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l'establiment jurídic del vincle de filiació.

RIVERO opina que l'adoptat, un cop que coneix la identitat dels progenitors,
pot reclamar indemnització pels danys morals, per aplicació de l'art. 1902 Ce. Sembla
dubtós, però que pugui atorgar-se aquesta possibilitat fora del cas que l'abandonament
vagi tenir lloc en circumstàncies perilloses per a la vida o la salut del fill, en el qual
cal suposar que es tractarà d'actes amb rellevància penal. Fora d'aquest cas no sembla
que pugui ser indemintzable el dany que, sens dubte produeix a qualsevol persona la
indeterminació i el desconeixement de la seva filiació, ja que és una possibilitat que,
com s'ha dit més amunt, la llei no només no prohibeix sinó que la fa possible i la
regula867.

L'art. 28 és en definitiva, una norma que, com s'ha explicat més amunt, per
sí mateixa no aporta cap novetat pel que fa a les vies per les quals una persona
adoptada pot intentar esbrinar o determinar la seva filiació biològica. Es tracta, a més,
d'una manifestació de la dignitat de la persona, reconeguda a nivell constitucional i
que comporta que totes les persones, independentment del seu origen, tinguin el dret
a conèixer la seva identitat. En qualsevol cas, no deixa de ser positiu que la llei que
regula les adopcions hagi recollit aquesta norma, que si bé és millorable per imprecisa,
posa clarament de manifest la voluntat del legislador de fer possible que les persones
adoptades puguin conèixer la identitat dels seus progenitors. D'aquesta manera
s'aconsegueix, si més no, la difusió de l'existència d'aquesta possibilitat tant entre els
professionals que intervenen en les adopcions com també entre els adoptants i
adoptats.

Finalment, pel que f a a la informació biogenètica sobre els progenitors del
menor, l'art. 35 LPMA estableix que podran demanar-la, durant la minoritat de
l'adoptat, els seus representants legals, en interès de la seva salut868. És un precepte
que cal relacionar amb el dret a la protecció de la salut, que en l'ordenament català
troba el seu reconeixement, referit específicament a infants i adolescents, en l'art. 25
de la LAPIA869.

867 Així Francisco RIVERO, en la ponència sobre La actualización del Derecho de Familia, ponència
presentada en el Programa de formació per a Jutges i Magistrats titulat "Institucions de Dret Civil català",
organitzat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada a Barcelona l'octubre de 1996 (inèdit).

868 En el cas que es tracti d'un menor sota tutela de l'administració, podrà sol·licitar la informació
l'organisme competent.

869 El primer paràgraf de l'art. 25 estableix el següent: Tots els infants i els adolescents de Catalunya
tenen dret a la protecció i a la promoció de llur salut i a l'atenció sanitària, d'acord amb el que disposa
la legislació vigent.
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a. La praxi del sistema

a.l. Administrativa. Àrea de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona870

En aquest apartat descriuré la pràctica que té lloc a la Diputació de Barcelona,
principalment des de l'any 1992, en relació a les sol·licituds que adrecen a aquesta
institució persones, algunes adoptades i altres no, que desitjen conèixer diferents
aspectes dels seus origens, principalment la identitat dels seus pares biològics.

La Diputació de Barcelona és titular de l'Arxiu Històric on estan registrades les
persones nascudes en la Casa de Maternitat d'aquesta institució, que ademes es feia
càrrec dels nascuts de pares que no els havien reconegut i que, per tant, es trobaven
en situació d'abandonament. La mateixa Diputació tramitava, en el seu cas, l'adopció
d'aquests infants.

De les sol·licituds que s'adrecen a aquesta institució871, algunes tenen per
objecte solament conèixer l'historial mèdic, propi o dels ascendents, altres manifesten
interès per conèixer o confirmar el lloc i la data de naixement, altres la identitat dels
pares biològics i, d'aquests, alguns manifesten directament tenir interès en conèixer
els dretrs successoris en la família d'origen. Altres, d'entre els que s'interessen per
conèixer la identitat dels pares biològics, manifesten el seu desig de trobar-los, per a
lo qual sol·liciten també conèixer el seu domicili.

Pel que fa a la mecànica de resposta a les sol·licituds d'informació, l'Àrea de
Serveis Socials sol donar satisfacció a les sol·licituds que pretenen informacions no
identificatives, és a dir, el contingut de les quals no inclou la identificació dels parents
biològics del sol·licitant. Es tracta, normalment, d'històries clíniques o d'informacions
sobre el lloc de naixement o de bateig872.

870 La informació sobre l'activitat de l'Àrea de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona em va ser
facilitada sempre amb el respecte degut a la confidencialitat respecte de la identitat de les persones referides
en els expedients. En les còpies dels documents als que vaig tenir accés s'havien suprimit totes les dades
referides a la seva identitat i al seu domicili.

871 Una cinquantena l'any 1992.

872 El texte de la resolució és el següent:
-Confirmar a la Sra. ... que el seu naixement va tenir lloc el dia ... a la Casa de Maternitat de la
Diputació de Barcelona.
-Comunicar a la sol.licitant que la persona identificada com la seva mare biològica era natural de ..•
(comarca) z era ... (casada, vídua, soltera).
-Comunicar al Sr. ... que, segons consta en l'Arxiu Històric de la Maternitat, va néixer a la maternitat el
dia ... i va ésser inscrit el dia ... en el Registre Civil del Jutjat Municipal núm. ... del Districte ... amb
la núm. ... del tom ... Fou batejat a la parròquia de ... el dia ... amb els noms de ...
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En els supòsits en que es pretén obtenir informació identifícativa sobre la
família biològica es parteix del principi de la confidencialitat de la informació, excepte
en el cas que s'obtingui el consentiment exprés de la persona o bé l'autorització
judicial (art. 2.2. L.O. 1/1982). Els serveis de la Diputació, alhesores, informen el
sol·licitant sobre l'existència o no d'aquesta informació, i els parents als quals es
refereix. Normalment la informació disponible es referix solament a la identitat de la
mare biològica. Seguidament, i a instància del sol·licitant, s'intenta localitzar les
persones identificades873 i s'els demana el seu consentiment per a la revelació de la
informació, com a requisit imprescindible per poder informar el fill. En el cas que no
s'obtingui el consentiment, bé perquè no ha estat possible localitzar la persona, bé
perquè aquesta s'hagi negat a donar-lo874 no es dóna la informació. És possible
també que, localitzat el familiar, aquest condicioni el seu consentiment a la possibiltiat
recíproca, és a dir, al coneixement de la identitat del sol·licitant875.

En cas de denegació, la mateixa Diputació sol indicar en la resolució
denegatoria, les vies que es poden utilitzar per fer valdré aquest dret en altres
instàncies876.

-Comunicar al Sr. ... que els seus cognoms són els que li va imposar el Jutge i que consten en el seu
certificat literal de naixement.

873 La Diputació sol·licita en alguns supòsits, informació a la Guarida Civil, la Policia o el Ministeri
de l'Interior en l'intent de localitzar les persones que han de consentir la revelació de la seva identitat. En
els escrits de sol·licitud, la Diputació explica que ... este servicio, con el ánimo de dar la mejor atención
posible a los administrados, realiza todas las gestiones posibles para conseguir tal consentimiento y hacer
compatibles el derecho a la investigación de la filiación con el derecho a la intimidad de la persona
afectada.

874 El texte d'una resolució en aquest sentit és el següent: Per revelar dades que afecten a la intimitat
de les persones, com és el cas de les mares que van abandonar el seu fill, cal obtenir el seu consentiment.
Demanat el consentiment a la persona identificada com a mare biològica del Sr. ... aquesta es va negar,
el dia ...a revelar qualsevol dada que afecti la seva intimitat.

875 El texte del document identifica la persona, la data de naixement, el domicili i la data i hora de
l'atorgament del consentiment. A continuació conté el següent texte:
Consentiment de la mare biològica: Atorgo el meu consentiment exprés perquè li sigui revelada la meva
identitat a la meva filla, lliurada ... (lloc i data) la qual cosa condiciono al f et que recíprocament em sigui
revelada la identitat de la meva filla. Signatura.
Consentiment de la filla: Atorgo el meu consentiment exprés perquè li sigui revelada la meva identitat a
la meva mare biològica, la qual cosa condiciono al fet que, recíprocament em sigui revelada la identitat
de la meva mare biològica.

876 Contra la present resolució podreu interposar recurs Contenciós Administratiu davant la Sala
d'aquesta Jurisdicció del Tribunal Superior de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats a partir
de la recepció de la present notificació, prèvia comunicació a l'òrgan que ha dictat l'acte, de la
interposició del dit recurs. No obstant, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient,
així el procediment de Jurisdicció Voluntària (arts. 1811 a 1824 LEC) o la formulació de demanda de
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Pel que fa a la fonamentació jurídica de les resolucions denegatòries, el texte
és, amb variants, el següent:

.La Constitució garanteix, el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge (art. 18), així com el dret a accedir als arxius administratius excepte
en el que afecti a la intimitat de les persones (art. 105).

.L'art. 2.2. de la Llei Orgànica del dret a l'honor, a la intimitat personal i a la
pròpia imatge, no aprecia intromissió U.legítima en l'àmbit protegit si el titular
d'aquest dret hagués atorgat a l'efecte el seu consentiment exprés*11.

.L'art. 34 de la Llei 37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats
i de l'adopció estableix que totes les persones que intervenen en la constitució de
l'adopció estan obligades a guardar secret de la informació que n'obtinguin i de les
dades de filiació dels adoptats.

.L'art. 10 de la Llei 14/86 de 25 d'abril de 1986, General de Sanitat, garanteix la
confidencialitat de tota la informació relacionada amb el procés i estancia dels usuaris
en institucions sanitàries públiques i privades que col. laborin en el sistema públic.

.L'art. 70.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim local i
l'art. 140.3 de la Llei 8/187 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
que reconeixen el dret dels ciutadans d'accedir als arxius i registres d'acord amb
l'art. 105 b) de la Constitució.

.L'art. 207 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
segons el qual tots els ciutadans tenen dret a consultar els arxius i registres ...

Judici Declaratiu de Menor Quantia (arts. 484 i concordants LEC).

877 El recurs a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sembla inadequat per justificar la necessitat del
consentiment per a la revelació al fill de la identitat dels seus progenitors. En primer lloc perquè no és clar
que la revelació al fill del nom dels seus progenitors constitueixi una intromissió en la intimitat dels pares,
perquè, com justificaré més endavant, haver engendrat o parit un fill no és matèria protegida pel dret a la
intimitat. El conflicte d'interessos i de drets entre els pares i el fill no pot decantar-se directament en favor
de les pretensions d'anonimat dels pares mitjançant l'opció a consentir o no la revelació ja que la protecció
de la intimitat dels pares no ha d'operar front el mateix fill. D'entre les conductes definides en l'art. 7 de
la llei 1/1982, la del núm. 4 que descriu la conducta de la següent manera: Revelación de datos privados
de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.
Ademes, aplicar aquesta llei comporta tractar de la mateixa manera un periodista interessat en obtenir i
publicar informació sobre la vida privada d'un cantant, que el fill que vol conèixer la identitat dels seus
progenitors.
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878a.2. Judicial

La realització pràctica de la norma de l'art. 28 LPMA té lloc, tant des del punt
de vista del plantejament de les pretensions, com des del punt de vista de la seva
resolució, de manera molt diversa, degut a la manca de previsió del legislador, a que
he fet esment més amunt. Ni les persones interessades en conèixer els seus origens,
ni tampoc els òrgans judicials, obligats a resoldre, disposen dels instruments suficients
per poder plantejar i resoldre les pretensions que s'els plantejen amb garantia d'èxit
i de coherència879.

878 Fora de l'àmbit de Catalunya, concretament a Navarra, s'ha produït alguna sol·licitud per l'accés
al llibre parroquial de baptismes, per part d'una persona nascuda en el Departamento de solteras de la
Maternidad y Orfanato de Navarra. En l'Aute de l'Audiència Provincial de Navarra de 14.9.1995 es
denega aquest accés i es remet l'interessat a la jurisdicció canònica. Segons l'Aute, el libro de bautizados
tiene carácter sacramental (canon 877), por ello este Tribunal -en realidad ningún órgano integrante del
Poder Judicial Español- puede requerir su exhibición, ya que el art. II 6) del Acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos -de 3 de enero de 1979- establece que "El Estado respeta
y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia
Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de los Superiores mayores de las Órdenes y
Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclasiásticas ". El canon
487.2 CIC, reconoce a "todos los interesados" el derecho a recibir copia auténtica, escrita o fotocopiada
de aquellos documentos que siendo públicos por su naturaleza, se refieren a su estado personal.

879 Una bona mostra de les confusions a les que pot donar lloc aquesta norma és la sentència de
l'Audiència Provincial de Barcelona (1a) de 16.1.1995. Els fets que van donar lloc al litigi no queden
clarament fixats en la sentència, ja que es tracta d'una adopció constituïda a instància de la DGAI, sense
participació de la mare biològica, amb base d'una banda, en un suposat document de renúncia que la mare
va signar en l'Hospital, i d'altra banda en la manca d'interès que aquesta va mostrar posteriorment en ser
citada pel Registre civil per a la inscripció de la seva maternitat, ja que posava en dubte que la criatura
respecte de la qual se li notificava la inscripció, fos el seu fill. La mare va negar aquests fets i va declarar
que va signar el document de renúncia pensant que es tractava d'un document administratiu per autoritzar
l'enterrament d'una criatura avortiva, a la vegada que va alegar també que la signatura era falsa. La mare
biològica va interposar una demanda dirigida en primer lloc a la impugnació de l'adopció, amb base en la
manca de participació en el procediment de constitució i, en segon lloc, a la reclamació de la seva
maternitat.

La sentència de l'Audiència va desestimar l'apel.lació de la mare però va estimar la del Ministeri
Fiscal. Aquest va mostrar-se d'acord amb la sentència de primera instància pel que fa a la legalitat del
procediment de constitució de l'adopció, però va instar la revocació parcial de la sentència, en el sentit de
considerar que era possible la declaració de filiació materna por cuanto la acción que se ejercita no es la
reclamación de filiación propiamente dicha sino la meramente declarativa de filiación para lo cual la madre
biológica está legitimada siempre. Aplicant cumulativament articles del Codi civil i de la LPMA va donar
lloc a la sol.licitud del Ministeri Fiscal, i va declarar que l'actora era la mare biològica. Va ordenar la
inscripció d'aquesta filiació en el Registre civil, sens perjudici dels plens efectes de la filiació adoptiva.

Els principals defectes que presenta aquesta sentència són els següents:
-Legitima el Ministeri Fiscal per exercitar l'acció de l'art. 28, argumentant que ...sólo aparentemente
reserva al adoptado y para su mayoría de edad la investigación de sus ancestros biológicos... i, amb base
en l'art. 129 del Codi civil, ja que siempre está legitimado el Ministerio Fiscal para instar una declaración
de filiación en la medida en que pueda resultar en favor filii, subrogándose o sustituyendo la legitimación
del menor, legitimación del Ministerio Fis cal plenamente justificada ante la negativa del organismo público
representante del menor a establecer dicha filiación. Sembla erroni legitimar el Ministeri Fiscal, ja que,
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Les vies processals que s'estan utilitzant per exercitar les accions de l'art. 28
LPMA són les següents:

1- Sol·licitud d'autorització judicial per a la revelació de la informació, que es tramita
per la via de la jurisdicció voluntària.

2- Acció de reclamació de filiació biològica, per la via del judici ordinari de menor
quantia880

3- Recurs contra l'acte administratiu que denega la informació, davant del Tribunal
Superior de Justícia.

1- Sol.licitud d'autorització judicial per a la revelació de la informació, que es tramita
per la via de la jurisdicció voluntària.

La primera via és la que s'utilitza més freqüentment i es sol resoldre
favorablement, prèvia valoració dels interessos en joc en cada supòsit i partint, per
regla general, del dret de l'adoptat a conèixer el seu origen, superior, segons els
Jutges, als altres drets en conflicte881. Ara bé, cal remarcar que sempre es prenen
en consideració les circumstàncies del cas per valorar el sentit de la resolució i, per
tant, les autoritzacions no s'atorguen de forma automàtica amb base en un dret absolut
al coneixement de l'origen. Les diferents resolucions judicials posen de manifest que

d'una banda no es tracta d'una acció d'estat i d'altra banda perquè només el fill a partir de la majoria està
legitimat per exercitar l'acció ja que el fonament de l'acció és l'interès de l'adoptat madur en conèixer una
identitat i en aquest cas el fill és menor i l'interès, no en el coneixement sinó en la determinació, el
manifesta la mare.
-Declara la filiació materna de l'actora i sol·licita la inscripció de la filiació en el Registre civil, quan
l'acció de l'art. 28 no té per objecte la determinació de la filiació, sinó solament el coneixement d'una
identitat.
-El Ministeri Fiscal pretén que es declari la filiació per considerar que, en realitat, la mare no exercitava
una acció de reclamació, sinó una acció merament declarativa, i la sentència resol que qui l'exercita i qui
està legitimat és el Ministeri Fiscal.

880 Segons informació verbal que m'ha estat facilitada en els Jutjats de Família de Barcelona, aquests
reben, en conjunt, una vintena llarga de sol·licituds per les dues primeres vies esmentades, cada any.

881 Altres arguments que s'utilitzen per resoldre, especialment si qui sol·licita la informació és una
persona d'edat avançada, són la manca de finalitat il·lícita en l'averiguació, en tant que el sol·licitant sol
manifestar que només vol saber de quina família procedeix per així poder morir tranquil, i amb
l'advertència que la informació no pot ser utilizada per altra finalitat que el mer coneixement. Per ex., Aute
del JPI núm. 45 de Barcelona, de 24.1.1996.
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cal concretar en cada cas els límits d'aquest dret882. Sempre que és possible s'intenta
conciliar els interessos de les parts, mitjançant la localització de les persones a les
quals es refereix la informació. Els Jutges intenten afavorir una solució consensuada
i si és possible citen la persona reticent a descobrir la seva identitat, amb la finalitat
d'escoltar les seves raons i informar-lo sobre el contingut del dret del fill, si bé no es
consideren vinculats per una possible negativa883. La negativa a l'autorització judicial
s'ha fonamentat en la manca de raons suficients que justifiquin la revelació de la
informació, en tant que podria vulnerar el dret a la intimitat dels pares biològics (art.
18 CE)884. Cal dir finalment que la informació que es revela és la identitat dels
progenitors però no el seu domicili.

882 Que el derecho que dimana del precepto referido constituye una peculiaridad del ordenamiento civil
de Catalunya cuyo límite ha de concretarse en cada caso, en el aseguramiento de que tales datos no son
hechos públicos con perjuicio de los intereses de terceros, resultando en el caso de autos que los padres
adoptivos han fallecido, y que respecto a los padres biológicos habrá de practicarse diligencia de búsqueda
para que puedan comparecer y expresar lo que a su derecho interese, ante este juzgado, que valorará en
su día, la procedencia de transmitir la información requerida a la interesada, tal como establece la ley...
Contra la misma podran interponer, en el término de cinco días, recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial de Barcelona, que no suspenderá la ejecutividad de lo acordado. Aute del JPI núm.
14 de Barcelona, de 14.12.1993.

883 En una ocasió, i davant la indecisió de la mare biològica a atorgar el seu consentiment, un Jutge de
Barcelona va acordar concedir a la mare un plac de tres mesos per posar-se en contacte amb el fill o amb
el seu advocat, i va resoldre que, transcorregut aquest plac revelaria la informació al fill.

884 Un dels pocs supòsits de denegació dels quals he tingut coneixement, és el següent: un home d'uns
seixanta anys va sol·licitar a la Diputació de Barcelona informació sobre la seva família biològica per raons
de salut no greus i també per satisfer la seva curiositat. La Diputació de Barcelona va denegar aquesta
sol·licitud, i l'interessat va demanar llavors autorització judicial per accedir a la informació per la via de
la jurisdicció voluntària, que va denegar la pretensió tot i l'informe favorable del Ministeri Fiscal. L'Aute
del JPI va fonamentar la seva decisió en la manca de motius suficients i en la protecció de la intimitat de
la família biològica: ...la solicitud ha de responder a motivos razonables, lógicos, fundamentados y no se
ve motivo serio en el ánimo del Sr. ... que avale la necesidad de su solicitud. El mero deseo no es
suficiente para invadir la intimidad de la persona que hizo dejación de su derecho de contacto biológico.
Incluso reconociendo el derecho de una persona sobre sus orígenes biológicos no cabe duda de que el
derecho de una persona tiene como límite el del otro a los demás; que el derecho a la intimidad está
amparado por el art. 18 y que el contenido del art. 28 no puede contravenir tal norma constitucional.
Habiendo fallecido la madre y no siendo posible descubrir cual sea su interés, merece respeto la actitud
que ha mantenido durante toda su vida ignorando tal hijo, no se considera oportuno ir en contra de la
voluntad de los muertos. Aute del JPI núm. 15 de Barcelona, de 29.5.1995. Apellada la sentència pel
Ministeri Fiscal, l'Audiència provincial de Barcelona va revocar l'Aute. La pretensión del demandante
encuentra cumplida respuesta no ya sólo en el an. 39.2 CE que ampara el derecho a investigar la
paternidad, sino específicamente en la ley 37/91, al disponer en su Exposición de Motivos como principios
reguladores que deben presidir en materia de adopción, la regla de equiparación de la filiación adoptiva
a la filiación por naturaleza y el principio de la verdad biológica que permiten al adoptado indagar y
averiguar la identidad de los padres, aunque sea a los simples efectos del conocimiento, y que ha
encontrado acogida en el art. 28 LPMA... Afegeix que el dret al coneixement de 1'origen es superior al
dret a la intimitat personal de l'art. 18 CE ... por ser éste el espíritu que se desprende en el citado art. 28
de le Ley 37/1991. Aute de 1'AP de Barcelona (12a), de 22.2.1996
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2-Acció de reclamació de filiació biològica, per la via del judici ordinari de menor
quantia.

Les demandes de reclamació de filiació no han prosperat mai, excepte en
l'extranya sentència citada en la nota 879, ja que, segons els Jutges, es tracta d'una
via inadequada, innecessàriament complexa per a tramitar les accions reconegudes en
l'art. 28 LPMA. La raó és, en primer lloc, la lletra de l'article, que utilitza el terme
esbrinar i no es referix a la determinació. En segon lloc, hi ha una raó d'ordre pràctic:
si s'accepta la via de la reclamació, el primer que caldrà fer per a la constitució de la
relació jurídica processal, és identificar les persones contra les quals s'ha de dirigir
l'acció de reclamació, per a lo qual el Jutjat haurà de tramitar les diligències
necessàries. Un cop identificades aquestes persones ja s'haurà esbrinat la identitat dels
progenitors biològics i per tant l'objecte de l'acció s'haurà esgotat.

Cal, per tant, descartar la tramitació de les accions de l'art. 28 LPMA per
aquesta via, la qual cosa no ha d'impedir que, si l'adoptat vol que es determini la seva
filiació biològica, exerciti una acció de reclamació de filiació amb la finalitat, per
exemple, d'obtenir drets successoris respecte de la família biològica o de donar
entrada a aquesta família en la seva successió.

3-Recurs contra l'acte administratiu que denega la informació, davant del Tribunal
Superior de Justícia.

Finalment, almenys en dues ocasions, s'ha interposat recurs contenciós
administratiu contra la resolució desestimatòria pressumpta per silenci administratiu
del recurs de reposició interposat contra els acords de la Diputació. La Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt que
l'actuació administrativa és formalment ajustada a Dret i s'ha remès a la jurisdicció
civil ja que no es considera competent per resoldre qüestions sobre l'estat civil de les
persones885.

885 a) Efectivamente la determinación del alcance del acceso a los registros a disposición de la
Diputación de Barcelona y las resoluciones que en principio recaigan en relación con aquel, debe
realizarse desde la perspectiva que ofrece el art. 105 b) CE, por lo que tanto desde la idea de que el
respeto a la intimidad de las personas constituye un límite en principio para aquel acceso que vincula a
la propia Administración, b) Es claro que la Ley también en principio permite la averiguación de la
identidad del padre y de la madre biológicos de la persona adoptada a partir de la mayoría de edad a
través de las acciones que resulten procedentes. La Administración no puede, sin embargo, por sí sola
suplir la voluntad expresa o presunta de la persona cuya intimidad es susceptible de protección puesto que
afecta a derechos personalismos y al ejercicio de un derecho fundamental cual es el derecho a la
intimidad, c) En linea con lo dicho, la intromisión en la intimidad de lal persona en los casos en que la
Ley lo permita y ~ha de suponerse- tras la oportuna ponderación de los bienes de los intereses en juego,
de un lado, el interés en el conocimiento de la paternidad o la maternidad biológica enmarcado en el art.
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2.3.4. La determinado o averiguado de la filiació biològica en els supòsits
d'aplicació de les tècniques de reproducció assistida.

En matèria de reproducció assistida, tant en la Llei de Filiacions, com en la
Llei de Tècniques de Reproducció Assistida, la determinació de la relació jurídica de
filiació es fonamenta principalment en la voluntat de les persones886. Pel que fa a la
possibilitat d'investigar la filiació biològica del nascut d'aquestes tècniques
heteròlogues, la LTRA imposa l'anonimat de les donacions de material genètic i a més
estableix que la inscripció en el Registre civil no ha de reflectir dades de les quals
pugui inferir-se l'origen de la generació i impedeix tant l'exercici d'accions de filiació
com la investigació de la filiació derivada de les tècniques de reproducció assistida

39.2 de la Constitución por tanto dentro del capítulo correspondiente a los principios rectores de la política
social y económica y, del otro, aquel derecho configurado, como se ha dicho, como derecho fundamental
en el art. 18 de la Constitución, ponderación que deberá realizarse en su caso, por el Juez competente para
el conocimiento de las pretensiones relacionadas con el ejercicio y reconocimiento de los derechos
personalismos, y relativo al estado civil que lo será, en general, el Juez Civil a través del correspondiente
proceso de jurisdicción voluntaria tal como se ha venido realizando ante los Juzgados de aquel Orden de
esta Ciudad o en su caso a través del procedimiento declarativo ordinario y no, sin embargo, por los
Tribunales del orden contencioso no competente para el enjuiciamiento de cuestiones que afectan al estado
civil de las personas. En otros términos, puede señalarse que la revisión en esta jurisdicción de la actividad
administrativa objeto del presente recurso es posible en la medida en que la Administración, en base a los
datos que obran en sus archivos, caso de que hubiera obtenido el consentimiento de la persona afectada
podría haber facilitado aquella identidad por lo que, por lo mismo se justifica la negativa a proporcionarlos
en el caso presente, precisamente por el carácter contradictorio de los mismos y por la consiguiente falta
de consentimiento de la persona afectada. En congruencia con lo expuesto, debe concluirse, por tanto, que
la resolución impugnada es ajustada a Derecho puesto que, además ello no impide que la actor a, ante la
situación creada acuda al Juez competente, que naturalmente dada la materia será del orden jurisdiccional
civil afin de solicitar la obtención de los datos de que dispone la Administración. Aquestes argumentacions
es repeteixen en les Sentències de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya (5a), de 27,6 i 28.12.1994.

886 En primer lloc, pel que fa a la determinació de la paternitat, la LLF estableix, pel cas de filiació
matrimonial, que el consentiment del marit a la inseminació de la dona és criteri d'imputació, és a dir,
determina la paternitat matrimonial, sense distincions segons es tracti d'inseminació homòloga o heteròloga.
De manera semblant, respecte de la paternitat extramatrimonial, el consentiment de l'home per a la
fecundació de la dona-mare del nadó equival al reconeixement, independentment, també, de l'origen del
material amb el que la dona és inseminada (arts. 1.2, 4 i 5.2 LLF). La LTRA estableix, per a la
determinació de la paternitat de dona casada, que si el material genètic amb el que la dona va ser
inseminada és del marit, s'apliquen les normes ordinàries de determinació, de manera que serà considerat
pare el marit. Si el material és aportat per un tercer, el consentiment determinarà la filiació. A manca
d'aquest consentiment, el marit podrà impugnar la paternitat del fill de la seva esposa. Si la mare no està
casada, l'atribució de la paternitat es podrà fer amb base en el consentiment de l'home del qual prové el
material inseminat, abans de la utilització de les tècniques o en un reconeixement posterior. Si el material
prové d'un donant, serà pare l'home que consenteixi la inseminació d'aquesta dona. En altre cas, no es
podrà determinar la filiació paterna.
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(arts. 8.1, 3 i 5.5 LTRA887). Per tant, en aquest àmbit l'opció del legislador
comporta la impossibilitat que el nascut d'aquestes tècniques conegui el seu origen
biològic.

GETE-ALONSO i BLASCO opinen que aquestes normes no són aplicables a
Catalunya, on, malgrat que la llei no regula ni prohibeix expressament aquesta
investigació, és possible exercitar una pura acció d'investigació de la paternitat.
Fonamenten aquesta possibilitat, d'una banda en la D.T. segona de la LLF que
permetria exercitar l'acció d'investigació de la paternitat recollida en l'art. 4 CDC i
també en l'Exposició de Motius d'aquesta llei, que justifica la regulació catalana de
la filiació derivada de les tècniques de reproducció assistida en la necessitat que
l'ordenament determini qui són el pare i la mare dels nascuts d'aquestes tècniques i
en el principi de no discriminació per raó de naixement888. A manca de regulació
en l'ordenament jurídic català de les donacions de material genètic sembla més
correcte interpretar que en aquest aspecte cal aplicar a Catalunya la LTRA, que
garanteix clarament l'anonimat de les donacions889.

Pel que fa a la informació que no comporti identificació dels donants, l'art. 5
LTRA estableix que poden tenir-hi accés tant els nascuts mitjançant les tècniques, per
si mateixos com també mitjançant els seus representants, i també les receptores dels
garnets.

887 Art. 5:
1- La donación de gametos y preembríones para las finalidades autorizadas por esta Ley es un contrato
gratuito, formal y secreto concertado entre el donante y el centro autoritzado.
5- La donación será anónima, custodiándose los datos de identidad del donante en el más estricto secreto
y en clave en los Bancos respectivos y en el Registro Nacional de Donantes. Los hijos nacidos tienen
derecho, por sí o por sus representantes legales, a obtener información general de los donantes que no
incluya su identidad. Igual derecho corresponde a las receptoras de los gametos. Sólo excepcionalmente,
en circunstancias extraordinarias que comporten un comprobado peligro para la vida del hijo, o cuando
proceda con arreglo a las leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad del donante, siempre que
dicha revelación sea indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal propuesto. En tales
casos se estará a lo dispuesto en el art. 8 apartado 3. Dicha revelación tendrá carácter restringido y no
implicará, en ningún caso, publicidad de la identidad del donante.
Art. 8:
3- La revelación de la identidad del donante en los supuestos en que proceda con arreglo al artículo 5,
apartado 5, de esta Ley, no implica, en ningún caso, determinación legal de la filiación.

888 GETE-ALONSO i BLASCO, La nueva regulación..., pp. 71-73.

889 A diferencia de F adopció, àmbit en el qual pràcticament ningú dubta de la conveniència de
comunicar al fill el seu origen adoptiu, en les filiacions derivades de les tècniques de reproducció assistida
no hi ha aquesta unanimitat. Recentment s'han manifestat a favor, Jaime Vidal i Vicente Luis Montés. V.
en la notícia Juristas defienden el derecho de los hijos nacidos por fecundación in vitro a conocer la
identidad de sus padres. Diario de noticias, La Ley 27 de febrero de 1997, p.l.
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Excepcionalment, però, es pot revelar la identitat del donant. Les
circumstàncies en que això és possible, descrites en l'art. 5.5.2 LTRA són aquelles
extraordinarias que comporten un grave peligro para la vida del hijo, o cuando
proceda con arreglo a las leyes procesales penales, sempre que la informació sigui
indispensable per evitar el perill o per assolir la finalitat legal que la justifica. La
norma especifica, ademes, que la revelació ha de ser restringida i no s'ha de donar
publicitat a la identitat del donant. Finalment, cal tenir en compte l'advertència que
fa l'art. 8.3 LTRA, en el sentit que el fet que es reveli la identitat del donant, per les
circumstàncies de l'art. 5.2.2. LTRA no comporta la determinació legal de la filiació.

2.3.5. Valoració des del punt de vista constitucional.

Des del punt de vista constitucional, la dignitat de la persona i el lliure
desenvolupament de la personalitat (art. 10 CE) exigeixen que totes les persones
puguin conèixer qui han estat els seus progenitors. El principi d'igualtat davant la llei
impedeix que la possibilitat d'accedir a aquestes informacions pugui limitar-se en
funció de circumstàncies personals com pot ser l'origen de la persona (art. 14 CE). El
dret a la integritat física i moral (art. 15 CE) també resulta infringit per tal que el
desconeixement sobre la història de la persona pot donar lloc a problemes psicològics
i ademes pot dificultar la investigació i el tractament de determinades malalties. Els
principis rectors de protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb
independència de la seva filiació (art. 39.2 CE) també queda malmès si s'impedeix les
persones conèixer els seus origens, així com la realització de la possibilitat
d'investigar la paternitat (art. 39.2 CE).

Al Tribunal Constitucional no se li ha plantejat mai el problema de l'abast del
dret a la investigació de la filiació en relació a la filiació originària de l'adoptat.

En relació a la filiació originària de l'adoptat el fonament de la pretensió del
fill seria, en part, diferent del que s'ha utilitzat tant en les sol·licituds com les
resolucions en matèria de filiació biològica del fill no adoptat, ja que en cas d'adopció
el fonament no podria ser l'obligació dels progenitors de protegir els fills, que la llei
atribueix a l'adoptant. La jurisprudència constitucional en matèria d'investigació de
la filiació ha fonamentat les seves resolucions en aquest deure dels pares com a
argument quasibé decisiu. Les diferents resolucions es refereixen als drets d'aliments
i successoris dels fills i al compliment de les càrregues derivades de les relacions
familiars890.

890 El Tribunal Constitucional ha fonamentat moltes de les seves decisions en matèria d'investigació de
la filiació en el deure dels pares de protegir els fills i també en els drets successoris d'aquests, tot i que
també en el dret de tota persona a que es determini la seva filiació biològica. Vegint-se, per exemple, els
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En el cas que se li presenti la qüestió sobre 1'averiguado de la filiació biològica
de l'adoptat el Tribunal Constitucional haurà de resoldre sobre l'abast del dret a la
investigació de la filiació de forma més pura, en el sentit que el fonament de la
pretensió del fill serà l'interès en el coneixement de la identitat dels progenitors891

i no els deures dels pares de protegir els fills. En aquest sentit el problema s'assembla
al que es planteja en relació al coneixement de la identitat dels donants de material
genètic utilitzat en els supòsits de filiació derivada de l'aplicació de les tècniques de
reproducció assistida, sobre el qual tampoc hi ha, de moment, jurisprudència
constitucional892.

En matèria de reproducció assistida la posició de les legislacions vigents en el
el nostre país és (LTRA i LLF) en la línia de la majoria de legislacions comparades,
que el vincle de filiació del fill s'estableix amb la persona que ha volgut el naixement
d'aquell fill, sigui marit o company de la dona i no amb el donant del material genètic

Autes 103/1990, de 9 de març i 221/1990, de 31 de març, en els quals es planteja el conflicte de drets que
suposadament es presenta en els processos de filiació, especialment en relació a la prova biològica. Els drets
en conflicte són, en aquest cas, el dret a investigar i conèixer la paternitat i el dret a la integritat física i
intimitat del suposat pare. El Tribunal Constitucional va declarar, en el segon dels autes esmentats, que ...
no hay duda sobre el interès social y de orden público que subyace en las declaraciones de paternidad, en
las que están en juego los derechos de alimentos y sucesorios de los hijos, objeto de especial protección
por el artículo 39.2 CE, ... (F.J.30) i, en el primer, que el dret constitucional a la intimitat no puede
convertirse en una suerte de consagración de la impunidad, con quiebra del cumplimiento estricto de las
obligaciones frente a los terceros, y, muy particularmente, de las cargas y deberes resultantes de una
conducta que tiene íntima relación con el respeto de posibles vínculos familiares... (F.J.40). En el mateix
sentit, la STC 7/1994, de 17 de gener, segons la qual, en este caso la infracción constitucional se ve
agravada desde el momento en que se dejan sin tutela judicial los derechos del menor reconocidos en el
art. 39.1 CE, desconociéndose a su vez el mandato constitucional de hacer posible la investigación de la
paternidad... (F.J.70), El art. 39.2 CE declara que "la ley posibilitará la investigación de la paternidad",
e inscribe esta prescripción en la idea de "protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con
independencia de su filiación". Lo cual conecta directamente con el art. 14, en cuanto prohibe que
prevalezca discriminación alguna por razón de nacimiento. Y por añadidura, la Constitución establece
directamente un deber: "los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o
fuera del matrimonio" (art. 39.3 CE). La finalidad de la norma que permite la práctica de las pruebas
biológicas no es otra que la defensa, en primer lugar, de los intereses del hijo, tanto en el orden material
como en el moral y destaca como primario el derecho del hijo a que se declare su filiación biológica, como
ha destacado la doctrina del Tribunal Supremo (F.J.30 B). ...la investigación judicial de la filiación sirve
directamente a fines constitucionales, enunciados en términos claros y rotundos por el an. 38 CE y, por
ende, la actuación de los Tribunales ve acentuado el rigor de la exigencia anteriormente enunciada, a fin
de procurar que los padres cumplan sus deberes respecto de sus hijos menores, venciendo las resistencias
injustificadas de aquéllos (F.J. 8°).

891 En el cas de Catalunya, es podria afegir l'interès en la determinació d'uns possibles drets
successoris, en tant que segons la LPMA els germans biològics conserven el dret a succeir-se abintestat
entre sí malgrat l'adopció.

892 En aquest sentit cal tenir en compte que, com he esmentat més amunt, la Llei de Tècniques de
Reproducció Assistida ha estat objecte d'un recurs d'inconstitucionalitat que encara no s'ha resolt.
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i, respecte del coneixement de 1'origen, que aquest no és possible en tant que les
donacions de material genètic són anònimes. Per tant es tracta d'una legislació que
privilegia la voluntat de les persones per sobre de la veritat biològica en la
determinació dels vincles jurídics de filiació i que no permet que la identitat dels
donants ni l'origen de la filiació quedi reflectida en el Registre civil893.

El coneixement del propi origen ha de ser considerat un dret de totes les
persones, amb rellevància constitucional, tot i que no estigui reconegut expressament
en la Constitució. Front l'interès del fill en el coneixement del seu origen no ha tenir
cap eficàcia el dret a la intimitat que puguin invocar els pares biològics (art. 18 CE),
com a protecció contra el coneixement públic de circumstàncies que constitueixen
l'àmbit del privat (o intimitat en sentit negatiu). El fet d'haver tingut un fill no forma
part d'aquest àmbit del privat que protegeix la Constitució. Cal tenir en compte
ademes que en matèria de filiació han de prevaldré com a principi general els
interessos del fill (favor filiï).

893 En aquest sentit, PANTALEÓN planteja el següent: A quien me conteste que, cuando redacto ese
precepto, el legislador no tenía en mente en absoluto las nuevas técnicas de reproducción humana, le
pediré simplemente, con el artículo 14 de la CE en la mano, que tenga a bien indicarme qué razón puede
justificar razonablemente que carezca de tal derecho el nacido a consecuencia de una inseminación
artificial heteróloga, cuando sin duda alguna lo tienen todos los hijos no matrimoniales concebidos de
manera natural: también los adulterinos, aunque el marido hubiera consentido el adulterio de su mujer y
decidido aceptar el hijo como suyo. RIVERO opina que el fill té dret a conèixer la identitat del donant de
material genètic, però no a establir un vincle jurídic amb ell, de manera que no podrà reclamar la paternitat
ni el seu contingut jurídic, excepte en cas d'ocultació dolosa o culposa de dades sobre la seva herència
biològica o tares transmissibles. Segons aquest autor, ...debe darse por superado el falaz principio del
anonimato, pensado y defendido en interés de los adultos (donantes, padres formales) más que en interés
del niño, el más necesitado aquí de protección. No olvidemos la reciente evolución de nuestro derecho de
filiación en ese mismo sentido, abandonando antiguos prejuicios y la conocida sobrevaloración de los
intereses familiares encarnados en los padres más que en el hijo. Francisco RIVERO HERNÁNDEZ, La
investigación de la mera relación biológica en la filiación derivada de fecundación artificial, en La filiación
a finales del siglo XX, II Congreso Mundial Vasco (Vitoria 1987), pp. 158-163 i en el mateix congrés,
Fernando PANTALEÓN PRIETO, La responsabilidad civil de los sujetos o instituciones intervinientes en
un proceso de fecundación asistida, pp. 287 i ss.
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CONCLUSIONS.

1. Vincle biologie i jurídic de l'adoptat. Compatibilitat.

1.1. En ocasions la filiació jurídica d'una persona no es correspon amb la pura relació
biològica amb els seus progenitors, sinó que una persona pot tenir la filiació biològica,
la genètica i la jurídica dissociades. La filiació biològica sense contingut jurídic,
relació purament biològica i la filiació adoptiva, purament jurídica, conjunt de drets
i deures recíprocs, formen la realitat de la persona adoptada. Ambdós vincles són
compatibles. D'entre aquests dos vincles les legislacions actuals tendeixen a donar més
rellevància jurídica al vincle social que al biològic, mentre que, d'altra banda,
augmenten les possibilitats tècniques de conèixer el vincle biològic entre dues
persones. No s'han d'observar aquests dos fenòmens com contradictoris, sinó com
complementaris, en tant que constitueixen la realitat d'una persona. D'aquesta manera,
la determinació de la filiació biològica de l'adoptat ha de ser possible també
posteriorment a la constitució de l'adopció.

1.2. La constatació de la vinculació biològica de totes les persones és una qüestió
diferent de l'atribució de la relació de filiació amb contingut jurídic que la llei realitza
segons els criteris que es consideren convenients (voluntat, seguretat jurídica,
responsabilitat, conveniència pel fill, lligam biològic, etc...). Aquesta és la única amb
un verdader contingut jurídic, és a dir, la que pot donar lloc a drets i obligacions entre
pares i fills. Delimitats perfectament ambdós àmbits s'ha de fer possible al fill
conèixer la seva pròpia identitat i, a la vegada, als pares el gaudir de tot el contingut
que constitueix la relació jurídica de filiació.

1.3. La informació sobre l'origen biològic de totes les persones hauria de constar en
el registre tal com ha declarat la Direcció General dels Registres i del Notariat en
relació tant a les adopcions nacionals com internacionals. El Registre ha de ser un
réflexe de la realitat i conseqüentment ha de contenir tota la informació sobre les
vicissituds de l'origen de la persona, malgrat que es refereixin a relacions jurídiques
que, com la relació de filiació de l'adoptat amb la seva família anterior, hagin perdut
el seu contingut jurídic. La Direcció General ha mantingut aquesta doctrina inclus en
el cas que la inscripció de filiació quina supressió es sol·licitava vagi quedar
desvirtuada per sentència judicial conseqüència de l'èxit d'una acció d'impugnació de
la filiació. La necessitat que el Registre reculli tota aquesta informació es fonamenta
en el dret de tota persona al coneixement del propi origen.
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1.4. La publicitat respecte de la informació sobre l'origen de les persones pot
restringir-se fins el punt que solament el fill hi tingui accés, ja que ningú més que ell
té perquè conèixer informacions que afecten la inimitat personal o familiar d'altres,
si aquesta ignorància no vulnera drets superiors d'aquestes altres persones.

2. Determinació de la filiació materna.

2.1. El sistema de determinació de la maternitat que resulta de la Llei i el Reglament
del Registre Civil atorga una gran rellevància a la voluntat de la mare fins el punt que
aquesta pot decidir si es constata o no jurídicament el vincle biològic que la uneix amb
el seu fill. Mai el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat sobre aquestes regles, la
constitucionalitat de les quals és molt dubtosa sobretot si es té en compte que les seves
conseqüències són, en primer lloc, que la filiació materna d'algunes persones pugui
quedar indeterminada i ademes, en circumstàncies en les quals resultarà molt difícil
la seva averiguació posterior, i en segon lloc, que, conseqüentment, a aquestes
persones no els sigui possible conèixer la identitat dels seus progenitors.

2.2. La indeterminació de la vinculació biològica del fill amb la mare comporta a més,
greus dificultats per a la determinació de la paternitat, ja que mentre que la maternitat
es construeix a partir de la relació de la mare amb el fill, la paternitat es construeix
a partir de la relació del pare amb la mare.

2.3. La determinació de la filiació materna hauria de tenir lloc de forma automàtica
pel naixement del fill. La llei no hauria de permetre, dons, la indeterminació de la
filiació materna. Totes les persones tenen dret a l'establiment de la seva identitat
familiar biològica, independentment de la voluntat dels seus progenitors i de l'origen
matrimonial o no de la seva filiació. I cal considerar que es tracta d'una qüestió
diferent de la maternitat amb efectes jurídics que, segons opcions de política
legislativa, pot ser atribuïda a persona diferent del progenitor. Es proposa,
conseqüentment, la modificació de la legislació registral en matèria de determinació
de la filiació materna.

2.4. En els sistemes jurídics del nostre entorn, Itàlia i França conserven sistemes de
determinació de la maternitat que, com el de la legislació registral del nostre país,
atorguen una rellevància decisiva a la voluntat de la mare. Tenint en compte que
l'evolució de la legislació sobre filiació a partir de la Constitució, tant en el Codi civil
com en la Llei de Filiacions, ha estat orientada a la protecció dels fills
independentment de la seva filiació de manera molt més clara i més decidida que les
dues legislacions esmentades, seria bo que el legislador intervingués mantenint aquesta
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mateixa línia amb la modificació de la determinació de la filiació materna.

2.5. La dignitat de les persones exigeix considerar com a part del seu patrimoni
personal la constatació de la seva verdadera identitat biològica. Deixar a la mare la
decisió sobre la constatació del vincle que la uneix amb el seu fill comporta degradar
la qualitat dels interessos en joc en matèria de filiació i inclourel's dins l'àmbit de
l'autonomia de la voluntat. Suposa, a més, mantenir vigent la concepció antiquada
segons la qual els pares tenen un dret semblant al de propietat sobre els seus fills, pel
sol fet d'haver-los engendrat.

3. Accés al coneixement de la identitat dels progenitors biològics.

3.1. L'adoptat hauria de poder conèixer la identitat dels seus pares biològics, tal i com
succeeix actualment, mitjançant el Registre Civil, a partir de la majoria d'edat, o
inclus anteriorment, si es considerés necessari, segons el parer de l'Encarregat del
Registre civil. Cal fugir, dons, de solucions que condicionin l'accés a la informació,
bé al consentiment dels pares biològics, bé a la necessitat de la informació (ja sigui
per raons mèdiques, psicològiques o de matrimoni). L'adoptat té dret a conèixer la
identitat dels seus progenitors, que és un dret de totes les persones i no només de les
no adoptades.

3.2. El dret del fill a conèixer la seva identitat no pot dependre, com succeeix
actualment, ni de la voluntat dels pares biològics, ni de la dels pares jurídics, ni de
la via per la qual es va constituir la filiació legal. Això suposa negar aquest dret per
raó de diferents opcions de política legislativa com són la promoció de les donacions
de material genètic, de les adopcions, la lluita contra l'avortament, la protecció de la
intimitat dels pares biològics que no es fan càrrec dels seus fills o la de les parelles
estèrils.

3.3. En aquesta matèria cal considerar desafortunada l'opció del legislador català que,
si bé amb la introducció de l'art. 28 LPMA ha demostrat una clara voluntat de fer
possible que l'adoptat conegui la identitat dels seus progenitors, ho ha fet sense
delimitar prèviament on es troben els impediments legals per aquest coneixement. Es
tracta d'una norma que caldria revisar ja que la seva naturalesa i règim jurídic no
estan clars i la seva aplicació provoca problemes.

3.4. Caldria contemplar també la possibilitat que l'adoptat, a partir d'una edat en la
qual se'l consideri suficientment madur, pugui decidir relacionar-se amb la seva
família biològica.
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4. Dret a la intimitat i filiació.

4.1. Les relacions entre intimitat i filiació s'han referit sempre a la protecció dels
progenitors front el coneixement públic de la seva paternitat. En aquesta primera
vessant històricament la llei ha privilegiat el dret dels pares amb desconeixement
absolut de la posició del fill, fins el punt que en alguns casos s'arriba a considerar
convenient deixar indeterminada una filiació per protegir la intimitat o l'honor dels
pares. Amb aquest fonament la llei ha mantingut i segueix mantenint obstacles per a
la determinació i el coneixement de la filiació biològica de les persones.

4.2. Si bé el dret a la intimitat protegeix del coneixement públic de les relacions
sexuals entre les persones, sempre que quedin fora de les activitats tipificades com a
delicte en el Codi Penal, aquesta protecció acaba, si no abans, en el moment del
naixement del fill. En segon lloc, si hi ha algun dubte sobre l'afirmació anterior i
s'accepta l'existència d'aquest dret, caldrà donar-se compte immediatament que el seu
exercici té les seves repercusions més importants més enllà del propi subjecte que
l'exercita, és a dir, en relació al fill.

4.3. El dret a la intimitat té una vessant positiva que consisteix en el coneixement per
part del titular del dret del contingut dels fets que la constitueixen. El fill també és
destinatari dels drets constitucionals i la seva filiació forma part de la seva història
com a persona i per tant de la seva intimitat, de manera que si la llei no permet al fill
conèixer qui són els seus progenitors està desconeixent aquest dret. No es pot mantenir
que la filiació, que és una relació al menys entre dues parts, forma part de la intimitat
dels progenitors, intimitat que cal protegir del coneixement públic, i que, en canvi no
forma part de la intimitat de l'altra part de la relació que és el fill. El progenitors no
tenen dret a protecció constitucional respecte del coneixement de la seva paternitat. I
si no el tenen respecte de la societat, menys encara l'han de poder mantenir front el
fill.

4.4. El Tribunal Constitucional ha declarat la superioritat del dret del fill a gaudir de
la protecció dels seus progenitors respecte del dret a la intimitat d'aquests. Caldrà
esperar que en futures ocasions atorgui també rellevància al dret a la intimitat dels
fills.
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5. Valoració constitucional

La Constitució Espanyola no reconeix el dret a la determinació de la filiació ni al
coneixement de l'origen biològic si bé sembla possible mantenir la seva rellevància
constitucional. Aquesta conclusió resulta de la reflexió sobre els principis i drets
constitucionals que poden resultar vulnerats com a conseqüència de la negació o del
desconeixement d'aquests drets, tenint en compte també la possibilitat que es produeixi
un conflicte amb altres drets expressament reconeguts per la Constitució. Els principis
de dignitat de la persona, lliure desenvolupament de la personalitat, els drets a la
igualtat i a la intimitat, així com el dret a la integritat física i a la protecció dels pares,
resulten infringits per l'actual sistema de determinació de la filiació materna. El dret
al coneixement del propi origen pot entendre's igualment comprès en els principis de
lliure desenvolupament de la personalitat i de dignitat de la persona, també resulta del
principi d'igualtat entre totes les persones independentment del seu origen. Constitueix
un dels continguts del dret a la intimitat i permet una millor protecció del dret a la
salut.

6. Contingut i abast de la filiació adoptiva.

6.1. El contingut i abast de la filiació adoptiva plena haurien de ser els mateixos que
els de la filiació biològica, és a dir, l'adoptat hauria d'esdevenir parent de tota la
família de l'adoptant i a tots els efectes.

6.2. Conseqüentment aldria revisar la legislació catalana, que limita la integració de
l'adoptat en la família adoptant en tant que estableix que l'adopció sols causaparentiu
entre l'adoptant, els seus descendents i ascendents i l'adoptat i els seus descendents,
i per tant no el causa amb els germans i fills de germans dels adoptants. Com a
conseqüència d'aquesta limitació l'adoptat no té ni oncles ni cosins en la família
adoptiva. A efectes successoris la posició de l'adoptat és la mateixa, en tant que no
adquireix drets successoris intestats respecte dels col·laterals de l'adoptant sinó només
en la successió de l'adoptant i dels ascendents i descendents d'aquest.

6.3. L'estatut jurídic de l'adoptat hauria de quedar definit de forma més clara, a
manca de qualsevol raó que pugui justificar aquesta integració solament parcial de
l'adoptat en la família adoptant en legislació catalana vigent.
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7. Contingut i abast de la filiació biològica de l'adoptat.

7.1. El vincle jurídic de l'adoptat amb la seva família biològica s'hauria d'extingir a
tots els efectes, excepte en matèria d'impediments matrimonials, en el model
d'adopció plena que regulen les legislacions civils vigents en el nostre país. Caldria,
per tant, suprimir de la llei totes les excepcions a aquest principi, tant pel que fa als
efectes personals com pel que fa als efectes successoris.

7.2. En la mateixa línia cal proposar de nou la revisió de la legislació catalana en tant
que d'una banda estableix que a efectes successoris intestats els vincles entre l'adoptat
i els seus germans per naturalesa no s'extingeixen. Aquesta norma va ser introduïda
per donar solució al problema que plantejava l'estatut sucessori de l'adoptat en un
moment en el qual la legislació li denegava aquests drets respecte dels germans
adoptius. Es tracta d'una norma que mai ha pogut complir la seva finalitat ja que quan
va entrar en vigor, l'estatut successori de l'adoptat ja s'havia modificat i la regla ja
no tenia sentit. Malgrat tot s'ha mantingut vigent des de llavors fins avui.

7.3. Finalment la legislació catalana disposa que subsisteixen els vincles jurídics de
l'adoptat amb la família d'origen, entre altres supòsits, en qualsevol altre cas en què
ho estableixi la llei. Es tracta d'una norma que tot i que no té contingut en la
legislació vigent s'hauria de suprimir per evitar confondre més l'estatut jurídic dels
adoptats.

8. Diversificació del règim jurídic de l'adopció.

La contemplació d'un sol model d'adopció s'hauria de completar amb un tractament
específic del règim jurídic aplicable a supòsits concrets que no responen al model del
fill menor abandonat adoptat per persones alienes a la seva família. La rigidesa de la
legislació vigent no permet o dificulta la constitució d'adopcions que podrien resultar
molt convenients, o en altres casos els atribueix uns efectes tant radicals que la fan
indesitjable. Es tracta principalment dels supòsits d'adopció de parents, de l'adopció
del fill del cònjuge, de varis germans o de majors d'edat.
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