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QUÈ ÉS?
Les crisis econòmiques, com l’actual, comporten la desaparició i tancament de milers
d’empreses insolvents. El concurs de creditors és una eina fonamental per mitjà de la
qual aquestes empreses poden demostrar la seva viabilitat económica i, d’aquesta
manera, salvar-se del tancament definitiu. O bé si la seva insolvència és definitiva
tramitar-la legalment per evitar responsabilitats dels administradors.
El concurs de creditors és un procediment judicial regulat a la Llei Concursal que
permet posar en ordre la situació econòmica de l’empresa i pagar els deutes existents
a través fonamentalment d’una quita i una espera.

PER A QUÈ SERVEIX?
Sol·licitar concurs de creditors de forma voluntària i dins d’un termini concret pot
aportar beneficis a l’empresa que el sol·licita respecte dels deutes que té, ja que
regularitza la situació d’insolvència existent i pot arribar a garantir la continuació de
l’activitat empresarial.

QUI POT SOL·LICITAR-LO?
El poden sol·licitar:
-‐

-‐

L’empresari o els administradors: si l’empresa està en estat d’insolvència i no
pot cumplir amb els pagaments de forma regular o preveu que de forma
inminent no podrá complir, s’haurà de demanar el concurs per evitar futures
responsabilitats.
Els creditors que tinguin un deute amb una empresa i que hagin reclamat
judicialment la mateixa, desprès d’haver intentat un embargament als béns de
l’empresa i que resulti que no hi ha béns per al pagament.

COM ES SOL·LICITA? DOCUMENTACIÓ
Per sol·licitar el concurs de creditors, l’empresari necessita advocat i procurador que el
representin davant dels Jutjats Mercantils.

	
  

	
  

La documentació necessària és:
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Sol·licitud en forma de demanda. S’hauràn de fer poders notarials per tal de
conferir la capacitat de sol·licitar el concurs.
Memòria de la història econòmica i jurídica de l’empresa durant els últims tres
anys, de les causes d’insolvència i de la informació rellevant que permeti
estimar la viabilitat patrimonial.
Si l’empresari deutor és casat, haurà d’indicar el nom del cònjuge, la data del
matrimoni, règim econòmic i, si n’hi hagués, capitulacions matrimonials.
Si el deutor és persona jurídica, s’indicaràn els socis, administradors o
liquidadors, directors generals o auditor de comptes. I si l’empresa forma part
d’un conjunt de societats, exposar les que hi formin part.
Inventari de béns i drets que formen el patrimoni.
Relació de creditors, per ordre alfabètic, indicant nom, domicili, correu
electrònic, quantitat i venciment dels crèdits i garanties personals o reals
constituides.
Plantilla de treballadors.

I, a més:
-‐
-‐
-‐

Comptes anuals i informes de gestió o auditoría corresponents als tres últims
exercicis.
Memòria dels canvis sustancials al patrimoni posteriors als últims comptes
anuals.
Memoria de les operaciones efectuades posteriorment als últims comptes
anuals.

PROCEDIMENT
El concurs de creditors té quatre fases: fase comú, fase de conveni, fase de liquidació i
fase de qualificació.
La primera fase s’inicia amb la sol·licitud de concurs. El jutjat haurà de revisar que
sigui correcta i que s’acompanyen tots els documents per admetre-la i, posteriorment,
dictarà una resolució per la qual es declari el concurs o desestimi la sol·licitut.
També s’estableix quina és la massa activa del concurs i la massa passiva i s’elabora
una classificació dels crèdits pendents segons siguin especials, generals, ordinaris o
subordinats.
Si s’aprecia que l’empresa no té suficient líquid per sufragar les despeses del
procediment es declararà la conclusió del procediment i l’extinció de la societat.
A la segona fase, la fase de conveni, tal i com indica el seu nom, s’ofereixen propostes
de conveni per al pagament dels deutes. Els acords de pagament proposaran un pla
de pagaments viable i incluiran quites o esperes per tal de cumplir-lo.
És important que aquests acords o propostes siguin factibles ja que després es
formarà una junta de creditors, la qual votarà quina proposta aprova.

	
  

	
  

A la tercera fase del concurs, la liquidació, es nomena un administrador concursal qui
s’encarrega d’administrar i gestionar l’empresa. La finalitat és vendre els béns del
deutor per tal de pagar el màxim del deute possible.
Aquesta fase es pot sol·licitar en qualsevol moment del procediment i s’obrirà quan no
s’hagin presentat propostes de conveni o els creditors no n’hagin aprovat cap.
La quarta fase del concurs, la qualificació, serveix per analitzar tot el procediment
concursal i esbrinar si la insolvència de l’empresa ha estat causada o agravada per
l’empresari, segons com hagi estat l’administració de l’empresa, les causes de la
insolvència, l’estat del patrimoni social, etc.

CONSEQÜÈNCIES DE NO SOL·LICITAR-LO
La Llei Concursal, que regula el procediment del concurs de creditors, estableix
l’obligació de l’empresari per demanar el concurs en dos mesos des que detecta la
situació d’insolvència de l’empresa.
Si no compleix amb aquest deure se’l pot condemnar com a culpable d’agreujar la
insolvència existent, inhabilitar-lo o retirar-li el control de l’empresa.
Complir amb aquest termini és essencial per no incórrer en responsabilitats.

CONCLUSIONS
Quan l’empresari detecta un estat d’insolvència o que de forma inminent incurrirà en
insolvència és fonamental consultar a professionals que puguin assessorar i
materialitzar aquest procediment. D’aquesta manera s’evita incòrrer en possibles
responsabilitats per incomplir amb el deure de sol·licitar el concurs i, a la vegada,
s’incrementen les possibilitats de salvaguardar l’empresa i que sobrevisqui a la
insolvència generada.

	
  
	
  
	
  

	
  

