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ADOPCIÓ INTERNACIONAL 

1.- Països de tramitació mixta. En ells la tramitació es pot fer per dues vies: bé per lliure o bé mitjançant la intervenció d'una ECAI si es troba 

acreditada a Espanya.  

PAÏSOS OPINIÓ TÈCNICA AMB LES DADES ESTADÍSTIQUES  QUE DISPOSEM A NIVELL MUNDIAL  

ALBÀNIA Les adopcions han estat mínimes i pràcticament no hi ha dades dels anys 2009 i 2010.  

BULGÀRIA Un país que està resolent expedients molt antics.  

CAP VERD El país ha paralitzat les assignacions de menors fins que la legislació s'adapti al Conveni de la Haia de 1993, sobre Protecció del Nen i Cooperació 

en matèria d'adopció internacional.  

COLÒMBIA La llista d'espera supera els tres anys.  

COSTA D'IVORI escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió.  

COSTA RICA L'adopció internacional en la pràctica ha desaparegut.  

XILE L'adopció internacional en la pràctica ha desaparegut.  

XINA El temps d'espera supera avui els 5 anys i es preveu, llevat de canvis estructurals del país, una espera de 9 anys.  

EL SALVADOR escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió.  

FILIPINES Un país amb possibilitats d'adopció internacional, tot i que ha establert una moratòria tècnica per a Espanya. Amb bastant probabilitat d'establir una 

quota per Ecai i país.  

HONDURES escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió.  

LETÒNIA escassíssimes adopcions realitzades i només per a nens majors o per a nens amb necessitats especials.  

LITUÀNIA escassíssimes adopcions realitzades i només per a nens majors.  

MALI Estan començant a funcionar les adopcions, però té un programa limitat.  

MEXICO Un país amb possibilitats per a nens majors de cinc anys.  

MOLDÀVIA escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió.  

NICARAGUA escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió.  

PERÚ És difícil emetre una opinió per la seva imprevisibilitat  

POLÒNIA escassíssimes adopcions realitzades i només per a nens majors.  

PORTUGAL Resulta paradoxal, perquè tenim constància que moltes famílies d'aquest país volen adoptar en altres països.  

Rep. DOMINICANA És un país amb possibilitats d'adopció, encara que el temps d'estada al país supera els tres mesos.  

Rep. TXECA escassíssimes adopcions realitzades amb Espanya, resulta difícil emetre una opinió, encara que per als ciutadans italians és un país d'adopció.  

SÈRBIA escassíssimes adopcions realitzades a Europa i els EUA, resulta difícil emetre una opinió, a Espanya no tenim dades.  

TERRITORIS PALESTINS (BELÉN) escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió.  

THAILANDIA escassíssimes adopcions realitzades amb Espanya encara és un país bastant estable. És un país d'adopció per a altres països.  

VENEÇUELA És difícil emetre una opinió per la seva imprevisibilitat.  

UCRAÏNA Un país tradicional d'adopció, però, al dia d'avui, resulta difícil emetre una opinió per la seva imprevisibilitat. Es requereix força preparació, suport i 

assumir la realitat d'aquest país seriosament.  
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2. Països en els que únicament es pot tramitar a través d'ECAI  

PAÍS OPINIÓ AMB LES DADES ESTADISTICOS DE QUE DISPOSEM A NIVELL MUNDIAL  

BOLÍVIA L'opinió no s'ha de donar sobre el país sinó sobre les Regions, s'estan donant respostes a les sol · licituds en algunes d'elles i en altres pràcticament 

és impossible o molt difícil concloure el procés. S'està pendent de renovar l'acord marc per a les ECAI, s'estima per les autoritats que enguany es signaran els 

acords marcs. Malgrat tot, resulta difícil emetre una opinió precisa per la imprevisibilitat de l'Estat.  

BRASIL Exceptuant alguns estats que autoritzen la via lliure. Escassíssimes adopcions realitzades amb Espanya i només per a nens majors. Itàlia té un 

programa d'adopció internacional meritori en aquest país.  

BURKINA FASO escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió. Encara que tenim constància que les autoritats centrals són bastant 

serioses.  

BURUNDI escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió. França té un programa molt correcte d'adopció.  

EQUADOR És difícil emetre una opinió per la seva imprevisibilitat  

ETIÒPIA Un país d'adopció, encara que es preveu que s'establirà una quota per països.  

FED. RÚSSIA Un país d'adopció rigorós, requereixen bastant documentació, es necessita un bon suport durant el procés d'assignació i una bona preparació. 

Bastants viatges.  

HONGRIA Es realitzen adopcions amb Espanya de manera selectiva i per a nens majors. Itàlia té un programa molt correcte d'adopció.  

ÍNDIA Un país d'adopció per a molts països occidentals, encara que la presència d'Espanya és molt marginal i escassa.  

MADAGASCAR escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió encara que antigament funcionava correctament.  

NEPAL No s'admet la tramitació de nous expedients. Resulta difícil emetre una opinió per la seva imprevisibilitat  

NIGÈRIA (ESTAT DE LLACS) Un país nou, és precipitat emetre una opinió, encara que potser sigui una qüestió de temps i de maduració dels programes.  

PANAMÀ Adopcions limitades  

SENEGAL escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió.  

VIETNAM Un país d'adopció. En pocs anys, amb molta dificultat i desgast personal es coneix el país per a les entitats espanyoles. Avui s'està en un procés de 

reestructuració i centralització. Les autoritats de Hanoi estan retrotraient competències de les autoritats locals. Els països occidentals estan per la tasca que 

s'estructuri programa d'adopció internacional amb els seus països. Les autoritats polítiques d'Espanya el 20 juliol 2010 suspendre provisionalment l'admissió de 

noves sol · licituds d'adopció. Segons algunes autoritats autonòmiques està previst reiniciar el programa a partir del maig amb l'aprovació del reglament.  

 

3. Països en els quals els responsables de la Política d'adopció internacional d'Espanya estudien des de l'any 2009 la forma de tramitació  

PAÍS D'ESTUDI DADES DISPONIBLES  

COREA DEL SUD Un país d'adopció internacional per a molts països occidentals i que alguns d'ells ho qualifiquen com modèlic. L'acreditació de les ECAI 

espanyoles resulta difícil, ja que ha de passar per un procés d'avaluació i selecció.  

BRUNEI No disposem de dades d'aquest país.  
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GEORGIA escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió.  

KENYA escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió.  

SRI LANKA escassíssimes adopcions realitzades, resulta difícil emetre una opinió.  

SUD-ÀFRICA Alguns dels països més seriosos (Alemanya, Holanda, Àustria, Dinamarca, etc) tenen convenis o acords d'actuació bilaterals. L'administració 

estatal és molt seriosa.  

 

 

4. Països en els quals els responsables de la Política d'adopció internacional d'Espanya han decidit que les famílies espanyoles no tramitin el seu 

procés d'adopció  

PAÍS DADES  

ANGOLA Per acord de 14 de juliol de 2009, desconeixem les dades en què es basa la seva decisió i han estat publicats. No obstant això els ciutadans d'altres 

països occidentals adopten.  

ARMÈNIA Per acord de 20 de juliol del 2010. No obstant això els ciutadans d'altres països occidentals adopten.  

Azerbaidjan Per acord de 20 de juliol del 2010. No obstant això els ciutadans d'altres països occidentals adopten.  

ENIN Acord de 14 de juliol del 2009.  

CAMBODJA Acord de 14 de juliol del 2009. Han signat el Conveni de l'Haia i reestructuren la seva legislació interna. Itàlia i França es preparen per 

desenvolupar programes d'adopció.  

GÀMBIA Acord de 14 de juliol del 2009. Desconeixem les dades en què es basa la decisió de les autoritats espanyoles, ja que aquests no han estat publicats.  

GHANA Acord de 14 de juliol del 2009.  Desconeixem les dades en què es basa la decisió de les autoritats espanyoles ja que aquests no han estat publicats.  

GABON Acord de 14 de juliol del 2009.  Desconeixem les dades en què es basa la decisió de les autoritats espanyoles ja que aquests no han estat publicats.  

GUATEMALA Acord de 6 d'octubre de 2000.  Han signat el Conveni de l'Haia, reestructuren la seva legislació interna i han constituït una autoritat central.  

HAITÍ Acord 25 de novembre del any 2003.  Existeixen projectes de programes d'adopció  

ILLES MAURICI Acord 14 juliol 2009. Desconeixem les dades en què es basa la decisió de les autoritats espanyoles ja que aquests no han estat publicats.  

KAZAKHSTAN Acord 8 juliol 2008.  Han signat el Conveni de l'Haia, la seva nova llei s'aprova a l'abril de 2011 i diversos països occidentals estan intercanviant 

notes oficials per començar a desenvolupar els programes d'adopció a partir de l'aprovació de la nova Llei.  

KIRGUIZISTAN Acord de 14 de juliol del 2009. El nou govern està intercanviant notes oficials per començar a desenvolupar els programes d'adopció 

internacional.  

LAOS Acord de 19 de gener del 2011. Desconeixem les dades en què es basa la decisió de les autoritats espanyoles ja que aquestes no han estat publicades. 

França té un programa molt correcte d'adopció.  

MALAWI Acord de 19 de gener del 2011. Desconeixem les dades en què es basa la decisió de les autoritats espanyoles ja que aquestes no han estat 

publicades.  

MONGÒLIA Acord de 20 de juliol del 2010. Desconeixem les dades en què es basa la decisió de les autoritats espanyoles ja que aquestes no han estat 

publicades.  

PAKISTAN Acord de 20 de juliol del 2010. Desconeixem les dades en què es basa la decisió de les autoritats espanyoles ja que aquestes no han estat 
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publicades.  

REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO (KINSHASA) Acord de 9 d'octubre del 2007. Es va prendre la decisió pels esdeveniments que van tenir lloc en 

processos d'adopció de famílies catalanes i d'altres comunitats autònomes.  

REPÚBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) Acord de 22 de maig del 2008. Es va prendre la decisió pels esdeveniments que van tenir lloc en processos 

d'adopció de famílies catalanes i d'altres comunitats autònomes.  

 

 

 

5. Països en els que el Govern d'Espanya indica que "no és possible tramitar"  

PAÍS DADES  

BIELORÚSSIA Per la seva legislació interna  

TXAD Manca de legislació sobre l'adopció internacional i els esdeveniments que es van donar aquest país amb l'entitat "L'Arca de Zoé" mitjançant el programa 

de "salvar de la fam".  

ESLOVÀQUIA Normativa interna  

MOÇAMBIC Normativa interna  

MYANMAR Normativa interna  

PARAGUAI Normativa interna i prohibició  

Uzbekistan Tant Espanya com aquest país no mantenien representació diplomàtica en els seus respectius territoris. Aquesta situació està canviant. L'any passat 

es va acreditar a Madrid l'Ambaixada d'Uzbekistan.  

 

 

6. Països en els que el Govern d'Espanya indica que "es desaconsella tramitar"  

PAÍS desaconsellat DADES  

CAMERUN És difícil emetre una opinió atès que no disposem de dades i desconeixem els fonaments de per què desaconsella tramitar.  

GUINEA BISSAU És difícil emetre una opinió atès que no disposem de dades i desconeixem els fonaments de per què desaconsella tramitar.  

LIBÈRIA És difícil emetre una opinió atès que no disposem de dades i desconeixem els fonaments de per què desaconsella tramitar.  

TOGO És difícil emetre una opinió atès que no disposem de dades i desconeixem els fonaments de per què desaconsella tramitar. 


