'ambdues demandants i els 

drets parentals de Smith són ara legalment equivalents als drets parentals de Jones. 

PER TANT, ES RESOL:  

El Germà/ana 1, el Germà/ana 2 i el Germà/ana 3 han estat declarats en el present 

document com a fills/es legals d'ambdues demandants i se’ls dóna els noms (ja 

existents) que apareixen a l’encapçalament de la demanda i amb els quals se’ls 

coneixerà a cadascun respectivament d’ara en endavant.  

La mare biològica dels infants, la demandant Jones, ha donat el seu consentiment a 

aquesta adopció. No hi ha pare legal o biològic.  

Aquesta adopció no perjudica ni té cap cap efecte sobre els drets i les 

responsabilitats parentals preexistents de la demandant Jones, la qual és a partir d’ara i 

per sempre la mare per igual dels infants.  

Aquesta sentència definitiva d’adopció crea, a partir d’ara i per sempre, la relació 

entre els infants i Smith i tots els familiars de Smith, que ja hi hauria si els infants fossin 

els seus descendents de sang. Aquesta relació es crea per la present a tots els efectes, 

inclosos l'herència i els estatuts i documents aplicables, tant si s’han executat abans com 

després de l’entrada d’aquesta sentència definitiva d’adopció, que no exclou 

expressament els infants de les seves activitats i efectes. 

El secretari del Tribunal es dirigeix a omplir una “declaració certificada del decret 

final d'adopció” (formulari DH 527) per a cadascun dels infants per separat, en què, 

enlloc de fer referència al “pare” i la “mare”, fa referència a la “mare 1” i la “mare 2”. 

El secretari ha d'identificar la demandant Jones com a “Mare 1” dels infants, i la 

demandant Smith com a “Mare 2” dels infants. Llavors, el secretari ha de transmetre 

aquestes declaracions a la Divisió d'Estadístiques Vitals per a l'emissió d'un nou 

certificat de naixement de cada infant, identificant Jones com a “Mare 1” i Smith com a 

“Mare 2”. El Tribunal es reserva la jurisdicció per fer complir aquest paràgraf. 

  Ordenat a Miami, Comtat de Miami-Dade, Florida, el 2 d'agost de 2010. 

 

      __________________________________ 

      L’HONORABLE STANFORD BLAKE 

      JUTGE DE CIRCUIT 
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Còpies facilitades a: 

Alan I. Mischael, Diplomat 

Elizabeth Schwartz, Diplomada 

John Slye, Diplomat 
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5. INCIDÈNCIES I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES EN LA 

TRADUCCIÓ 

5.1  El procés traductològic 

Tot i que en un principi desconeixíem que existia una metodologia específica per traduir 

un text, després d’haver estat cursant els estudis de traducció durant quatre anys, hem 

après que sempre se segueix un procés, però que, segons el criteri de cada traductor, es 

realitza d’una manera o d’una altra. Tot i així sempre hi ha uns punts en comú que són 

els que hem anat veient durant el nostre procés d'aprenentatge en el món de la traducció. 

En aquest cas, el procés traductològic que hem seguit per realitzar la traducció d’aquesta 

sentència definitiva d’adopció ha estat el següent: 

En primer lloc, hem dut a terme una lectura del text per veure de què tractava i per 

intentar entendre el màxim possible, però, com que no teníem un context determinat, 

ens ha resultat una mica difícil. Aleshores hem optat per buscar informació sobre quin 

tipus de document anàvem a traduir, les seves característiques, el seu llenguatge, etc. i 

per, d’aquesta manera, poder contextualitzar-lo i poder redactar el primer i el segon 

apartat del nostre treball.  

En segon lloc, i amb més coneixement que el previ, hem realitzat una segona lectura del 

text i hem anat marcant tot la terminologia de l’àmbit jurídic que ens ha resultat difícil 

d’entendre. Llavors, hem buscat tots els termes que desconeixíem i hem elaborat les 

fitxes terminològiques per, d’aquesta manera, acabar de comprendre el text i poder 

començar a traduir. Per dur a terme aquesta recerca hem utilitzat alguns diccionaris en 

format paper i d’altres en línia, com ara la base terminològica del Termcat (2000), el 

diccionari jurídic de Wordreference (1999), el diccionari i buscador de traduccions 

Linguee (2011) i el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (1995), entre d’altres.  
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I, per últim, com que l’objectiu principal que ens plantejàvem amb aquest treball era 

oferir un text equivalent en la llengua d’arribada, l’última fase d’aquest procés ha estat 

fer una lectura del text final per, d’aquesta manera, comprovar que realment l’havíem 

complert. 

5.2  Problemes lingüístics 

Un dels reptes més importants amb què s'enfronta la traducció és la resolució eficaç de 

la gran varietat de problemes lingüístics que sorgeixen, com passa, per exemple, a l'hora 

de traduir de l'anglès al català. Com podem veure, en anglès no es construeixen les 

frases de la mateixa manera que en català, ja que la tipologia lingüística a què pertanyen 

és diferent. Per tant, quan es tradueix un text al català s’ha de procurar adequar-lo a la 

llengua d’arribada en tots els nivells: sintàctic, lèxic, semàntic i ortogràfic, entre 

d’altres.
33

  

 

5.2.1 Nivell morfosintàctic 

 

 L’oració 

A l’hora de traduir un text jurídic de l’anglès al català, cal tenir en compte que l’anglès i 

el català utilitzen diferents tipus d’oracions o estructures. Per exemple, un dels aspectes 

que s’ha de tenir present és l’ordre neutre o lineal de la frase. Tal com diu Eusebi 

Coromina en el Manual d’estil i redacció (2008: 100-101), “es recomana utilitzar 

l’estructura següent: subjecte + verb + complements essencials (directe, indirecte, 

preposicional, atribut, predicatiu) + circumstancials”, així es transmet la informació 

d'una manera més entenedora. Vegem-ne algun exemple de la sentència treballada: 

 The constitutionality of Florida’s gay adoption ban has been challenged on 

various legal grounds. [...]” 

                                                           
33

 Tots els aspectes que comentem en aquest apartat es poden consultar en el Curs de Llenguatge Jurídic  

(2008) de la Generalitat de Catalunya, en el Manual d’estil i redacció (2008) d’Eusebi Coromina i en el 

Manual de traducció anglès-català (2003) de Jordi Ainaud, Ana Espunya i Dídac Pujol. 
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 La constitucionalitat de la prohibició de l’adopció per part de parelles 

homosexuals a Florida ha estat qüestionada en diversos àmbits jurídics. [...]” 

  (subjecte + verb + atribut + circumstancial) 

Tot i així, el català sol tenir força flexibilitat a l’hora de canviar l’ordre neutre i permet 

fer altres combinacions. Segons Coromina, també podem observar que “al canviar 

l'ordre dels components d'una oració pot agafar un caire d’objectivitat, ja sigui per donar 

èmfasi a un sintagma o per cridar l'atenció del receptor” (2008: 100-101). Vegem a 

continuació un exemple del canvi de l’ordre neutre de l’oració, però perfectament 

correcte, en el text d’arribada: 

 [...] The Court being fully advised in the premisses, having considered the 

record and evidence presented, makes the following findings of fact and 

conclusions of law:” 

 [...] El Tribunal, després d’haver estat totalment informat en les premisses i 

d’examinar l'informe judicial i les proves presentades, determina els següents 

fets i fonaments de dret:” 

  (subjecte + circumstancial + verb + directe) 

Un altre dels aspectes amb que cal anar en compte és amb les oracions passives, les 

quals són molt abundants en anglès, però s’usen molt poc en català. D’aquesta manera, 

hauríem d’evitar-ne el seu ús transformant-les en actives. Vegem-ne algun exemple 

extret de la sentència treballada: 

 “The home where the family lives is owned by Petitioners as a joint tenants 

with the right of survivorship. […]” 

 “[…] Les demandants són les copropietàries amb dret de supervivència de la 

casa on viu la família [...].” 

No obstant això, en alguns casos també es poden utilitzar les passives reflexives i les 

passives pronominals. Vegem un exemple, extret de la sentència treballada, del canvi 

d’una passiva en anglès a una passiva reflexiva en català: 
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 “[…] A Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act Afiddavit 

and an adoptive home study were filed with the Court. […]” 

 “[…] Es van presentar un Afidàvit Uniforme de la Llei de Competència i 

Jurisdicció de la Custòdia de l’Infant [Uniform Child Custody Jurisdiction 

and Enforcement Act Affidavit] i un estudi de la llar adoptiva davant el 

Tribunal. [...]”  

 

   El sintagma nominal 

Tal com es pot observar en el pdf en línea titulat Curs de Llenguatge Jurídic de la 

Generalitat de Catalunya, “la nominalització és un procés pel qual es transformen en 

substantius paraules d'altres categories (verbs, adjectius, etc.)”
34

. Així doncs, en català, 

és preferible no abusar de la nominalització en una oració o paràgraf, ja que enfarfega el 

text i en dificulten la seva lectura. És més adequat utilitzar formes verbals, adjectius, 

adverbis, etc., ja que fan que la frase i, alhora, el text, resultin més entenedors. Vegem 

un exemple, extret de la sentència treballada, en el qual hem substituït una construcció 

nominal per un verb: 

 “Petitioner Allison Smith (pseudonym) (Smith), […], petitions to adopt the 

Children as their second-parent and asks this Court to give appropriate legal 

recognition to how their family lives.” 

 “La demandant Allison Smith (coneguda com a “Smith”), [...], sol·licita 

l’adopció compartida dels infants i que el Tribunal reconegui de forma legal i 

adequada la manera de viure de la seva família.” 

Alhora de traduir textos, siguin del tipus que siguin, el gènere gramatical és un altre 

aspecte important a tenir en compte. A diferència del que passa en català, les paraules 

en anglès no solen tenir cap atribució a un gènere en concret i acostumen a anar 

precedides per l’article neutre “the”. Tal com podem observar en el Manual de 

                                                           
34

 Informació extreta i citada de 

<http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/cllj_2a_ed.pdf> [data de consulta: abril de 

2014] 

http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/cllj_2a_ed.pdf
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traducció anglès-català (2003: 159-161), l’única manera que tenim per poder distingir 

el gènere gramatical en anglès és mitjançant l’ús de determinants possessius en singular 

(her, his, its); pronoms personals de tercera persona del singular: “he/him/his” (per al 

masculí), “she/her/hers” (per al femení) i “it/it/its” (per al neutre); i els relatius i 

interrogatius “who, whom” (que exclouen el neutre). Vegem un exemple, extret de la 

sentència treballada, en què s’usa un relatiu: 

 “[…] (Jones’ mother who resides in Orlando) […]” 

 “[...] (la mare de Jones que viu a Orlando) [...]” 

L’ús del masculí com a gènere no-marcat o neutre i l’ús no sexista del llenguatge són 

dos temes de gran actualitat en els manuals d’estil i altres publicacions i que han generat 

molts debats recentment. Eusebi Coromina, en el seu Manual d’estil i redacció (2008), 

afirma el següent: 

 Aquest ús respectuós del llenguatge s’ha de combinar amb una expressió no 

forçada, concisa, precisa, coherent i eficaç en la comunicació. El llenguatge 

estableix, especialment en les llengües romàniques que tenen gèneres, que el 

masculí, normalment en plural, és el gènere no marcat, és a dir, el que s’utilitza 

per fer referència global, genèrica o indistinta a persones o bé a animals, sense 

explicar-ne el sexe (2008: 167).
35

  

Per evitar l’ús del masculí genèric, existeixen mots que inclouen tant el masculí com el 

femení. Des del punt de vista de l’ús no sexista del llenguatge, observem que, en la 

sentència traduïda, ens hem trobat amb casos en què hem optat per utilitzar mots 

genèrics i d’altres en què hem optat per utilitzar el doble gènere. Vegem-ne un exemple: 

 “[…] the Verified Petition for Adoption of Sibling 1, Sibling 2, and Sibling 3 

(“the Children”). […]” 

                                                           
35

 Informació extreta i citada de: COROMINA, Eusebi. Manual de redacció i estil. El 9 Nou/ El 9 TV: Vic, 

2008. ISBN 978-84-612-3931-3 
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 “[...] la demanda verificada d’adopció del germà/ana 1, germà/ana 2, i 

germà/ana 3 (“els infants”). [...]” 

També ens hem trobat amb un cas en què, en el text de sortida, s’utilitza el mot genèric  

“parents” per referir-se a les dues dones que sol·liciten l’adopció. En aquest cas, com 

que coneixem a qui fa referència aquest mot, l’hem traduït per “mares”.   

Pel que fa als determinants, tal com s’explica en el Manual de traducció anglès-català 

(2010), observem que són peces que acompanyen el nom comú i que n’hi ha de 

diferents tipus
36

:  

 Articles: “a, an, the” en anglès, i ”un, una, el, la” i les formes de plural en català. 

Per exemple: “the children”  “els infants”. 

 Demostratius: “this, that, these, those” en anglès, i “aquest, aquell, aquests, 

aquells” en català. Per exemple: “this Court”  “aquest Tribunal”. 

 Possessius: “my, your, his, her, our...” en anglès, i “meu, teu, teva, seu, seva, 

nostre...” en català.  Per exemple: “their relationship”  “la seva relació”. 

 Altres: “a few, all, another, any, both...” en anglès, i “una mica, tot/s, un altre/a, 

cap, ambdós/ambdues...” en català. Per exemple: “both petitioners”  

“ambdues demandants”. 

En el moment de traduir, també és important tenir present que els complements del nom 

s’usen molt freqüentment en tots els idiomes, ja que moltes vegades fan la funció d'un 

adjectiu i, per tant, donen més informació del nom. En anglès, és molt habitual trobar 

l’anomenat genitiu saxó, el qual anteposa el complement del nom al nom, obligant així 

al traductor a girar l’ordre del sintagma. Vegem-ne un exemple extret de la sentència 

treballada:  

 “[...] Dra. Malik’s curriculum vitae.”  

 “[...] el currículum vitae de la Dra. Malik.”  

                                                           
36

 Informació extreta de: AINUAD, Jordi; ESPUNYA, Anna; PUJOL, Dídac. Procediments de traducció. 

Manual de traducció. Vic: Eumo Editorial, 2003. ISBN 978-84-9766-037-2. 
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    La seqüència verbal 

En els textos jurídics en català, pel que fa al temps verbal, podem observar que el que 

més hi predomina és el present, ja que, tal com hem après al llarg dels nostres estudis, 

és preferible que el text es llegeixi des de la perspectiva del present i d'actualitat del 

lector i no des de la perspectiva de futur del redactor. Vegem a continuació un exemple 

en què ha sigut necessari el canvi de temps verbal en el moment de la traducció: 

 “[...] The Court will explain its reasoning for granting this adoption as being 

in the best interest of the Children.” 

 “[...] El Tribunal explica el seu raonament per a la concessió d'aquesta 

adopció, que és en el millor interès dels infants.” 

També es pot donar el cas en què ens trobem amb un futur d’obligació en el text de 

sortida. En aquest cas, sempre l’hem de traduir amb una perífrasi verbal d’obligació en 

present. Vegem-ne  algun exemple extret de la sentencia treballada: 

 “[...] The Clerk shall identify Petitioner Jones as “Parent 1” of the Children, 

[…].” 

 “[…] El secretari ha d'identificar la demandant Jones com a “Mare 1” dels 

infants, [...].” 

Un altre aspecte a tenir en compte és que, en el llenguatge jurídic, hi ha molta tendència 

a utilitzar el gerundi simple, però la majoria de vegades es fa de manera incorrecta. 

Només és correcte l’ús del gerundi quan aquest respon a la pregunta com? i ens indica 

una acció anterior o simultània a la del verb principal. Vegem-ne algun exemple: 

 “[...] Also testifying as formal witnesses were Alan I. Mishael, […].” 

 “[...] També van testificar en qualitat de testimonis formals Alan I. Mishael, 

[...]” 
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5.2.2 Nivell lexicosemàntic 

 

    El lèxic 

Com ja he comentat al principi del nostre treball, una de les característiques dels textos 

jurídics i econòmics en català és que fan servir lèxic propi de l’àmbit jurídicoeconòmic, 

el qual conté una gran varietat de tecnicismes. Vegem-ne algun exemple exret de la 

sentència treballada: 

 “[...] By Order entered March 11, 2010, Judge Firtel authorized citation to 

that decision in redacted form, and a copy thereof is aimexed to the Verified 

Petition for Adoption herein.  [...]” 

 “[...] Mitjançant una ordre que es va presentar l’11 de març de 2010, el Jutge 

Firtel va autoritzar la citació a aquesta decisió en la seva forma redactada, i 

s’adjunta una còpia d’això a la demanda verificada d’adopció en el present 

document. [...]”  

Quan traduïm un text, sigui de l’àmbit que sigui, hem de tenir present que totes les 

llengües tenen una tendència natural a adaptar a la seva fonètica i a la seva morfologia 

els mots provinents d’altres llengües que hi arrelen, com ara els topònims, els 

antropònims i altres noms propis. Com es pot observar, en el text de sortida apareixen 

molts antropònims, els quals he conservat en la seva forma original, ja que, tal com 

s’especifica en el pdf en línia Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims 

(2008) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, no es tradueixen
37

. 

Vegem-ne un exemple on hem conservat l'antropònim: 

 “[...] Petitioner Allison Smith (pseudonym) (“Smith”), joined by Petitioner 

Juliet Jones (pseudonym) (“Jones”), […].” 

 “[...] La demandant Allison Smith (coneguda com a “Smith”), juntament 

amb la demandant Juliet Jones (coneguda com a “Jones”), [...].”  

                                                           
37

 Informació extreta i citada de 

<http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/doc_13156450_1.pdf> [data de consulta: 

abril de 2014] 

http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/doc_13156450_1.pdf
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També cal tenir present, sobretot en textos jurídics, les formes de tractament o de 

designació genèrica de les persones que precedeixen els noms propis i les formes 

protocol·làries de tractament. Tal com s’especifica en el pdf en línia citat en el paràgraf 

anterior, generalment es tendeix a traduir-los i s’escriuen amb majúscula inicial, tant si 

s’expressen de forma desplegada com abreujada. Vegem-ne alguns exemples extrets de 

la sentència treballada: 

 “Dra. Malik”  “Dra. Malik” 

 “The Honorable Leon Firtell”  “L’Honorable Leon Firtel” 

Les abreviacions són un altre aspecte a què els traductors hem de fer front sovint. Com 

podem observar en el pdf en línea Curs de Llenguatge Jurídic (2008) de la Generalitat 

de Catalunya, “una abreviació és una reducció d’un mot o d’una sèrie de mots; un recurs 

gràfic que evita repeticions innecessàries” i n’hi ha de tres tipus
38

:  

 Abreviatures  

“Són abreujaments d’un o d’alguns mots originats per la pèrdua d’algunes lletres 

internes o finals”. Vegem-ne alguns exemple extret de la sentència treballada:  

 “Dra. Malik”  “Dra. Malik” (abreviatura de Doctora) 

 “CASE NO.”  “CAS NÚM.” (abreviatura de NÚMERO) 

Al llarg de la sentència treballada, també ens hem trobat diverses vegades amb les 

abreviatures “Fla. Stat.”, però, com que no té un equivalent en català, hem optat per 

adaptar-lo i traduir-lo com a “Estatut de Florida”.   

 Sigles i acrònims 

“Són les abreviacions que es formen amb majúscules, generalment amb les inicials dels 

substantius i adjectius de la denominació que representen”. En aquest cas no n’hem 

trobat cap exemple en la sentència treballada. 
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 Símbols 

“Són signes gràfics que representen una paraula, un sintagma o un valor, que tenen una 

sola forma invariable fixada per institucions oficials i internacionals competents. Solen 

ser coneguts a nivell internacional i no s’acostumen a traduir, però hi ha alguns casos en 

què se solen adaptar a la llengua d’arribada per qüestions culturals”. Aquest ha estat el 

cas amb què ens hem trobat en el text treballat, en el qual apareix diverses vegades el 

símbol “§”, que en anglès equival al mot section, però que no té un equivalent específic 

en la llengua d’arribada. Per tant, l’hem hagut d’adaptar i traduir-lo com a “article”. 

Vegem-ne un exemple:  

 “Fla. Stat. §63.062(l)(b)”  “Article 63.062(l)(b) de l’Estatut de Florida” 

 

5.2.3 Trets ortogràfics 

 

    Les majúscules i les minúscules 

Perquè un text escrit sigui comprensible, a part de la redacció o l’exposició ordenada del 

contingut, existeixen uns recursos gràfics que contribueixen a fer-lo més entenedor. Un 

d’aquests recursos, a més de l’ús de convencions i costums propis d’institucions i 

professions, i al gust personal, és l’ús de majúscules i minúscules, el qual no respon 

només a una regla establerta, sinó que també està sotmès a les modes i a una certa 

evolució. 

Tal com s’especifica en el pdf en línea Curs de Llenguatge Jurídic (2008) de la 

Generalitat de Catalunya, en el llenguatge jurídic en català s’han establert una sèrie de 

criteris per aplicar correctament les majúscules i minúscules que han estat “classificats 

en dos grans blocs: a) segons la situació de la paraula en el text i com l’afecten els 

signes de puntuació”; b) segons la naturalesa de la paraula”
39

.  
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Pel que fa al primer bloc, podem observar que, en el text d’arribada, hem utilitzat les 

majúscules a inici de text i després de punt. Vegem-ne algun exemple: 

 “La llei estatutària de Florida considera que, quan una adopció requereix 

suspendre els drets parentals preexistents, aquests drets parentals primer han de 

finalitzar en un procés separat abans que s’arxivi el procés d'adopció. D’acord 

amb l’article 39, això es pot aconseguir mitjançant l’expiració relacionada amb 

la dependència del procés dels drets parentals. [...]” 

I pel que fa al segon bloc, hem escrit amb majúscules els conceptes següents: 

 Topònims: “Miami-Dade”, “Florida”, “Orlando”, etc. 

 Antropònims: “Allisson Smith”, “Juliet Jones”, “Neena Malik”, etc. 

 Tractaments protocolaris: “Honorable Leon Firtel”, “Dra. Neena Malik” 

 Nom propi d’institucions, organismes i entitats: “Onzè Tribunal Judicial del 

Comtat de Miami-Dade” 

 Òrgans de gestió de les institucions, organismes i entitats: “Fiscal General de 

Florida”  

 La paraula que encapçala la denominació d’una llei i un codi: “Llei de competència 

i execució uniforme de la custòdia de l’infant”   

 

5.2.3.1 Altres particularitats 

 

    Elements de connexió textual 

Els connectors són paraules o grups de paraules que serveixen per enllaçar oracions i 

organitzar el text per tal que tingui coherència i en resulti una lectura més fàcil i clara. 

En els textos jurídics en català s’acostumen a redactar frases curtes, ja que, d’aquesta 

manera, tota la informació que s’hi inclou arriba al receptor de forma clara i entenedora. 

No obstant això, si es tracta de ser fidels al text de sortida, a vegades, s’ha de seguir 
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bastant la puntuació original. Així doncs, com que el text de sortida conté frases bastant 

llargues, en la nostra traducció hem hagut de fet servir una gran quantitat de connectors 

per tal de facilitar-ne la lectura i la comprensió. Tal com es pot observar en el pdf en 

línea Curs de llenguatge jurídic (2008) de la Generalitat de Catalunya, els connectors 

més útils en llenguatge jurídic són: els que expressen una causa, una conseqüència, una 

condició o excepció; els que introdueixen un tema nou o ens hi situen; els que continuen 

amb un mateix tema o hi afegeixen elements; els que marquen ordre; els que expressen 

finalitat; els que indiquen oposició; i els que introdueixen allò en què ens basem.
40

 

Vegem a continuació uns quants exemples, extrets de la sentència treballada, on 

apareixen alguns d’aquests connectors: 

Per expressar una causa 

 “[...] She is their primary caregiver inasmuch as Jones is employed full-time 

outside the home. [...]” 

 “[...] Ella és la seva cuidadora principal, ja que Jones treballa a temps complet 

fora de la llar. [...]” 

Per marcar ordre 

 “First, the Children already reside with and have ardently attached to Smith as 

one of their two de facto parents. [...]” 

 “En primer lloc, els infants ja viuen i s'han unit fermament a Smith com una de 

les seves mares de fet. [...]” 

Per expressar una conseqüència 

 “Pursuant to Fla. Stat. §742.14 (2009), the biological father is unknown as the 

Children were conceived through a sperm donor; consequently, consent of the 

donor is not required. [...]” 
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 “D’acord amb l’article 742.14 (2009) de l’Estatut de Florida, es desconeix qui és 

el pare biològic, ja que els infants es van concebre a través d'un donant d'esperma i, 

en conseqüència, no es requereix el seu consentiment. [...]” 

Per indicar oposició 

 “[...] Although the couple saw fit that Jones give birth to the Child, Smith 

supported Jones during the pregnancies, was present for the deliveries, shares all 

the parenting responsibilities and is recognized by the Children and Jones' 

extended family as a co-equal parent of the Children. [...]” 

 “[...] Tot i que van decidir mútuament que fos Jones la que donés a llum als 

infants, Smith va donar suport a Jones durant els embarassos, va estar present en 

els parts, comparteix totes les responsabilitats quant a la criança dels infants, i 

els infants i tota la família de Jones la reconeixen com a mare per igual dels 

infants. [...]” 

Per introduir allò en què ens basem 

 “Pursuant to Fla. Stat. §742.14 (2009), the biological father is unknown as the 

Children were conceived through a sperm donor; consequently, consent of the 

donor is not required. [...]” 

 “D’acord amb l’article 742.14 (2009) de l’Estatut de Florida, es desconeix qui és 

el pare biològic, ja que els infants es van concebre a través d'un donant d'esperma i, 

en conseqüència, no es requereix el seu consentiment. [...]” 

A més dels connectors, els signes de puntuació (coma, punt, punt i coma, etc.) també 

juguen un paper important dins un text, ja que li donen coherència, en faciliten la lectura 

i transmeten al lector els diversos matisos que tindria el mateix text en llengua oral. 

Alhora de traduir un text, cal tenir en compte que no sempre en totes les llengües 

s’utilitza la mateixa normativa per puntuar un text, per tant, l’hem d’adaptar a la llengua 

d’arribada i, així, facilitar-ne la comprensió. Això ho podem veure en el Manual de 

traducció anglès-català (2010), que com bé diu: “des del punt de vista de la traducció, 
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redactar el text meta inclou també saber-lo puntuar d’acord amb les convencions de la 

llengua d’arribada”
41

.   

Pel que fa a la traducció, ens hem trobat que hi ha frases molt llargues amb pocs signes 

de puntuació, la qual cosa fa que sigui difícil de llegir i entendre. Vegem, a continuació, 

una frase extreta de la sentència treballada en què es pot observar com hem solucionat 

aquest problema amb l’ajuda dels signes de puntuació:  

 “THIS MATTER came on to be heard upon the Parents' Motion for Issuance of 

Redacted Final Judgment of Adoption, and the Court, being advised in the 

premises, having considered the record, having afforded the Florida Department 

of Children and Families notice and an opportunity to be heard under section 

63.162(2), Fla. Stat., noting that DCF takes no position as to entry of this Order, 

and for good cause shown, hereby rules that the Motion shall be and is 

GRANTED. [...]” 

 “Aquest assumpte es va presentar per a que la demanda feta per les mares de 

l’emissió de la sentència definitiva d’adopció redactada s’escoltés. El Tribunal, 

després de ser informat en les premisses, d’examinar l’expedient, de donar l’avís 

al Departament d’Infants i Famílies de Florida (DCF) [Florida Department of 

Children and Families (DCF)], de donar a les mares una oportunitat per ser 

escoltades, d’acord amb l’article 63.162(2) de l’Estatut de Florida, d’assenyalar 

que el DCF no pren posició en l’entrada d’aquesta ordre i, per causa justificada, 

declara en el present document que s’ha de concedir la demanda. [...]” 

 

    Elements de connexió textual 

Al llarg de la nostra formació com a traductors i traductores, hem après que en el 

moment de traduir un text no només es realitza un intercanvi entre llengües, sinó també 

es trasllada una sèrie de coneixements d’una cultura a una altra, els quals es coneixen 

com a “referents culturals”. Per poder integrar-los en la cultura d’arribada, 

                                                           
41
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traductològicament parlant, ho podem fer mitjançant dos sistemes diferents: 

l’anostrament o domesticació i l’estrangerització. L’anostrament és aquell procés 

mitjançant el qual s’acosta la cultura de sortida a la cultura d’arribada, suprimint-ne les 

diferències lingüístiques i culturals. I l’estrangerització és el procés contrari; aquell que 

manté les connotacions lingüístiques i culturals d’ambdues cultures. Aquest últim 

procés tracta de trobar l’equilibri, així doncs, pot necessitar acotacions, explicacions o 

anotacions per tal de facilitar al lector la lectura i la comprensió del text
42

. 

En traducció jurídica i jurada, el que se sol utilitzar més és el procés d’estrangerització, 

ja que no és convenient anostrar aspectes que fan referència a la cultura del país que 

emet el text de sortida. Vegem a continuació un exemple d'estrangerització en la nostra 

traducció: 

 “[...] A Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act Affidavit 

and an adoptive home study were filed with the Court. [...]” 

 “[...] Es van presentar un afidàvit de la Llei de Competència i Execució 

Uniforme de la Custòdia de l’Infant [Uniform Child Custody Jurisdiction 

and Enforcement Act] i un estudi de la llar adoptiva davant el Tribunal. [...]” 

 

                                                           
42 Informació extreta, resumida i adaptada de 
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aRCRD> per l’autora del treball [data de consulta: abril del 2014] 
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6. PROCEDIMENTS DE TRADUCCIÓ 

Els procediments de traducció i la seva classificació han estat temes d'estudi i de debat 

per part de molts traductors al llarg de la història; des de Sant Jeroni, amb les seves 

observacions respecte a "dos tipus d'equivalència, la traducció paraula per paraula i la 

traducció del sentit”, fins Peter Newmark que, en el seu llibre Textbook of Translation 

(1987), descriu “una vintena de procediments de traducció”
43

. 

Jean Paul Vinay i Jean Darbelnet van ser els primers en teoritzar sobre els procediments 

de traducció. En el seu llibre Stylistique comparée du français et de l'anglais (1958) 

presenten un grup d'estratègies de traducció que són les següents: préstec, calc, 

traducció literal, transposició, modulació, equivalència, adaptació, expansió, reducció i 

condensació
44

. 

Una llista semblant, que està basada en la de Vinay i Darbelnet, la trobem al Manual de 

traducció català-anglès (2003) de Jordi Ainaud, Anna Espunya i Dídac Pujol. Com a 

procediments de traducció, aquests autors proposen el manlleu, el calc, la traducció 

paraula per paraula, la transposició, la modulació, l’equivalència, l’adaptació, 

l’amplificació i la compensació; i els defineixen com “constatacions de les diferències i 

semblances que es duen a terme en el moment de traspassar un missatge des d’una 

llengua i una cultura a unes altres.” (2003: 17)
45

 

A continuació veurem les definicions dels procediments de traducció, que s’expliquen 

en el Manual de traducció de català-anglès (2003), anteriorment comentat, que 

apareixen en la nostra traducció. 
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6.1 Manlleu 

“Consisteix en la incorporació al text traduït d’una paraula o expressió del text original 

i, per tant, en general pertanyent a la llengua original. Com a procediment de traducció, 

sol ser fruit de la decisió conscient de deixar empremtes d’una llengua o cultures 

diferents a la d’arribada en el text traduït.” (2003: 19) Existeixen dos tipus de manlleus: 

els manlleus adaptats, que són aquells mots que sofreixen canvis de tipus ortogràfic o 

fonètic; i els manlleus no adaptats, que són aquells mots que no sofreixen cap 

d’aquests canvis. 

Un exemple de manlleu en la nostra traducció pot ser el següent: 

 “[...] they were spiritually joined together through a Ceremony of Holy Union 

[...].” 

 “[...] es van unir espiritualment en una Cerimònia de la Holy Union [Santa 

Unió] [...]” 

“Holy Union” és el nom propi d’una cerimònia típica dels Estats Units. En aquest cas, 

hem optat per mantenir el nom propi en anglès i elaborar-ne una traducció aproximada 

(Santa Unió), ja que creiem que, d’aquesta manera, encara que el lector no disposi de 

coneixements específics de la matèria, una traducció pot ajudar-lo a identificar la 

cerimònia. 

  

6.2 Calc 

“És una expressió del text meta que conserva l’estructura o el significat d’una expressió 

del text original. Com en el cas del manlleu, el calc es pot veure com un procediment de 

traducció  o com un defecte del text traduït, ja que força el lector meta a descodificar el 

text segons una gramàtica o un lèxic diferents.” (2003: 20) 

Aquest mateix llibre introdueix, entre d’altres, tres tipus de calcs: el calc morfològic, 

que “és l’ús d’una unitat lèxica en la llengua d’arribada que reprodueix l’estructura 

morfològica de la llengua de sortida”; el calc sintàctic, que “és l’ús de patrons 
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estructurals de la llengua de sortida que no són els que corresponen a la llengua 

d’arribada”; i el calc semàntic o calc lèxic, anomenat també parany de traducció o fals 

amic (false friend), que “consisteix en l’ús d’un mot de la llengua d’arribada en una 

accepció inexistent en l’actualitat en aquesta llengua per la semblança amb una paraula 

del text de sortida”. (2003: 20)  

A continuació veurem un exemple de la nostra traducció on podria haver comès un calc 

semàntic (false friend) en la paraula “Section”, la qual podria haver traduït per “secció”, 

però que finalment he resolt de la següent manera: 

 “Section 63.172, Florida Statutes (2009), Authorizes Second Parent Adoptions, 

Irrespective Of Gender, That Are Determined By The Court To Be In The Best 

Interest Of The Adoptees” 

 “L’article 63.172 dels Estatuts de Florida (2009) autoritza les adopcions 

compartides, independentment del sexe dels adoptants, que determina el 

Tribunal en el millor interès dels adoptats/des” 

 

6.3 Traducció paraula per paraula 

També coneguda com a traducció literal, “és el procediment pel qual es tradueixen els 

sentits primaris dels mots amb contingut lèxic bo i respectant les estructures sintàctiques 

de la llengua meta.” Aquest procediment és, de fet, “una extensió del calc, amb una 

condició: que es respectin les servituds de l’idioma d’arribada.” (2003: 24) 

Vegem-ne, a continuació, un exemple extret de la nostra traducció:  

 “Having determined that sexual orientation presents no impediment to adoption 

under Florida law, the Court must further examine [...].” 

 “Un cop ha determinat que, d’acord amb la llei de Florida, l'orientació sexual 

no presenta cap impediment per a l'adopció, el tribunal ha d'examinar [...].” 

Si haguéssim traduït el terme “under” per “sota”, hauríem caigut en l’error de la 

traducció paraula per paraula o traducció literal. Gramaticalment no és incorrecte, però 
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el significat que té en anglès no arribaria al lector català, per tant hem cregut que seria 

més adequat traduir-lo per “d’acord amb”. 

 

6.4 Transposició 

“Consisteix en un canvi de categoria gramatical, és a dir, l’ús d’un lexema d’una 

categoria gramatical diferent a la que tenia el lexema que al text original expressava el 

mateix contingut.” (2003: 25) 

Vegem un exemple d’aquest procediment en què hem transformat una construcció de 

verb més substantiu a un verb:  

 “Petitioner Allison Smith (pseudonym) (Smith), […], petitions to adopt the 

Children as their second-parent and asks this Court to give appropriate legal 

recognition to how their family lives.” 

 “La demandant Allison Smith (coneguda com a “Smith”), [...], sol·licita 

l’adopció compartida dels infants i que el Tribunal reconegui de forma legal i 

adequada la manera de viure de la seva família.” 

 

6.5 Modulació 

“És una alteració del contingut literal d’un fragment de l’original sense que en canviï el 

sentit per poder adaptar la traducció a les preferències expressives pròpies de la llengua 

meta.” (2003: 27)  

Vegem un exemple d’aquest procediment en la nostra traducció: 

 “[...] there are situations in which it is unnecessary to terminate existing 

parental rights prior to granting an adoption [...]”. 

 “[...] hi ha situacions en què no és necessari suspendre els drets parentals 

existents [...].” 
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Com es pot veure, en aquest cas, hem transformat una construcció afirmativa en una de 

negativa, però sense deixar de mantenir l’essència del concepte. 

 

6.6 Equivalència 

“És un cas especial de modulació en el qual les opcions són preexistents en la llengua 

d’arribada, bé perquè són expressions fixades individuals, bé perquè són fórmules 

associades a situacions concretes”. (2003: 28) 

Un procediment pot consistir a “trobar el refrany, frase feta, locució, expressió figurada, 

interjecció, onomatopeia, etc. que tingui el mateix significat que l’expressió original” 

(2003: 28). I un segon procediment pot consistir a identificar la fórmula i comprendre 

plenament el contingut original sobretot dels aspectes contextuals extralingüístics i 

finalment, buscar la fórmula paral·lela en la llengua d’arribada. 

No s’ha trobat cap exemple d’aquest procediment en la nostra traducció, ja que 

l’equivalència és un procediment que s’acostuma a utilitzar en contextos on el traductor 

pugui fer una traducció més lliure i que no demani uns requisits i unes condicions tant 

específiques com passa en l’àmbit jurídic. Per tant, no és habitual la seva presència en 

traduccions jurídiques i jurades. 

 

6.7 Adaptació 

“Consisteix a substituir un o més elements del contingut del text original per un altre o 

altres que garanteixin els efectes pretesos a l’original. Aquest procediment sol emprar-se 

quan la comprensió plena del text es veu amenaçada pel desconeixement – per part del 

lector de la traducció – d’aspectes de la cultura original explícits o implícits en el text.” 

(2003: 29) 

Vegem, a continuació, un exemple d’adaptació en la nostra traducció, en què no hem 

mantingut cap forma abreviada per no donar peu a confusions: 

 “Within the meaning of Fla. Stat. §63.062(l)(b), [...]” 
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 “D’acord amb l’article 63.062(1)(b) de l’Estatut de Florida, [...]” 

 

6.8 Amplificació 

“Intenta fer explícits elements conceptuals que eren implícits al text original, bé per 

raons sintàctiques, bé per raons culturals”. (2003: 31) 

No s’ha trobat cap exemple d’aquest procediment en la nostra traducció. 

 

6.9 Condensació  

És el “procediment contrari de l’amplificació” (2003: 32). Així doncs, aquest seria el 

procediment que s’encarrega de concentrar el significat d’una expressió, si es pot, en 

menys paraules.  

Vegem-ne un exemple, a continuació, extret de la sentència treballada:  

 “Petitioner Allison Smith (pseudonym) (Smith), […], petitions to adopt the 

Children as their second-parent and asks this Court to give appropriate legal 

recognition to how their family lives.” 

 “La demandant Allison Smith (coneguda com a “Smith”), [...], sol·licita 

l’adopció compartida dels infants i que el Tribunal reconegui de forma legal i 

adequada la manera de viure de la seva família.” 

En aquest cas, observem que en el text de sortida apareix l’expressió “to give 

recognition”, la qual podríem haver traduït per “donar reconeixement”, però que 

finalment hem traduït per “reconèixer”, concentrant-ne, així, el seu significat. 
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6.10 Compensació i omissió 

“Implica l’expressió d’elements del contingut o de l’estil en un punt del text diferent 

d’on apareixien a l’original. [...] “La compensació pot ser, doncs, un procediment 

complementari al de l’omissió, que és l’eliminació volguda d’una paraula o seqüència 

del text original.” (2003: 33) 

No s’ha trobat cap exemple de compensació en la nostra traducció, però si hi apareix 

l’omissió. Com es pot veure en el següent exemple, en el text de sortida apareixen dos 

mots, “documents” i “instruments”, que volen dir el mateix. Per aquesta raó, hem optat 

per no repetir-los i ometre’n un en la nostra traducció: 

 “[...] This relationship is hereby created for all purposes, including inheritance 

and applicable statutes, documents, and instruments, whether executed before 

or after entry of this Final Judgment of Adoption, [...].” 

 “[...] Aquesta relació es crea per la present a tots els efectes, inclosos l'herència i 

els estatuts i documents aplicables, tant si s’han executat abans com després de 

l’entrada d’aquesta sentència definitiva d’adopció, [...].” 
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7. CONCLUSIONS 

Al llarg dels quatre anys d’estudi del grau de traducció i interpretació i, més 

concretament, en les assignatures de traducció jurídica i econòmica I, II i III hem anat 

adquirint i assolint una sèrie de coneixements, habilitats i destreses que hem pogut posar 

en pràctica en aquest treball. A més, hem treballat molts tipus de textos diferents, hem 

pogut veure i hem après a fer front a les dificultats que aquests ens comporten i ens 

poden comportar en un futur, hem sapigut obtenir tota la informació necessària per 

saber on dirigir-nos quan ens sorgeix un problema i, per últim, hem après que, en el 

moment de traduir un text, sigui del tipus que sigui, no només es realitza un intercanvi 

entre llengües, sinó que també es trasllada una sèrie de coneixements d’una cultura a 

una altra.   

Abans de traduir un text, és necessari dur a terme una recerca de camp i informar-nos 

sobre les característiques que té el document que volem traduir, quina és la seva funció, 

la seva finalitat i el seu context. Així doncs, un cop s’ha assolit tota aquesta informació, 

el següent pas que s’ha de dur a terme és investigar com és el document, quin paper juga 

en el context original i quin és el seu funcionament en el context de l’idioma d’arribada.   

Per a que un/a traductor/a dugui a terme una bona traducció, no només ha de saber 

traduir a tots els nivells (lèxic, semàntic, ortogràfic, etc.), sinó que ha de conèixer i 

entendre correctament la llengua de sortida i la llengua d’arribada, ha de familiaritzar-se 

amb les diferències culturals, polítiques, legals, econòmiques, socials, etc. que 

existeixen entre ambdues llengües, ha de poder donar i optar per les bones solucions en 

el moment del trasllat d’idiomes, ha de saber justificar les seves decisions en el moment 

d’escollir una opció o una altra, així com també ha de saber on es pot dirigir per 

consultar tota la informació necessària (diccionaris, llibres d’estil, monografies, 

gramàtiques, etc.), ja sigui en format paper o en línea, i triar, d’entre totes les opcions, 

quines són les millors.  

Fins ara, hem parlat de la traducció en general, però en aquest treball ens hem centrat 

específicament en la traducció jurada, més concretament, en la traducció d’una 

sentència d’adopció d’una parella de lesbianes. Com ja hem explicat en la introducció, 

la traducció jurada és aquella que ha de dur a terme un/a traductor/a jurat/da, és a dir 
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un/a traductor/a habilitat/da per un organisme legal per traduir d’una llengua estrangera 

a una de les llengües oficials de l’Estat espanyol i a l’inrevés, legalitzant la traducció 

que ha de dur a terme, la qual ha d’anar revestida del segell i la signatura del traductor/a 

jurat/da i d'un certificat on constin les seves dades personals i el número de registre. 

Treballar el tema de l’adopció per part de LGBT (Lesbianes, Gais, Bisexuals, 

Transgèneres), tant als Estats Units com a Catalunya, ha estat força interessant, 

entretingut i, alhora, complicat. En un principi, quan ens vam proposar realitzar el 

Treball de Fi de Grau sobre aquest tema, estàvem convençuts que el que ens seria més 

fàcil de tractar seria el tema de l’adopció i que el que ens resultaria més difícil i 

complicat seria el tema dels LGBT, però finalment podem dir que ha estat totalment el 

contrari.    

Tot i que la informació teòrica sobre l’adopció nacional per part de LGBT l’hem pogut 

extreure d’algunes monografies i de documents electrònics, i es troba a l’abast de 

tothom, aconseguir un text original en anglès, que s’adaptés a les característiques del 

nostre treball, i aconseguir textos paral·lels en català no ens ha resultat gens fàcil. Per 

això, ens vam posar en contacte amb associacions d’adopció en general i, més 

concretament, amb associacions d’adopció per part de LGBT dels Estats Units, del 

Regne Unit i de Catalunya, però algunes d’elles ens van respondre que, com es tractava 

de l’adopció de menors d’edat, la llei els prohibia proporcionar cap tipus de document 

ni informació i que era un tema privat i molt delicat, i de la resta no vam obtenir cap 

resposta, excepte de Elizabeth F. Schwartz que, com ja hem explicat en l’apartat 

“metodologia”, va ser ella qui, molt amablement, ens va proporcionar la sentència 

definitiva d’adopció d’una parella de lesbianes del comtat de Miami-Dade (Florida) que 

hem traduït per al nostre treball.        

A causa de no rebre cap resposta per part de les associacions catalanes, ens vam posar 

en contacte amb persones conegudes que sabíem que havien adoptat i amb jutjats de 

diferents poblacions per tal d’obtenir una sentència definitiva d’adopció en català que 

ens servís com a text paral·lel per al nostre treball. En aquest cas, tot i que els vam 

assegurar que seria de forma totalment anònima i amb fins únicament acadèmics, la 

seva resposta també va ser que, tractant-se dels seus fills/filles i de menors d’edat, i 

complint la llei de protecció de dades del menor, tampoc ens podien proporcionar el 
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document que sol·licitàvem. No obstant això, el Jutjat de Tremp, en resposta a totes les 

evasives a què vam enfrontar-nos, va solidaritzar-se per ajudar-nos amb el nostre treball 

i va ser llavors quan ens va dir proporcionar un model de sentència d’adopció redactat 

en castellà i ens va explicar que, aquest, no existeix en català perquè s’envia directament 

a Madrid.  Dit això, és aquí on podem afirmar que el més difícil i delicat de tractar no ha 

estat el tema dels LGBT, sinó el de l’adopció.  

 Com a futurs/es traductors/es jurats/des que ens agradaria ser, volem dir que realitzar 

aquest treball ha estat una feina molt dura però, alhora, molt satisfactòria. Tal com hem 

comentat a la introducció, alguns dels objectius que ens havíem plantejat en un principi 

eren ampliar els nostres coneixements en l’àmbit jurídic i oferir un text equivalent en la 

llengua d’arribada; doncs bé, un cop finalitzat el nostre treball podem dir que ho hem 

aconseguit. I no només podem dir que hem aconseguit això, sinó que també hem 

aconseguit un repte molt important a nivell personal: ser capaç de fer front al que podria 

ser una traducció professional.  

Per acabar, ens agradaria fer una menció especial a la tasca dels traductors/es. En 

general, es creu que la tasca que tenen els traductors/es no té cap dificultat i que 

simplement consisteix en traslladar amb una certa fidelitat el que es diu en el text de 

sortida, però va molt més enllà. Com ja hem comentat anteriorment, un bon traductor ha 

d’entendre correctament la llengua de sortida, ha de tenir un coneixement específic del 

context i ha de ser un bon escriptor en la llengua d’arribada. A més, tal i com va afirmar 

Manuel de Montoliu, en la intervenció que va fer al Primer Congrés Internacional de la 

Llengua Catalana: “Per a què un traductor esdevingui un bon traductor, aquest ha de 

posseir, d’una banda, un esperit crític amb el qual ha de plasmar tots els elements 

constitutius de la seva personalitat (to, estil, manera, complexió i fesomia); i, d’altra 

banda, ha de posseir un esperit creador, ja que el traductor és un segon creador, un 

recreador.” 

 

 



 

90 

 

8. ANNEX 

8.1 MODEL DE SENTÈNCIA EMESA A CATALUNYA
46

 

 

 

 

 

                                                           
46 Model de sentència emesa a Catalunya extreta de 

<http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/doc_13156450_1.pdf> [data de consulta: 
octubre de 2014] 
 

http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/doc_13156450_1.pdf
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8.2 CORREU PER A ASSOCIACIONS D’ADOPCIÓ DELS EUA, 

EL REGNE UNIT I PER A ELIZABETH F. SCHWARTZ
47

 

 

To whom it may concern, 

 

My name is Raquel Bañuelos Bons (raquel.banuelos@uvic.cat), I’m studying the last 

year of the Translation and Interpreting degree at the University of Vic (www.uvic.cat) 

in Spain and I’m working in my final project about adoption by LGBT (lesbian, gay, 

bisexual and transgender) and which is tutored by professor Judith Sanchez Gordaliza 

(judith.sanchez@uvic.cat).    

My project has two parts: theory, in which I include a research on the topic; and 

practice, in which I include the analysis and the translation of a real and legal document 

related with the adoption process I‘ve mentioned. 

For this reason I would be very grateful if you could provide me with any real and legal 

document concerning an adoption process by a gay/lesbian couple. In this respect, I can 

guarantee that all data will be protected and the document will be used for academic 

purposes only. 

In the case you couldn't provide me with any documentation, I would appreciate some 

advice concerning resources where I could find the document I need. 

I THANK YOU IN ADVANCE. 

I will be waiting for your reply. 

 

Best regards, 

Raquel Bañuelos Bons 

                                                           
47

 Correu redactat en anglès que vam enviar a diverses associacions d’adopció en general i d’adopció en 

general i d’adopció per part de LGBT dels EUA, el Regne Unit i, finalment, a Elizabeth F. Schwartz amb 

l’objectiu d’aconseguir el text de sortida del nostre treball. 

mailto:raquel.banuelos@uvic.cat
http://www.uvic.cat/
mailto:judith.sanchez@uvic.cat
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8.3 CORREU PER A ASSOCIACIONS D’ADOPCIÓ DE 

CATALUNYA
48

 

 

Benvolguts/des, 

 

Em dic Raquel Bañuelos Bons (raquel.banuelos@uvic.cat), sóc estudiant de 4t curs de 

Traducció i Interpretació de la Universitat de Vic (www.uvic.cat) i estic realitzant en el 

meu projecte de final de carrera sobre el procés d’adopció dels GLBT (gais, lesbianes, 

bisexuals i transexuals), tutoritzat per la professora Judith Sanchez Gordaliza 

(judith.sanchez@uvic.cat).  

El meu treball consta de dues parts: una de teòrica, en la qual he de fer una recerca 

sobre el tema que tracto, i una de pràctica, en la qual he d’incloure la traducció (i 

posteriorment l’anàlisi d’aquesta) d’un document real i legal sobre aquest procés 

d’adopció.  

Per aquest motiu em poso en contacte amb vosaltres per saber si existeix la possibilitat 

que em pugueu facilitar, si en teniu al vostre abast, un document real i legal sobre algun 

procés d’adopció entre parelles del mateix sexe. A aquest respecte, cal tenir en compte 

que es protegiran les dades de les parts i que només es farà un ús acadèmic del 

document. 

Si no se'm pogués facilitar cap tipus de documentació, us agrairia que em poguéssiu 

indicar si existeix algun recurs on pogués trobar textos amb les característiques 

referenciades. 

Quedo a la espera de la vostra resposta.  

 

Ben cordialment, 

Raquel Bañuelos Bons 

                                                           
48

 Correu redactat en Català que vam enviar a associacions d’adopció en general i d’adopció per part de 

LGBT de Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir un text paral·lel en català per al nostre treball. 

mailto:raquel.banuelos@uvic.cat
http://www.uvic.cat/
mailto:judith.sanchez@uvic.cat


 

93 

 

8.4 FITXES TERMINOLÒGIQUES 

 

Entry Number 14 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 28/02/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Adjudge 

categoria gram. v tr 

definició To make an official judgment about someone 

or something. 

origen definició Macmillan Dictionary [data de consulta: 

febrer del 2014] 

context IT IS THEREFORE ADJUDGED: 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Resoldre 

categoria gram. v tr 

definició Prendre, una autoritat judidial, una resolució. 

origen definició Termcat [data de consulta: febrer del 2014] 

context Si la demanda pretén que es resolgui 

judicialment, amb caràcter sumari, la 

suspensió d'una obra nova [...]. 
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origen del context

 http://civil.udg.es/normacivil/estatal/lec/cat/

art/art.vells/a441vell.htm [data de consulta: 

febrer del 2014] 

 

Español Fallar 

categoria gram. v tr 

definició Decidir, determinar un litigio, proceso o 

concurso. 

origen definició RAE [data de consulta: febrer del 2014] 

context El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

falla en contra de la «doctrina Parot» 

origen del context

 http://www.elderecho.com/penal/doctrina_p

arot-tribunal_europeo_de_derechos_humanos-

ley_organica_7-2003-

Codigo_Penal_11_601555001.html [data de 

consulta: febrer del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 2 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 27/02/2014 
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àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Adoptee 

categoria gram. n 

definició One who is adopted. 

origen definició Merriam-Webster Online: Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: febrer del 2014] 

context In the best interests of the adoptee. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Adoptat, -ada 

categoria gram. m i f 

definició Persona que és adoptada. 

origen definició Termcat [data de consulta: febrer del 2014] 

context El darrer domicili, si és conegut, dels 

progenitors, dels tutors o dels guardadors de 

l’adoptat. 

origen del context Text paral·lel: Codi Civil de Catalunya [data 

de consulta: febrer del 2014] 

 

Español Adoptado, a 

categoria gram. m i f 
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definició El que en la adopción es recibido como hijo 

del adoptante. 

origen definició http://www.definicion-de.es/tag/adoptado/ 

[data de consulta: febrer del 2014] 

context Esta adopción origina relaciones de parentesco 

entre el adoptante y su familia y el adoptado y 

sus descendientes, y produce los mismos 

efectos que la filiación por naturaleza.  

origen del context Text paral·lel: Model de sentència d'adopció 

(en castellà). 

 

 

 

 

Entry Number 1 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 27/02/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Adoption 

categoria gram. n 

definició Action of taking someone into one's own 

family. 
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origen definició Collins English Dictionary [data de consulta: 

febrer del 2014] 

context FINAL JUDGMENT OF ADOPTION  

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Adopció 

categoria gram. f 

definició És un procés legal, psicològic i social 

d'integració plena i definitiva d'un infant en el 

si d'una família en la qual no ha nascut. Es 

tracta d'una mesura de protecció a la infància 

que proporciona una relació paternofilial amb 

els mateixos efectes legals que la paternitat 

biològica, alhora que desapareixen els vincles 

jurídics amb la família d'origen, sempre en 

interès de l'infant. 

origen definició Departament de Benestar Social i Familia de 

la Generalitat de Catalunya [data de consulta: 

febrer del 2014] 

context L’adopció per més d’una persona només 

s’admet en el cas dels cònjuges o dels 

membres d’una parella estable. 

origen del context Text paral·lel: Codi Civil de Catalunya [data 

de consulta: febrer del 2014] 

 

Español Adopción 
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categoria gram. f 

definició Acción de adoptar. 

origen definició RAE [data de consulta: febrer del 2014] 

context Esta adopción origina relaciones de parentesco 

entre el adoptante y su familia y el adoptado y 

sus descendientes, y produce los mismos 

efectos que la filiación por naturaleza.  

origen del context Text paral·lel: Model de sentència d'adopció 

(en castellà). 

 

 

 

 

Entry Number 3 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 28/02/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Affidavit 

categoria gram. n 

definició A declaration in writing made upon oath 

before a person authorized to administer oaths, 

esp for use as evidence in court. 
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origen definició Merriam-Webster Online: Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: febrer del 2014] 

context Within the meaning of Fla. Stat. §63.062(l)(b), 

there is no father possessing parental rights 

[...]; no man has filed an affidavit of paternity, 

[...].  

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Afidàvit 

categoria gram. m 

definició Acte de manifestació de coneixement o de 

declaració de voluntat formalitzat en un 

document per tal que en quedi constància, 

destinat a produir determinats efectes jurídics. 

origen definició Termcat [data de consulta febrer del 2014] 

context El tercer vessant, conegut com a suport 

familiar, permet a un parent proper a 

Manitoba proposar un candidat signant un 

afidàvit de suport. 

origen del context

 http://www20.gencat.cat/docs/bsf/01Depart

ament/08Publicacions/Coleccions/Ciutadania

%20i%20immigracio/08forumcanada/forum_c

anada.pdf [data de consulta: febrer del 2014] 

 

Español Afidávit 
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categoria gram. m 

definició Documento legal que sirve como testimonio o 

declaración jurada ante un tribunal, o como 

garantía o aval en otros casos. 

origen definició RAE [data de consulta: febrer del 2014] 

context Un Affidávit de Paternidad debe ser llenado 

de acuerdo con las leyes del Estado donde el 

niño nació.  

origen del context http://abogados.lawinfo.com/es/articulos/ley-

de-familia/federal/c-mo-establisher-la-

paternidad-legal.html [data de consulta: febrer 

del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 5 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 27/02/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Appeal 

categoria gram. v intr 
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definició To make an urgent request for people to give 

you something that you need such as help, 

money, or information. 

origen definició Macmillan Dictionary [data de consulta: 

febrer del 2014] 

context The government did not intervene in that case 

nor did it appeal the decision. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Apel·lar 

categoria gram. v intr 

definició Recórrer al jutge o al tribunal superior perquè 

revoqui, esmeni o anul·li la sentència, que es 

creu injusta, dictada per l’inferior.  

origen definició DIEC II [data de consulta: febrer del 2014] 

context El procurador decideix apel·lar contra 

l'absolució de Georges Frêche. 

origen del context

 http://www.vilaweb.cat/noticia/2338744/20

070401/noticia.html [data de consulta: febrer 

del 2014] 

 

Español Apelar 

categoria gram. v intr 
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definició Recurrir al juez o tribunal superior para que 

revoque, enmiende o anule la sentencia que se 

supone injustamente dada por el inferior. 

origen definició RAE [data de consulta: febrer del 2014] 

context El Gobierno japonés apela una sentencia que 

defendía el derecho a voto de los 

discapacitados psíquicos 

origen del context

 http://www.europapress.es/internacional/not

icia-gobierno-japones-apela-sentencia-

defendia-derecho-voto-discapacitados-

psiquicos-20130327141534.html [data de 

consulta: febrer del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 6 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 28/02/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Attorney 

categoria gram. n 
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definició A lawyer qualified to represent clients in legal 

proceedings. 

origen definició Collins English Dictionary [data de consulta: 

febrer del 2014] 

context The Honorable Katherine Fernandez Rundle, 

State Attorney 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Advocat, -ada 

categoria gram. m i f 

definició Persona que té per professió de patrocinar en 

judici les causes civils, criminals i laborals o 

de donar parer sobre qüestions de dret. 

origen definició DIEC II [data de consulta: febrer del 2014] 

context L'advocada que va iniciar el litigi pel cèntim 

sanitari celebra que la sentència permet 

reclamar la seva devolució 

origen del context

 http://www.324.cat/noticia/2322919/tarrago

nes/Ladvocada-que-va-iniciar-el-litigi-pel-

centim-sanitari-celebra-que-la-sentencia-

permet-reclamar-la-seva-devolucio [data de 

consulta: febrer del 2014] 

 

Español Abogado, da 
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definició Licenciado o doctor en derecho que ejerce 

profesionalmente la dirección y defensa de las 

partes en toda clase de procesos o el 

asesoramiento y consejo jurídico. 

origen definició RAE [data de consulta: febrer del 2014] 

context A transmitir al abogado elegido por su cliente 

o por él mismo, [...], todos los documentos, 

antecedentes o instrucciones que se le remitan 

o pueda adquirir, [...]. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

febrer del 2014] 

 

 

 

Entry Number 7 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 28/02/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Ban 

categoria gram. n 

definició An official statement ordering people not to 

do, sell, or use something. 
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origen definició Macmillan Dictionary [data de consulta: 

febrer del 2014] 

context The Categorical Ban On Adoption By 

Homosexuals 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Prohibició 

categoria gram. f 

definició Acció de prohibir.  

origen definició DIEC II [data de consulta: febrer del 2014] 

context Prohibicions per a adoptar 

origen del context Text paral·lel: Codi Civil de Catalunya [data 

de consulta: febrer del 2014] 

 

Español Prohibición 

categoria gram. f 

definició Acción y efecto de prohibir. 

origen definició RAE [data de consulta: febrer del 2014] 

context La orden judicial de cesar provisionalmente en 

una actividad; [...]; o la prohibición temporal 

de interrumpir o de cesar en la realización de 

una prestación que viniera llevándose a cabo. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de 

consulta:febrer del 2014] 
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Entry Number 24 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 07/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Court 

categoria gram. n 

definició An authority having power to adjudicate in 

civil, criminal, military, or ecclesiastical 

matters. 

origen definició Collins English Dictionary [data de consulta: 

març del 2014] 

context Consistent with that decision, the Court 

concludes as follows: 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Tribunal 

categoria gram. m 

definició Òrgan col·legiat format per magistrats que 

jutgen i administren la justícia. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014]  

context El tribunal pot disposar que es porti a terme un 

reconeixement judicial, pericial o conjunt 

abans de la vista. 
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origen del context Llei d'enjudiciament civil [data de consulta: 

març del 2014]  

 

Español Tribunal 

categoria gram. m 

definició Ministro o ministros que ejercen la justicia y 

pronuncian la sentencia. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context La referencia en este precepto al 

"funcionamiento" de los Juzgados y 

Tribunales no puede entenderse, y nunca se ha 

entendido, [...] como referencia a las normas 

procesales [...]. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 35 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 13/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 
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English Custody 

categoria gram. n 

definició The legal right to take care of a child (such as 

a child whose parents are divorced). 

origen definició Merriam-Webster Online: Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: març del 2014] 

context [...], Jones would retain the statutory right 

under chapter 61, [...], if warranted, to seek 

custody and judicial oversight of the well-

being of the Children. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Custòdia 

categoria gram. f 

definició Actuació que consisteix a protegir la integritat 

física d'una persona i adoptar les mesures 

pertinents per evitar-ne l'evasió. 

origen definició Termcat [data de consulta: març del 2014] 

context Els que versin exclusivament sobre la guarda i 

custòdia de fills menors o sobre aliments 

reclamats per un progenitor contra l’altre en 

nom dels fills menors.  

origen del context Llei d'enjudiciament civil [data de consulta: 

març del 2014] 
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Español Custodia 

categoria gram. f 

definició Acción y efecto de custodiar. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context [...], los efectos a que se refiere el artículo 102 

del Código Civil y lo que considere 

procedente en relación con la custodia de los 

hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 10 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 03/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Enforce 

categoria gram. v tr 
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definició To make (a law, rule, etc.) active or effective : 

to make sure that people do what is required 

by (a law, rule, etc.). 

origen definició Merriam-Webster Online: Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: març del 2014] 

context The Court retains jurisdiction to enforce 

compliance with this Paragraph. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Aplicar 

categoria gram. v tr 

definició Fer obrar sobre algú o alguna cosa l’acció, 

l’esforç (d’algú o d’alguna cosa). 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Aquesta regla no s’aplica al cas del 

reconeixement del concebut i no nascut fet en 

testament o escriptura pública. 

origen del context Text paral·lel: Codi Civil de Catalunya [data 

de consulta: març del 2014] 

 

Español Aplicar 

categoria gram. v tr 

definició Adjudicar bienes o efectos. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 
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context Vía libre del Congreso para aplicar la Ley de 

Seguridad Privada 

origen del context http://www.europapress.es/nacional/noticia-

via-libre-congreso-aplicar-ley-seguridad-

privada-amplia-competencias-vigilantes-

20140320143001.html [data de consulta: març 

del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 9 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 03/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Evidence 

categoria gram. n 

definició Matter produced before a court of law in an 

attempt to prove or disprove a point in issue, 

such as the statements of witnesses, 

documents, material objects, etc. 

origen definició Collins English Dictionary [data de consulta: 

març del 2014] 
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context [...], and in view of the evidence 

independently admitted in this matter 

(including the documentary evidence 

surrounding enactment of the 1977 statutory 

ban), [...]. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Prova 

categoria gram. f 

definició Acció de provar. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context En l’exercici de les accions de filiació no cal 

la presentació de cap principi de prova. 

origen del context Text paral·lel: Codi Civil de Catalunya [data 

de consulta: març del 2014] 

 

Español Prueba 

categoria gram. f 

definició Acción y efecto de probar.  

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context Para la admisión de pruebas distintas a la 

inscripción se estará a lo dispuesto en la Ley 

de Registro Civil. 
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origen del context Código Civil español [data de consulta: març 

del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 34 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 13/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Execute 

categoria gram. v tr 

definició To carry out fully :  put completely into effect. 

origen definició Merriam-Webster Online: Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: març del 2014] 

context [...], including inheritance and applicable 

statutes, documents, and instruments, whether 

executed before or after entry of this Final 

Judgment of Adoption, [...]. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Entrar en vigor 
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categoria gram. v tr 

definició En estat de tenir efecte, amb força per a 

actuar. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Aquesta modificació, però, no entrarà en vigor 

fins al 22 de juliol de 2014. 

origen del context Llei d'enjudiciament civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

Español Entrar en vigor 

categoria gram. v tr 

definició Hecho de tener validez o uso una ley o 

costumbre.  

origen definició The Free Dictionary [data de consulta: març 

del 2014] 

context Los procesos de ejecución ya iniciados al 

entrar en vigor esta Ley se regirán por lo 

dispuesto en ella [...]. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 
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Entry Number 12 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 03/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Grant 

categoria gram. v tr 

definició To give (something) legally or formally. 

origen definició Merriam-Webster Online: Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: març del 2014] 

context [...], that it is in the best interest of these 

Children that this Petition be granted. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Concedir 

categoria gram. v tr 

definició Cedir a títol de gràcia, de favor, (alguna cosa). 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context La jutgessa va concedir una adopció a dues 

lesbianes "per imperatiu legal" però critica la 

llei i diu que Déu va crear "home i dona" com 

a progenitors 
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origen del context

 http://www.acn.cat/acn/611494/Noticia/text

/Noticia.html [data de consulta: març del 

2014] 

 

Español Conceder 

categoria gram. v tr 

definició Dar, otorgar, hacer merced y gracia de algo. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context Cuando se conceda la petición para adopción, 

usted ya no tendrá ningún derecho como 

padre/madre del niño(a). 

origen del context

 http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/for

ms/Spanish/AD887ASP.pdf [data de consulta: 

març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 12 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 03/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 
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English Grant 

categoria gram. v tr 

definició To give (something) legally or formally. 

origen definició Merriam-Webster Online: Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: març del 2014] 

context [...], that it is in the best interest of these 

Children that this Petition be granted. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Concedir 

categoria gram. v tr 

definició Cedir a títol de gràcia, de favor, (alguna cosa). 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context La jutgessa va concedir una adopció a dues 

lesbianes "per imperatiu legal" però critica la 

llei i diu que Déu va crear "home i dona" com 

a progenitors 

origen del context

 http://www.acn.cat/acn/611494/Noticia/text

/Noticia.html [data de consulta: març del 

2014] 

 

Español Conceder 
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categoria gram. v tr 

definició Dar, otorgar, hacer merced y gracia de algo. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context Cuando se conceda la petición para adopción, 

usted ya no tendrá ningún derecho como 

padre/madre del niño(a). 

origen del context

 http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/for

ms/Spanish/AD887ASP.pdf [data de consulta: 

març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 11 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 07/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Hearing 

categoria gram. n 
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definició A meeting of a court of law or official 

organization to find out the facts about 

something. 

origen definició Macmillan Dictionary [data de consulta: març 

del 2014] 

context THIS MATTER came before the Court for 

final hearing upon the Verified Petition for 

Adoption [...]. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Audiència 

categoria gram. f 

definició Sessió pública dels tribunals de justícia.  

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Comença l'audiència preliminar del 'cas dels 

vestits' de Camps 

origen del context

 http://www.vilaweb.cat/noticia/3908602/20

110712/comenca-laudiencia-preliminar-cas-

vestits-camps.html [data de consulta: març del 

2014] 

 

Español Audiencia 

categoria gram. f 
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definició Procedimiento por el cual quien ha sido 

perjudicado en un juicio en el que no participó 

tiene la facultad, en ciertos casos, de reabrirlo. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context Una vez cumplidos los trámites previstos en 

dicha legislación en cuanto al consentimiento, 

asentimiento y audiencia correspondiente 

procede decidir [...]. 

origen del context Text paral·lel: Model de sentència d'adopció 

(en castellà). 

 

 

 

 

Entry Number 32 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 13/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Inheritance 

categoria gram. n 

definició Something that you receive from your parents 

or from people who lived before you. 
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origen definició Macmillan Dictionary [data de consulta: març 

del 2014] 

context This relationship is hereby created for all 

purposes, including inheritance and applicable 

statutes, documents, and instruments, [...]. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Herència 

categoria gram. f 

definició Conjunt de drets, obligacions i béns que, mort 

el causant, poden ésser transmesos a l’hereu o 

legatari. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Les que pretenguin que el tribunal posi en 

possessió de béns a qui els hagi adquirit per 

herència si no els posseeix ningú a títol de 

propietari o usufructuari. 

origen del context Llei d'enjudiciament civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

Español Herencia 

categoria gram. f 

definició Conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

que, al morir alguien, son transmisibles a sus 

herederos o a sus legatarios. 
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origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context Solicitada la división judicial de la herencia se 

acordará, [...], la intervención del caudal 

hereditario y la formación de inventario. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 31 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 13/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Instrument 

categoria gram. n 

definició A formal legal document. 

origen definició Collins English Dictionary [data de consulta: 

març del 2014] 

context This relationship is hereby created for all 

purposes, including inheritance and applicable 

statutes, documents, and instruments, [...]. 
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origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Document 

categoria gram. m 

definició Escrit original o oficial que serveix de base, de 

prova o de suport d’alguna cosa.  

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Els fills nascuts de la fecundació assistida de 

la mare són fills de l’home o de la dona que 

l’ha consentida expressament en un document 

estès davant d’un centre autoritzat o en un 

document públic. 

origen del context Text paral·lel: Codi Civil de Catalunya [data 

de consulta: març del 2014] 

 

Español Documento 

categoria gram. m 

definició Escrito en que constan datos fidedignos o 

susceptibles de ser empleados como tales para 

probar algo. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context La filiación se acredita por la inscripción en el 

Registro Civil, por el documento o sentencia 

que la determinó legalmente, por la 

presunción de paternidad matrimonial [...]. 



 

124 

 

origen del context Código Civil español [data de consulta: març 

del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 13 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 07/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Judgment 

categoria gram. n 

definició A decision that is made by a judge in a court 

of law. 

origen definició Macmillan Dictionary [data de consulta: març 

del 2014] 

context ORDER GRANTING MOTION FOR 

ISSUANCE OF REDACTED VERSION OF 

THE FINAL JUDGMENT OF ADOPTION 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Sentència 
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categoria gram. f 

definició Decisió formulada pel jutge o pel tribunal en 

acabar-se una instància del procés judicial.  

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context No es pot reclamar una filiació que en 

contradigui una altra que s’hagi establert per 

sentència ferma. 

origen del context Text paral·lel: Codi Civil de Catalunya [data 

de consulta: març del 2014] 

 

Español Sentencia 

categoria gram. f 

definició Declaración del juicio y resolución del juez. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context La sentencia resuelve de este modo la cuestión 

de inconstitucionalidad núm. 929/1996,  

planteada por el Juzgado de Primera Instancia 

núm. 17 de Madrid, [...]. 

origen del context Código Civil español [data de consulta: març 

del 2014] 
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Entry Number 23 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 07/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Judiciary 

categoria gram. n 

definició The part of a country's government that is 

responsible for its legal system, including all 

the judges in the country's courts. 

origen definició Cambridge Free English Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: març del 2014] 

context [...] and (b) that Fla. Stat. §63.172(1), 

authorizes a second parent adoption 

irrespective of gender, so long as the judiciary 

determines the adoption to be in the child's 

best interest. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Magistratura 

categoria gram. f 

definició Conjunt dels magistrats i jutges.  

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 



 

127 

 

context Napolitano va apel·lar a la inviolabilitat del 

cap de l'estat i les cintes van ser destruïdes per 

ordre de la magistratura. 

origen del context http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-

politica/17-politica/686274-napolitano-sera-

citat-a-declarar-en-un-judici-contra-la-

mafia.html [data de consulta: març del 2014] 

 

Español Magistratura 

categoria gram. f 

definició Conjunto de los magistrados. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context En este sentido, aunque espera que la decisión 

de la Magistratura cambie la concepción de 

una parte de la jerarquía eclesiástica, [...] 

origen del context http://www.europapress.es/sociedad/noticia-

expresidente-banco-vaticano-cuantas-cosas-

hubieran-evitado-si-no-me-hubieran-cesado-

20140402170458.html [data de consulta: març 

del 2014] 
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Entry Number 16 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 04/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Jurisdiction 

categoria gram. n 

definició The power or right to make judgments about 

the law, to arrest and punish criminals, etc. 

origen definició Merriam-Webster Online: Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: març del 2014] 

context The Court retains jurisdiction to enforce 

compliance with this Paragraph. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Jurisdicció 

categoria gram. f 

definició Potestat de l'estat per a legislar, jutjar, dictar 

decisions i fer-les executar forçosament si cal. 

origen definició TERMCAT [data de consulta: març del 2014] 

context Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de 

la jurisdicció social 
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origen del context Llei d'enjudiciament civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

Español Jurisdicción 

categoria gram. f 

definició Poder que tienen los jueces y tribunales para 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context A todas las disposiciones generales sobre la 

jurisdicción y la competencia, los sujetos del 

proceso, sus actos y diligencias, las 

resoluciones judiciales, los recursos, etc., 

concede la Ley la importancia que merecen, 

[...]. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 30 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 13/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 
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English Litigation 

categoria gram. n 

definició The act or process of bringing or contesting a 

legal action in court. 

origen definició Collins English Dictionary [data de consulta: 

març del 2014] 

context The Parents may [...] release this Order [...], 

into the public domain and/or allow same to 

be filed in other litigation. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Litigi 

categoria gram. m 

definició Plet, altercació en judici. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Justícia civil efectiva significa, en fi, millors 

sentències, que, [...], constitueixin referències 

sòlides per al futur i contribueixin així a evitar 

litigis i a reforçar la igualtat davant la llei, [...].  

origen del context Llei d'enjudiciament civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

Español Litigio 
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categoria gram. m 

definició Pleito, altercación en juicio. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context Cuando los puntos objeto del litigio hayan 

sido varios, el tribunal hará con la debida 

separación el pronunciamiento 

correspondiente a cada uno de ellos. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 15 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 04/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Order 

categoria gram. n 

definició A decision or direction of a court or judge 

entered on the court record but not included in 

the final judgment. 
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origen definició Collins English Dictionary [data de consulta: 

març del 2014] 

context ORDER GRANTING MOTION FOR 

ISSUANCE OF REDACTED VERSION OF 

THE FINAL JUDGMENT OF ADOPTION 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Ordre 

definició Manament, prescripció, que cal obeir, seguir, 

com a emanats d’una autoritat competent. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context En el dia d'avui s'ha publicat en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre 

que garanteix els serveis mínims. 

origen del context http://www.ugt-

cat.net/subdominis/sanitat/index.php?option=c

om_content&task=view&id=658&Itemid=76 

[data de consulta: març del 2014] 

 

Español Orden 

categoria gram. f 

definició Mandato que se debe obedecer, observar y 

ejecutar. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 
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context Mediante la presente orden ministerial se 

regulan los aspectos señalados en el artículo 

24.1 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 

noviembre, [...].  

origen del context

 https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/11/pd

fs/BOE-A-2014-317.pdf [data de consulta: 

març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 20 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 05/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Petition 

categoria gram. n 

definició A formal application in writing made to a 

court asking for some specific judicial action. 

origen definició Collins English Dictionary [data de consulta: 

març del 2014] 



 

134 

 

context The Court further admitted into evidence the 

adoptive home study annexed to the Verified 

Petition for Adoption, and Dr. Malik's 

curriculum vitae. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Demanda 

categoria gram. f 

definició Escrit presentat davant el jutge per iniciar un 

plet en el qual s’exerciten una o diverses 

accions. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Interposada la demanda en el cas del número 

3r de l'apartat 1 de l'article 250, el tribunal 

[...]. 

origen del context Llei d'enjudiciament civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

Español Demanda 

categoria gram. f 

definició Escrito en que se ejercitan en juicio una o 

varias acciones ante el juez o el tribunal 

competente. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 
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context El Juez no admitirá la demanda si con ella no 

se presenta un principio de prueba de los 

hechos en que se funde. 

origen del context Código Civil español [data de consulta: març 

del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 17 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 04/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Petitioner 

categoria gram. n 

definició Someone who gives a court an official 

document in which they ask it to take legal 

action. 

origen definició Macmillan Dictionary [data de consulta: març 

del 2014] 

context It relieves the birth parents of the adopted 

person, except a birth parent who is a 
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petitioner or who is married to a petitioner, of 

all parental rights and responsibilities. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Demandant 

categoria gram. m i f 

definició Persona que fa una demanda. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Si no hi compareix ningú, s'ha de confirmar el 

demandant en la possessió; però, en cas que 

s'hi presentin reclamants [...]. 

origen del context Llei d'enjudiciament civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

Español Demandante 

categoria gram. m i f 

definició Persona que demanda o pide una cosa en 

juicio. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context Si el demandante no conoce el domicilio o si 

fracasa la comunicación efectuada al lugar 

indicado, el tribunal ha de llevar a cabo 

averiguaciones, cuya eficacia refuerza esta 

Ley. 
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origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 36 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 13/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Proceeding 

categoria gram. n 

definició Any step taken in a legal action. 

origen definició Collins English Dictionary [data de consulta: 

març del 2014] 

context [...], those parental rights must first be 

terminated in a separate proceeding before the 

adoption proceeding is filed. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Procés 
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categoria gram. m 

definició En un litigi, conjunt d'actuacions jurisdiccioals 

encaminades a l'aplicació del dret. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context El procés legal de l'adopció d'infants d'altres 

països es basa en el Conveni relatiu a la 

Protecció del Menor i a la Cooperació en 

Matèria d'Adopció Internacional, signat a la 

Haia el 29 de maig de 1993.  

origen del context

 http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/men

uitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b0c0e1a0/?

vgnextoid=a26bbc4a7b084210VgnVCM1000

008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a26bbc4a

7b084210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 

[data de consulta: març del 2014] 

 

Español Proceso 

categoria gram. m 

definició Agregado de los autos y demás escritos en 

cualquier causa civil o criminal. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context De ordinario, el proceso civil responde a la 

iniciativa de quien considera necesaria una 

tutela judicial en función de sus derechos e 

intereses legítimos.  
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origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 27 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 10/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Statement 

categoria gram. n 

definició A declaration of matters of fact, esp in a 

pleading. 

origen definició Collins English Dictionary [data de consulta: 

març del 2014] 

context The Clerk of Court is directed to complete a 

separate "Certified Statement of Final Decree 

of Adoption," [...]. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Declaració 
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categoria gram. f 

definició Acció de declarar o de declarar-se; l’efecte. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Aquesta declaració, que ha d’ésser autèntica, 

ha d’entrar en el Registre Civil en el termini 

dels sis mesos següents al naixement. 

origen del context Text paral·lel: Codi Civil de Catalunya [data 

de consulta: març del 2014] 

 

Español Declaración 

categoria gram. f 

definició Manifestación formal que realiza una persona 

con efectos jurídicos, especialmente la que 

hacen las partes, testigos o peritos en un 

proceso. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context Los Jueces y los Magistrados [...] presenciarán 

las declaraciones de las partes y de testigos, 

los careos, las exposiciones, explicaciones y 

respuestas [...]. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 
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Entry Number 25 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 10/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Statute 

categoria gram. n 

definició A law that has been formally approved and 

written down. 

origen definició Cambridge Free English Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: març del 2014] 

context This relationship is hereby created for all 

purposes, including inheritance and applicable 

statutes, documents, and instruments, [...]. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Estatut 

categoria gram. m 

definició Regla que té força de llei per al govern d’un 

cos, d’un col·lectiu. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Només ho han de fer les associacions i 

federacions els estatuts vigents de les quals no 
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continguin les dades requerides a l’article 321-

4.1 del CCC. 

origen del context

 http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/

menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e

1a0/?vgnextoid=7785f31f87203110VgnVCM

1000008d0c1e0aRCRD [data de consulta: 

març del 2014] 

 

Español Estatuto 

categoria gram. m 

definició Establecimiento, regla que tiene fuerza de ley 

para el gobierno de un cuerpo. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context Las entidades de gestión, una vez autorizadas, 

estarán legitimadas en los términos que 

resulten de sus propios estatutos, para ejercer 

los derechos confiados a su gestión [...]. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 
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Entry Number 29 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 10/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 

 

English Statutory 

categoria gram. adj 

definició Controlled by a law or statute. 

origen definició Macmillan Dictionary [data de consulta: març 

del 2014] 

context [...] (including the documentary evidence 

surrounding enactment of the 1977 statutory 

ban) [...]. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Estatutari, -ària 

categoria gram. adj 

definició Conforme amb els estatuts d’una societat. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context El debat estatutari del 1932 

origen del context

 http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/
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DebatEstatutari1932.pdf [data de consulta: 

març del 2014] 

 

Español Estatutario, ria 

categoria gram. adj 

definició Estipulado en los estatutos. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context Así, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

Medidas para la Reforma de la Función 

Pública, mantuvo vigente en su totalidad el 

régimen estatutario de este personal, [...]. 

origen del context Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud [data de 

consulta: març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 18 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 06/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 
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English Testify 

categoria gram. v intr 

definició To talk and answer questions about something 

especially in a court of law while formally 

promising that what you are saying is true. 

origen definició Merriam-Webster Online: Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: març del 2014] 

context Also testifying as formal witnesses were Alan 

I. Mishael, Esq., and telephonically, Wayne 

LaRue Smith, Esq., from Massachusetts. 

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Testificar 

categoria gram. v tr 

definició Declarar com a testimoni en un acte judicial. 

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context L'exlíder militar serbobosnià Ratko Mladic ha 

comparegut aquest dimarts davant el Tribunal 

Penal Internacional [...], però ha rebutjat 

testificar en el judici contra l'exlíder polític 

[...]. 

origen del context

 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/inter

nacional/mladic-nega-declarar-judici-contra-

karadzic-lhaia-3051013 [data de consulta: 

març del 2014] 
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Español Testificar 

categoria gram. v tr 

definició Declarar, explicar y denotar con seguridad y 

verdad algo, en lo físico y en lo moral. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context La agencia antidopaje de Estados Unidos, 

USADA, dice que 11 de los antiguos 

compañeros de equipo del ciclista 

estadounidense Lance Armstrong testificaron 

en su contra. 

origen del context http://diariode3.com/al-menos-once-personas-

testificaron-contra-el-ciclista-lance-armstrong/ 

[data de consulta: març del 2014] 

 

 

 

 

Entry Number 19 

autor Raquel Bañuelos 

data de creació 05/03/2014 

àrea temàtica Adopcions de LGBT 
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English Witness 

categoria gram. n 

definició A person who makes a statement in a court 

about what he or she knows or has seen. 

origen definició Merriam-Webster Online: Dictionary and 

Thesaurus [data de consulta: març del 2014] 

context Also testifying as formal witnesses were Alan 

I. Mishael, Esq., and telephonically, Wayne 

LaRue Smith, Esq., from Massachusetts.  

origen del context Sentència treballada en el projecte. 

 

Català Testimoni 

categoria gram. m i f 

definició Persona que compareix a declarar davant la 

justícia el que ha vist o sentit, el que sap 

d’alguna cosa, que compareix a certificar la 

identitat d’algú, l’exactitud d’una declaració, 

etc.  

origen definició DIEC II [data de consulta: març del 2014] 

context Interposada la demanda [...], el tribunal ha de 

cridar els testimonis proposats pel demandant 

i, segons les seves declaracions, [...]. 

origen del context

 http://civil.udg.es/normacivil/estatal/lec/cat/

art/art.vells/a441vell.htm [data de consulta: 

març del 2014] 
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Español Testigo 

categoria gram. m i f 

definició Persona que da testimonio de algo, o lo 

atestigua. 

origen definició RAE [data de consulta: març del 2014] 

context El representante podrá solicitar que la persona 

identificada sea citada en calidad de testigo si 

ya no formara parte de la persona jurídica o 

ente sin personalidad. 

origen del context Ley de Enjuiciamiento Civil [data de consulta: 

març del 2014] 
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8.5 TEXTOS PARAL·LELS 

8.5.1 Sentència d’adopció en anglès
49

 

 

                                                           
49

 Sentència d’adopció en anglès extreta de <http://jurist.law.pitt.edu/pdf/flaadoption.pdf> [data de 

consulta: març i abril de 2014]  

http://jurist.law.pitt.edu/pdf/flaadoption.pdf
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8.5.2 Codi Civil de Catalunya
50

 

 

LLIBRE SEGON 

CAPÍTOL V 

La filiació 

SECCIÓ PRIMERA 

Disposicions generals 

Article 235-1 

Classes de filiació 

La filiació pot tenir lloc per naturalesa o per adopció. 

Article 235-2 

Efectes de la filiació 

1. Tota filiació produeix els mateixos efectes civils, sens perjudici dels 

efectes específics de la filiació adoptiva. 

2. La filiació determina la potestat parental, els cognoms, els aliments i els 

drets successoris i comporta l’assumpció de responsabilitats parentals envers els 

fills menors i els altres efectes establerts per les lleis. 

3. El pare i la mare poden establir de comú acord l’ordre dels cognoms en la 

inscripció del naixement o de l’adopció del primer fill. Els fills, en arribar a la 

majoria d’edat o en emancipar-se, poden alterar l’ordre dels cognoms. 

 

                                                           
50

 Document en línea que hem utilitzat com a text paral·lel en català per al nostre treball, a causa de no 

haver pogut obtenir una sentencia d’adopció en català.  
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SECCIÓ SEGONA 

La filiació per naturalesa 

SUBSECCIÓ PRIMERA 

Disposicions generals de la determinació de la filiació 

Article 235-3 

Determinació 

La filiació per naturalesa, amb relació a la mare, resulta del naixement; amb relació al 

pare i la mare es pot establir pel reconeixement, pel consentiment a la fecundació 

assistida de la dona, per l’expedient registral o per sentència, i, únicament amb relació al 

pare, pel matrimoni amb la mare. 

Article 235-4 

Període legal de concepció 

El període legal de concepció comprèn els primers cent vint dies del període 

de gestació, que es presumeix d’un màxim de tres-cents dies, llevat que proves 

concloents demostrin que el període de gestació ha durat més de tres-cents dies. 

 

SUBSECCIÓ SEGONA 

La determinació de la filiació matrimonial 

Article 235-5 

Paternitat matrimonial 

1. Es tenen per fills del marit els nascuts després de la celebració del matrimonii dins els 

tres-cents dies següents a la separació, judicial o de fet, dels cònjuges o a la declaració 

de nul·litat o a la dissolució del matrimoni. 
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2. Els fills nascuts després dels tres-cents dies següents a la separació judicial o de fet 

dels cònjuges són matrimonials si es prova que han nascut a conseqüència de les 

relacions sexuals entre els cònjuges. La mateixa regla s’aplica en el cas de nul·litat o de 

dissolució del matrimoni si es prova que les relacions han tingut lloc abans de produir-

se aquests efectes. 

3. Si dins dels tres-cents dies següents a la dissolució o a la nul·litat hi ha hagut un nou 

matrimoni de la mare, es presumeix que els nascuts després de la celebració d’aquest 

matrimoni són fills del segon marit. 

Article 235-6 

Concepció abans del matrimoni 

1. Si el fill neix dins els cent vuitanta dies següents a la celebració del matrimoni, el 

marit pot deixar sense efecte la determinació de la filiació que resulta de l’article 235-

5 declarant que en desconeix la paternitat. Aquesta declaració, que ha d’ésser autèntica, 

ha d’entrar en el Registre Civil en el termini dels sis mesos següents al naixement. 

2. El desconeixement de la paternitat no és eficaç en els casos següents: 

a) Si el marit ha conegut l’embaràs abans de contreure matrimoni, llevat que la 

declaració a què fa referència l’apartat 1 s’hagi fet amb el consentiment de la muller. 

b) Si el marit ha admès la paternitat de qualsevol forma. 

c) Si la mare demostra l’existència de relacions sexuals amb el marit durant el període 

legal de la concepció. 

Article 235-7 

Naixement abans del matrimoni 

1. Els fills comuns nascuts abans del matrimoni del pare i de la mare tenen, des de la 

data de la celebració d’aquest, la condició de matrimonials si la filiació 

queda determinada legalment. 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-5
http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-5
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2. La impugnació de la filiació a què fa referència l’apartat 1 es regeix per les regles de 

la filiació no matrimonial. 

Article 235-8 

La fecundació assistida de la dona casada 

1. Els fills nascuts a conseqüència de la fecundació assistida de la muller, 

practicada amb el consentiment exprés del cònjuge formalitzat en un document 

estès davant d’un centre autoritzat o en un document públic, són fills matrimonials 

del cònjuge que ha donat el consentiment. 

2. En la fecundació assistida practicada després de la mort del marit amb 

gàmetes d’aquest, el nascut es té per fill seu si es compleixen les condicions següents: 

a) Que consti fefaentment la voluntat expressa del marit per a la fecundació assistida 

després de la mort. 

b) Que es limiti a un sol cas, comprès el part múltiple. 

c) Que el procés de fecundació s’iniciï en el termini de 270 dies a partir de la mort del 

marit. L’autoritat judicial pot prorrogar aquest termini per una causa justa i per un temps 

màxim de 90 dies. 

 

SUBSECCIÓ TERCERA 

La determinació de la filiació no matrimonial 

Article 235-9 

Establiment 

1. La filiació no matrimonial es pot establir per: 
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a) Reconeixement fet en testament o codicil, en escriptura pública o davant la persona 

encarregada del Registre Civil. 

b) Resolució dictada en un expedient tramitat d’acord amb la legislació del Registre 

Civil. 

c) Sentència ferma en un procediment civil o penal. 

d) Pel que fa a la mare, en la forma que la legislació del Registre Civil estableix per a la 

inscripció. 

2. En el reconeixement fet en testament o escriptura pública o davant la 

persona encarregada del Registre Civil no es pot manifestar la identitat de l’altre 

progenitor si no ha estat ja determinada legalment. Aquesta regla no s’aplica al cas del 

reconeixement del concebut i no nascut fet en testament o escriptura pública. 

Article 235-10 

Presumpcions de paternitat 

1. Es presumeix que és pare del fill no matrimonial: 

a) L’home amb el qual la mare ha conviscut en el període legal de la concepció. 

b) L’home amb el qual la mare ha mantingut relacions sexuals en el període de la 

concepció. 

c) L’home que ha reconegut la paternitat tàcitament o d’una manera diferent de la que 

estableix l’article 235-9. 

2. Les presumpcions a què fa referència l’apartat 1 es poden destruir amb tota classe de 

proves en el judici corresponent. 

Article 235-11 

Capacitat per al reconeixement de la paternitat o la maternitat 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-9
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1. Els majors de catorze anys tenen capacitat per al reconeixement de la paternitat. La 

mare té capacitat per al reconeixement de la maternitat des que s’acrediti el fet del part, 

tingui l’edat que tingui. En ambdós casos, cal que tinguin capacitat natural. 

2. Per a la validesa del reconeixement fet per menors no emancipats o incapacitats, cal 

l’aprovació judicial, amb audiència del ministeri fiscal. 

Article 235-12 

Requisits del reconeixement de la paternitat o la maternitat 

1. Per a l’eficàcia del reconeixement d’un fill no matrimonial major d’edat o menor 

emancipat, cal el seu consentiment exprés o tàcit. 

2. El pare i la mare poden reclamar que es declari judicialment la paternitat o 

la maternitat no matrimonials encara que el fill hagi denegat el consentiment a què 

fa referència l’apartat 1. La sentència que l’admeti ha de determinar la filiació sense 

cap altre efecte, llevat que es provi la raó que justifica el retard en el reconeixement. 

3. Per a l’eficàcia del reconeixement d’una persona menor o incapacitada que no es faci 

en el termini fixat per a la inscripció del naixement, cal l’aprovació judicial, amb 

audiència del ministeri fiscal, del representant legal del menor i, si és conegut, de l’altre 

progenitor. La denegació de l’aprovació judicial no impedeix la reclamació de la filiació 

d’acord amb el que estableix l’apartat 2 i amb el mateix abast. 

4. El reconeixement d’un fill ja mort només és eficaç si deixa descendents i els de grau 

més pròxim el consenten. Si els descendents són menors o incapacitats, cal l’aprovació 

judicial, amb audiència del ministeri fiscal. La denegació de consentiment o d’aprovació 

judicial no impedeix la reclamació de la filiació d’acord amb el que estableix l’apartat 2 

i amb el mateix abast. 

Article 235-13 

La fecundació assistida de la dona 
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1. Els fills nascuts de la fecundació assistida de la mare són fills de l’home o de la dona 

que l’ha consentida expressament en un document estès davant d’un centre autoritzat o 

en un document públic. 

2. En la fecundació assistida després de la mort de l’home que convivia amb la mare, el 

nascut es considera fill d’aquest si es compleixen les condicions que estableix l’article 

235-8.2, en allò que hi sigui aplicable. 

Article 235-14 

Eficàcia limitada 

1. Els efectes de la declaració de filiació es limiten a la mera determinació 

d’aquest estat, a petició dels fills majors d’edat o emancipats o del representant legal 

dels menors d’edat o incapacitats, en els casos següents: 

a) Si el progenitor ha estat condemnat per sentència ferma en un procediment penal per 

causa de les relacions que han donat lloc a la filiació. 

b) Si la filiació reclamada ha estat declarada judicialment amb l’oposició del progenitor 

demandat. 

c) Si el reconeixement s’ha fet amb mala fe o amb abús de dret. 

2. La determinació de la filiació en els casos a què fa referència l’apartat 1 no produeix 

cap efecte civil a favor del progenitor, el qual està sempre obligat a vetllar pel fill i a 

prestar-li aliments. 

 

SUBSECCIÓ QUARTA 

Regles comunes a les accions de filiació 

Article 235-15 

Mitjans de prova 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-8
http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-8
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1. En l’exercici de les accions de filiació no cal la presentació de cap principi de prova. 

2. En els processos de filiació s’admet tota classe de proves, sens perjudici del que 

estableix l’article 235-28.2. 

Article 235-16 

Persones que intervenen en el procés 

1. En tot procés de filiació han d’ésser demandades les persones la paternitat, la 

maternitat o la filiació de les quals sigui reclamada o estigui legalment determinada. 

2. En el cas que una persona que hauria d’ésser demandada hagi mort, l’acció s’ha de 

dirigir contra els seus hereus. 

3. En les accions de filiació, l’autoritat judicial pot nomenar un defensor judicial si el 

fill ha d’intervenir per mitjà d’un representant legal i ho justifica el seu interès. 

Article 235-17 

Mesures cautelars en el judici de filiació 

Mentre dura el procediment de reclamació o d’impugnació de la filiació, 

l’autoritat judicial pot adoptar les mesures de protecció convenients sobre la persona i 

els béns del fill menor o incapacitat i, fins i tot, en cas de reclamació, pot acordar 

aliments provisionals a favor del fill. 

Article 235-18 

Relacions sexuals de la mare amb altres homes 

1. La prova de les relacions sexuals de la mare amb un home diferent del 

demandat durant el període legal de concepció no és suficient per a destruir les 

presumpcions de paternitat. 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-28
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2. Si en el procés s’invoca l’excepció de relacions sexuals de la mare amb 

homes diferents del demandat, se’ls pot cridar, a petició de part legitimada per a 

reclamar la paternitat, perquè intervinguin en el procés en qualitat de demandats. 

3. Si, en aplicació del que estableix l’apartat 2, són demandats diversos homes, s’ha de 

declarar pare aquell la paternitat del qual resulti més versemblant. 

Article 235-19 

Filiació contradictòria 

1. La determinació de la filiació no té cap mena d’efecte mentre n’hi hagi una altra de 

contradictòria. 

2. No es pot reclamar una filiació que en contradigui una altra que s’hagi establert per 

sentència ferma. 

 

SUBSECCIÓ CINQUENA 

La reclamació de la filiació 

Article 235-20 

Filiació matrimonial 

1. El pare, la mare i els fills, per si mateixos o mitjançant llurs representants legals, si 

escau, poden exercir l’acció de reclamació de la filiació matrimonial durant tota la vida. 

L’acció interposada pels fills pot ésser continuada per llurs descendents o hereus. 

2. Els descendents o els hereus dels fills poden exercir l’acció de reclamació de la 

filiació matrimonial, dins el temps que resti per a completar el termini de dos anys 

comptadors des del descobriment de les proves en les quals es fonamenta la reclamació. 

3. Si quan el fill mor no han transcorregut quatre anys des de l’assoliment de la majoria 

d’edat o des de la recuperació de la plena capacitat, els descendents o els hereus del fill 
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poden exercir o continuar l’acció de reclamació de la filiació matrimonial, dins el temps 

que resti per a completar aquest termini, si és superior al de dos anys que fixa l’apartat 

2. 

Article 235-21 

Filiació no matrimonial 

1. Els fills per ells mateixos o per mitjà de llurs representants legals, si escau, poden 

exercir l’acció de reclamació de la filiació no matrimonial durant tota la vida. En els 

supòsits de l’article 235-20.2 i 3, els descendents o els hereus dels fills poden exercir o 

continuar l’acció, dins el temps que resti per a completar els terminis corresponents. 

2. El pare i la mare poden exercir, durant tota la vida, l’acció de reclamació de paternitat 

o maternitat no matrimonial, en nom i interès propis, si no poden reconèixer els fills o si 

el reconeixement no ha estat eficaç per manca de consentiment dels fills o d’aprovació 

judicial. 

Article 235-22 

Acumulació de pretensions 

L’exercici de l’acció de reclamació de filiació permet l’acumulació de 

l’acció d’impugnació de la filiació contradictòria. En aquest cas, l’acció d’impugnació 

és accessòria de la de reclamació i només pot ésser estimada si s’estima també 

aquesta, llevat que la part demandant estigui legitimada per a exercir l’acció 

d’impugnació i aquesta no hagi caducat. 

 

SUBSECCIÓ SISENA 

La impugnació de la filiació 

Article 235-23 

Impugnació pel marit de la paternitat matrimonial 
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1. El marit pot exercir l’acció d’impugnació de la paternitat matrimonial en el termini de 

dos anys a partir de la data en què conegui el naixement del fill o del descobriment de 

les proves en què fonamenta la impugnació. 

2. L’acció d’impugnació es transmet als fills o descendents i als hereus del marit si 

aquest mor després d’haver interposat l’acció o abans que fineixin els terminis que fixa 

l’apartat 1. En aquests casos, qualsevol d’ells pot exercir l’acció, dins el temps que resti 

per a completar els dits terminis. 

3. Si el marit mor sense conèixer el naixement o les proves en què ha de 

fonamentar l’acció, el termini de dos anys es compta des de la data en què els conegui la 

persona legitimada per a impugnar. 

Article 235-24 

Impugnació per la mare de la paternitat matrimonial 

La mare, en nom propi o en interès i representació del fill, si és menor o incapaç, pot 

impugnar la paternitat matrimonial durant el termini de dos anys a partir de la data del 

naixement del fill o del descobriment de les proves en què es fonamenta la impugnació. 

Article 235-25 

Impugnació pel fill de la paternitat matrimonial 

El fill pot exercir l’acció d’impugnació de la paternitat matrimonial dins dels dos anys 

següents a l’assoliment de la majoria d’edat, a la recuperació de la plena capacitat o al 

descobriment de les proves en què fonamenta la impugnació. 

Article 235-26 

Impugnació de la paternitat no matrimonial 

1. El pare, la mare i els fills per ells mateixos o per mitjà de llur representant legal 

poden exercir l’acció d’impugnació de la paternitat no matrimonial en el termini de dos 
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anys a partir de l’establiment d’aquesta paternitat o, si escau, des del moment en què es 

conegui aquest establiment o des de l’aparició de noves proves contràries a la paternitat. 

2. En el cas del fill, l’acció caduca al cap de dos anys de l’assoliment de la 

majoria d’edat, de la recuperació de la plena capacitat o de l’aparició de les noves 

proves contràries a la paternitat. Durant la minoria d’edat o la incapacitat del fill, pot 

exercir l’acció la mare, d’acord amb el que estableix l’article 235-24. 

Article 235-27 

Impugnació del reconeixement de la paternitat 

1. L’acció d’impugnació del reconeixement de la paternitat fet sense capacitat o per 

error, violència, intimidació o dol, correspon a qui l’ha atorgat i als seus representants 

legals. 

2. L’acció de nul·litat per manca de capacitat caduca al cap de dos anys de l’arribada a 

la majoria d’edat o de la recuperació de la capacitat. En cas de vici de la voluntat, 

l’acció caduca al cap de dos anys, que es compten, en cas d’error, des de l’atorgament 

del reconeixement de la paternitat, i en els altres casos, des que cessa el vici. Els fills, 

els descendents i els hereus de l’atorgant poden continuar l’acció de nul·litat, o exercir-

la, si l’atorgant mor abans que hagin transcorregut els dos anys, durant el temps que 

resti per a completar aquest termini. 

3. El que estableixen els apartats 1 i 2 s’aplica també al consentiment donat a 

la fecundació assistida de la dona. 

4. El reconeixement de la paternitat fet en frau de llei és nul. L’acció de nul·litat 

és imprescriptible i pot ésser exercida pel ministeri fiscal o per qualsevol altra 

persona amb un interès directe i legítim. 

Article 235-28 

La prova en la impugnació de la paternitat 
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1. Perquè prosperi qualsevol acció d’impugnació de la paternitat matrimonial i no 

matrimonial, s’ha de provar d’una manera concloent que el presumpte pare no és 

progenitor de la persona la filiació de la qual s’impugna. 

2. Si la filiació deriva de la fecundació assistida de la mare, l’acció d’impugnació no pot 

prosperar si la persona la paternitat o maternitat de la qual s’impugna va consentir la 

fecundació d’acord amb els articles 235-8 o 235-13, i tampoc, en cap cas, si és 

progenitor biològic del fill. 

Article 235-29 

Impugnació de la maternitat 

1. Els fills, per ells mateixos o per mitjà de llurs representants legals, poden exercir 

l’acció d’impugnació de la maternitat durant tota la vida si proven la suposició de part o 

que no és certa la identitat del fill. També la pot exercir la mare en el termini de dos 

anys des del coneixement de les proves que fonamenten la impugnació. 

2. L’acció d’impugnació es transmet als fills o descendents i als hereus de la mare si 

aquesta mor després d’haver interposat l’acció o abans que fineixin els terminis que fixa 

l’apartat 1. En aquests casos, qualsevol d’ells pot exercir l’acció, dins el temps que resti 

per a completar els dits terminis. 

3. Si la mare mor sense conèixer les proves en què ha de fonamentar l’acció, els dos 

anys es compten des de la data en què la persona legitimada per a impugnar 

la maternitat les coneix. 

 

SECCIÓ TERCERA 

La filiació adoptiva 

SUBSECCIÓ PRIMERA 

Condicions requerides per a l’adopció 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-8
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Article 235-30 

Requisits personals per a adoptar 

1. Per a poder adoptar hom ha de complir els requisits següents: 

a) Tenir plena capacitat d’obrar. 

b) Ésser major de vint-i-cinc anys, llevat que es tracti de l’adopció del fill del cònjuge o 

de la parella estable o de parents orfes, i tenir com a mínim catorze anys més que la 

persona adoptada. 

2. L’adopció per més d’una persona només s’admet en el cas dels cònjuges o 

dels membres d’una parella estable. En aquests casos, n’hi ha prou que un dels 

adoptants hagi complert vint-i-cinc anys. 

Article 235-31 

Prohibicions per a adoptar 

1. No poden adoptar les persones que hagin estat suspeses o privades de la potestat o les 

que hagin estat remogudes d’un càrrec tutelar mentre estiguin en aquesta situació. 

2. No es poden adoptar les persones següents: 

a) Els descendents. 

b) Els germans. 

c) Els parents en segon grau de la línia col·lateral per afinitat, mentre dura el matrimoni 

que origina aquest parentiu. 

Article 235-32 

Adopció de menors d’edat 

1. Es poden adoptar els menors d’edat desemparats que estan en situació 

d’acolliment preadoptiu. També es poden adoptar els menors següents: 
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a) Els fills del cònjuge o de la persona amb qui l’adoptant conviu en parella estable. En 

aquests casos, l’adopció requereix que la filiació no estigui determinada legalment 

respecte a l’altre progenitor, o que aquest hagi mort, estigui privat de la potestat, estigui 

sotmès a una causa de privació de la potestat o hi hagi donat l’assentiment. 

b) Els orfes que són parents de l’adoptant fins al quart grau de consanguinitat o afinitat. 

c) Les persones tutelades per qui vol adoptar, un cop aprovat el compte final de la tutela. 

2. Es poden adoptar els menors desemparats que estiguin en acolliment simple dels que 

volen adoptar, si les circumstàncies han canviat i ja no és possible el retorn dels menors 

a llur família, perquè es produeix alguna de les circumstàncies de l’acolliment 

preadoptiu o d’altres que en fan impossible el retorn. 

3. Es pot constituir l’adopció, encara que l’adoptant o un dels adoptants hagi mort, si ha 

donat el consentiment a l’adopció davant l’autoritat judicial o bé en testament, codicil o 

escriptura pública. 

4. En cas de mort de l’adoptant individual o, si és adopció conjunta, 

d’ambdós adoptants, és possible un nou procediment d’adopció de la persona que estava 

en procés d’ésser adoptada. 

Article 235-33 

Adopció de persones majors d’edat 

Només es pot adoptar una persona major d’edat o una persona emancipada si 

ha conviscut ininterrompudament amb l’adoptant des d’abans d’haver complert 

catorze anys o si ha estat en situació d’acolliment preadoptiu, almenys durant els sis 

mesos immediatament anteriors a l’assoliment de la majoria d’edat o a l’emancipació, i 

hi ha continuat convivint sense interrupció. 

 

SUBSECCIÓ SEGONA 
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L’acolliment preadoptiu 

Article 235-34 

La mesura d’acolliment preadoptiu 

1. L’entitat pública competent ha d’acordar la mesura d’acolliment preadoptiu, com a 

pas previ a l’adopció, en els casos següents: 

a) Si no és possible el retorn del menor a la seva família d’origen i el més favorable al 

seu interès és la plena integració en una altra família mitjançant l’adopció. 

b) Si els progenitors o els tutors ho sol·liciten a l’entitat pública competent i abandonen 

els drets i els deures inherents a llur condició. 

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’entén que no és factible el retorn del menor 

a la seva família biològica si aquest retorn requereix el transcurs d’un període durant el 

qual es pot produir un major deteriorament psicosocial en el desenvolupament evolutiu 

del menor. 

3. Una vegada acordada la mesura d’acolliment preadoptiu, s’han de suspendre les 

visites i les relacions del menor amb la família biològica, per a aconseguir que s’integri 

millor en la família acollidora, si convé a l’interès del menor. 

4. Les persones acollidores tenen els deures de vetllar pel menor, tenir-lo en 

llur companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral. A 

aquest efecte, assumeixen plenament les responsabilitats parentals i les facultats que 

en deriven. Aquestes funcions s’han d’exercir sota la supervisió de l’entitat 

competent, que ha de facilitar l’assessorament necessari. 

Article 235-35 

Resolució d’acolliment 
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L’acolliment preadoptiu s’ha d’acordar per mitjà d’una resolució de l’entitat 

pública competent en el termini i amb els requisits i el procediment que estableix 

la legislació sobre la infància i l’adolescència. 

Article 235-36 

Cessament de l’acolliment preadoptiu 

1. L’acolliment preadoptiu cessa per les causes següents: 

a) Adopció de la persona acollida. 

b) Mort, incapacitat o voluntat de la persona o les persones acollidores. 

c) Sol·licitud de la persona acollida, si ha complert dotze anys. 

d) Decisió de l’entitat pública competent fonamentada en un informe de 

seguiment desfavorable. 

2. El cessament de l’acolliment per les causes a què fa referència l’apartat 1.b, c i d 

determina l’adopció de la mesura de protecció que més escaigui en benefici del menor. 

Article 235-37 

Confidencialitat de les dades 

Les persones que intervenen en la constitució de l’acolliment preadoptiu o de l’adopció, 

tant si presten serveis en l’entitat pública competent o en les institucions col·laboradores 

com si no n’hi presten, estan obligades a guardar secret de la informació que 

n’obtinguin i de les dades de filiació dels acollits o adoptats, i han d’evitar, 

especialment, que la família d’origen conegui l’acollidora o l’adoptiva. 

Article 235-38 

Proposta d’adopció 
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1. Per a iniciar el procediment d’adopció, cal la proposta prèvia de l’entitat 

pública competent, excepte en els casos a què fan referència l’article 235-32.1.a, b i c i 

l’article 235-33. 

2. En la proposta d’adopció s’han de fer constar, degudament acreditades, les dades 

següents: 

a) La idoneïtat raonada de la persona o les persones que volen adoptar ateses 

llurs condicions personals, socials, familiars i econòmiques i llur aptitud educadora. 

b) El darrer domicili, si és conegut, dels progenitors, dels tutors o dels guardadors de 

l’adoptat. 

 

SUBSECCIÓ TERCERA 

Constitució de l’adopció 

Article 235-39 

Constitució per resolució judicial 

L’adopció s’ha de constituir per mitjà d’una resolució judicial motivada, d’acord amb el 

que estableix aquesta secció i tenint en compte l’interès de l’adoptat. 

Article 235-40 

Consentiment a l’adopció 

Els adoptants i l’adoptat, si ha complert dotze anys, han de donar el consentiment a 

l’adopció davant l’autoritat judicial. 

Article 235-41 

Assentiment a l’adopció 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-32
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1. Han de donar l’assentiment a l’adopció, si no estan impossibilitades per a ferho, les 

persones següents: 

a) El cònjuge de l’adoptant, excepte en el cas de separació judicial o de fet, o la persona 

amb qui l’adoptant conviu en parella estable. 

b) Els progenitors de l’adoptat, llevat que estiguin privats legalment de la potestat o 

incorrin en una causa de privació d’aquesta, o, en el cas d’acolliment preadoptiu, que la 

resolució que el va acordar hagi esdevingut ferma. 

2. L’assentiment s’ha de donar davant l’autoritat judicial. La mare no el pot donar fins 

que hagin passat sis setmanes del part. 

3. L’assentiment dels progenitors no es pot referir a una persona determinada, llevat del 

cas excepcional que una causa raonable ho justifiqui. 

Article 235-42 

Concurrència de causa de privació de la potestat 

1. La concurrència d’una causa de privació de la potestat, en un dels progenitors o en 

ambdós, a què fa referència l’article 235-41.1.b, s’ha d’apreciar en el 

mateix procediment d’adopció, mitjançant una resolució motivada. 

2. L’autoritat judicial, suspenent la tramitació de l’expedient, ha d’assabentar les 

persones que incorrin en una causa de privació de la potestat dels efectes de la resolució 

i ha d’assenyalar el termini que consideri necessari, no inferior a vint dies, perquè 

puguin comparèixer i al·legar allò que estimin més convenient en defensa de llur dret, 

seguint els tràmits del judici verbal. 

Article 235-43 

Persones que han d’ésser escoltades 

L’autoritat judicial ha d’escoltar en la tramitació de l’expedient d’adopció les persones 

següents: 
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a) Els progenitors dels majors d’edat o dels menors emancipats i les persones de les 

quals no cal l’assentiment, llevat dels que estan privats de la potestat parental. 

b) Els tutors, els curadors o els guardadors de fet de l’adoptat. 

c) L’adoptat menor de dotze anys, si té prou coneixement. 

d) Els fills dels adoptants, si els dits fills i adoptants conviuen, i, si escau, els fills de 

l’adoptat, si tenen prou coneixement i és possible. 

 

SUBSECCIÓ QUARTA 

Adopció i acolliment internacionals 

Article 235-44 

Adopció internacional de menors 

1. L’adopció i l’acolliment internacionals han de respectar els principis dels convenis de 

drets fonamentals relatius als infants, les normes convencionals i les normes de dret 

internacional privat que siguin aplicables. 

2. En l’adopció i l’acolliment internacionals s’ha de garantir: 

a) Que hi intervé una autoritat competent. 

b) Que es respecta el principi de subsidiarietat de l’adopció internacional. 

c) Que l’adopció o l’acolliment responen a l’interès del menor. 

d) Que el menor pot ésser adoptat. 

e) Que els consentiments requerits es donen lliurement, sense rebre cap mena de 

contraprestació, coneixent les conseqüències i els efectes que en deriven, 

especialment pel que fa al trencament definitiu, en el cas de l’adopció, de tot 

vincle jurídic amb la família d’origen. 
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f) Que l’adopció o l’acolliment no comporten un benefici material indegut per a les 

persones responsables del menor o per a qualsevol altra persona. 

g) Que el menor, si té prou coneixement, és escoltat. 

3. No es poden iniciar tràmits per a adoptar menors en països en situació de conflicte 

bèl·lic o desastre natural. 

4. L’autoritat judicial pot disposar, de manera excepcional, respecte a menors als països 

d’origen dels quals no existeixi l’adopció ni cap altra institució equivalent, la 

constitució de l’adopció en aquelles situacions anàlogues a l’acolliment o a la tutela, 

constituïdes a l’estranger amb finalitat protectora permanent. Són 

requisits imprescindibles que la constitució de l’adopció sigui necessària per a l’interès 

del menor, que ho permetin les normes de dret internacional privat aplicables i 

que l’entitat pública competent de la residència de la família emeti el certificat 

d’idoneïtat respecte a la persona o les persones que el tenen confiat i sol·liciten 

l’adopció. 

Article 235-45 

Tramitació de l’adopció per l’entitat pública 

1. L’entitat pública competent només ha de tramitar les adopcions de menors originaris 

dels països en els quals quedi suficientment garantit el respecte als principis i a les 

normes de l’adopció internacional i la intervenció deguda de llurs organismes 

administratius i judicials. 

2. Per a garantir el ple respecte als drets dels menors, en el cas d’adopcions 

internacionals, l’entitat pública competent exerceix les funcions següents: 

a) Adoptar mesures per a evitar lucres indeguts i impedir pràctiques contràries a 

l’interès del menor. 

b) Reunir i conservar la informació relativa als adoptats i a llurs orígens i garantir-ne 

l’accés si la llei ho permet. 
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c) Facilitar i seguir els procediments d’adopció. 

d) Assessorar sobre l’adopció i, si cal i en la mesura permesa per la llei, fer el seguiment 

de les adopcions, si ho exigeix el país d’origen de la persona que es vol adoptar. 

e) Seleccionar les persones i les famílies sol·licitants tot valorant-ne la idoneïtat d’acord 

amb els criteris i els processos que més afavoreixin l’èxit del procés adoptiu. 

f) Determinar el perfil del menor en concordança amb el de la persona o la 

família adoptant, per a facilitar l’encaix del menor i l’èxit de l’adopció. 

Article 235-46 

Funcions d’intermediació 

Només pot intervenir amb funcions d’intermediació per a l’adopció 

internacional l’entitat pública competent de la Generalitat. No obstant això, la 

Generalitat pot acreditar entitats col·laboradores per a l’exercici d’aquestes funcions en 

els termes i amb el compliment dels requisits que s’estableixin per reglament. En tot 

cas, aquestes entitats no han de tenir ànim de lucre, han d’estar legalment constituïdes, 

han de tenir com a finalitat la protecció dels menors i han de defensar l’interès 

primordial del menor per damunt de cap altre, d’acord amb les normes de dret 

internacional aplicables. A més, s’han de sotmetre a les directrius, la inspecció i el 

control de l’entitat pública competent. 

 

SUBSECCIÓ CINQUENA 

Efectes específics de la filiació adoptiva 

Article 235-47 

Efectes específics de l’adopció 

1. L’adopció origina relacions de parentiu entre l’adoptant i la seva família i l’adoptat i 

els seus descendents, i produeix els mateixos efectes que la filiació per naturalesa. 
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2. L’adopció extingeix el parentiu entre l’adoptat i la seva família d’origen, llevat dels 

casos a què fa referència l’article 235-32.1.a i b, en què es manté el parentiu respecte a 

la branca familiar del progenitor o els progenitors substituïts. 

3. Els vincles de l’adoptat amb la seva família d’origen es mantenen només en els casos 

que estableix la llei i, especialment, als efectes dels impediments per a contreure 

matrimoni i en els casos en què es mantenen els drets successoris. 

4. L’autoritat judicial, excepcionalment, a proposta de l’entitat pública competent o del 

ministeri fiscal, pot disposar que es mantinguin les relacions personals de l’adoptat amb 

la família d’origen en els supòsits a què fa referència l’article 235-44.4 o si hi ha vincles 

afectius el trencament dels quals sigui greument perjudicial per a l’interès del menor. 

Article 235-48 

Cognoms de l’adoptat 

1. La persona que és adoptada per dues persones conjuntament porta els cognoms dels 

adoptants en l’ordre establert per a llur primer fill comú o, si no en tenen, en l’ordre que 

acordin o en el que disposa la llei. Si els adoptants són del mateix sexe i no tenen cap 

fill comú ni acorden l’ordre dels cognoms, l’autoritat judicial l’ha de decidir dins el 

procediment d’adopció. 

2. La persona que és adoptada per una sola persona porta els cognoms de 

l’adoptant, excepte en el supòsit a què fa referència l’article 235-32.1.a, en què conserva 

el cognom del progenitor d’origen i s’apliquen les normes de l’apartat 1. 

Tanmateix, aquest progenitor i l’adoptant poden sol·licitar de comú acord que l’adoptat 

conservi els dos cognoms d’origen com un sol cognom, unint-los amb un guionet i 

col·locant en primer lloc el del progenitor supervivent. En aquest cas, l’adoptat ha de 

portar aquest cognom juntament amb el de l’adoptant. Per a dur a terme aquesta unió, 

cal que el progenitor d’origen substituït per l’adopció hagi mort i que l’adoptat, si 

ha complert els dotze anys, ho consenti. 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-32
http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-44
http://civil.udg.es/normacivil/cat/ccc/L25-2010-T3C5.htm#a235-32


 

240 

 

3. L’ordre dels cognoms de la persona adoptada per una sola persona es pot invertir a 

petició d’aquesta en el moment de l’adopció. L’ordre establert per al primer fill regeix 

per als següents. 

4. L’adoptat major d’edat o emancipat pot conservar els cognoms d’origen si 

ho sol·licita en el moment de l’adopció. 

5. En els supòsits d’elecció, petició d’inversió o conservació dels cognoms a què fa 

referència aquest article, la part dispositiva de la resolució judicial per la qual 

es constitueix l’adopció ha d’establir expressament els cognoms de l’adoptat. 

Article 235-49 

Dret a la informació sobre el propi origen 

1. L’adoptat té dret a ésser informat sobre el seu origen. 

2. L’adoptat, a partir de l’assoliment de la majoria d’edat o de l’emancipació, pot 

exercir les accions que condueixin a esbrinar la identitat dels seus progenitors biològics, 

la qual cosa no afecta la filiació adoptiva. 

3. Les administracions públiques han de facilitar a l’adoptat, si les demana, les dades 

que tinguin sobre la seva filiació biològica. Amb aquesta finalitat, s’ha d’iniciar un 

procediment confidencial de mediació, previ a la revelació, en el marc del qual tant 

l’adoptat com el seu pare i la seva mare biològics han d’ésser informats de les 

respectives circumstàncies familiars i socials i de l’actitud manifestada per l’altra part 

amb relació a la possible trobada. 

4. L’adoptat pot sol·licitar, en interès de la seva salut, les dades biogenètiques dels seus 

progenitors. També ho poden fer els adoptants mentre l’adoptat és menor d’edat. 

5. Els drets que reconeixen els apartats 2 i 3 s’han d’exercir sense detriment del deure 

de reserva de les actuacions. 

Article 235-50 
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Obligació d’informar el fill adoptat sobre l’adopció 

Els adoptants han de fer saber al fill que el van adoptar, tan aviat com aquest tingui prou 

maduresa o, al més tard, quan compleixi dotze anys, llevat que aquesta informació sigui 

contrària a l’interès superior del menor. 

 

SUBSECCIÓ SISENA 

Extinció 

Article 235-51 

Irrevocabilitat i impugnació 

1. L’adopció és irrevocable. 

2. L’autoritat judicial pot establir l’extinció de l’adopció en interès de l’adoptat en els 

casos següents: 

a) Si els progenitors no han intervingut, d’acord amb la llei, en l’expedient d’adopció 

per una causa que no els és imputable i impugnen l’adopció en el termini de dos anys a 

partir del moment en què es constitueix. 

b) Si es produeixen les causes que la llei estableix per a la revisió de les 

sentències fermes. 

Article 235-52 

Efectes de l’extinció 

1. L’extinció de l’adopció comporta el restabliment de la filiació per naturalesa. 

L’autoritat judicial pot acordar restablir la filiació només del progenitor que ha exercit 

l’acció. 

2. Els efectes patrimonials de l’adopció produïts amb anterioritat es mantenen. 
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8.5.3 Model de sentència d’adopció en castellà
51

 

 

                                                           
51

 Model de sentència d’adopció redactada en castellà, proporcionat pel Jutjat de Tremp. 
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