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SITUACIONS  D’INSOLVÈNCIA:   VISIÓ  TÈCNICA   I  JURÍDICA  DE  LA  SITUACIÓ  LEGAL 

D’EMPRESES  I    EMPRESARIS  COM  A  CONSEQÜÈNCIA    DE  LA  CRISI  DEL  COVID19 

REIAL  DECRET 8/2020  DE 17 DE MARÇ 

 

Des del mateix moment en el qual el Govern espanyol va decretar l’Estat d’alarma, la situació de 

les empreses i els empresaris ha sofert una metamorfosi espectacular en tots els aspectes: en 

l’aspecte sanitari, en el productiu, en l’estratègic, en el financer, en el de la mobilitat; també en 

el legal. 

Aquest canvi abrupte ens ha agafat a tots amb el peu canviat i, molt probablement, ens condueix 

a una presa de decisions tàctiques i estratègiques que ens obliguen a conèixer el nou marc en el 

qual ens movem. 

Per això, des del nostre despatx hem elaborat aquest estudi d’urgència que de manera 

sistemàtica pot ser útil a l’hora d’entendre el marc legal a partir del qual les empreses i els 

empresaris s’han de moure per prendre les decisions més convenients, de cara a un període que 

se’ns presenta difícil i incert. Concretament ens proposem resoldre dubtes al respecte de 

l’aparició de situacions d’insolvència i les mesures legals que pot prendre l’empresa o 

l’empresari que passi per aquest tràngol. 

 

L’estudi té 4 parts: 

1. La llei concursal de 9 juliol 2003. 

2. El Reial Decret de 17 de març de 2020. 

3. El Pre-concurs de creditors. 

4. El benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI, o segona oportunitat). 

 

1. La llei concursal 22/2003, de 9 de juliol. 

 

L’article 2 de la llei concursal estableix: 

“Artículo 2 Presupuesto objetivo 

1. La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común. 

2. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus 
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obligaciones exigibles. 

3. Si  la  solicitud  de  declaración  de  concurso  la  presenta  el  deudor,  deberá  justificar  su 

endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente. Se encuentra en 

estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y 

puntualmente sus obligaciones.” 

 

I aquest precepte es complementa amb el contingut de l’art 5 de la llei que estableix: 

“Artículo 5 Deber de solicitar la declaración de concurso 

1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la 

fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. 

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia 

cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de 

concurso necesario conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de alguno de los previstos 

en su párrafo 4.º, haya transcurrido el plazo correspondiente.” 

 

I els fets concrets que motiven la petició de concurs, segons les estipulacions legals, són: 

“1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. 

2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al 

patrimonio del deudor. 

3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. 

4.º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de 

pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de 

concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación 

conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás 

retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas 

mensualidades.” 

 

La finalitat del concurs de creditors té una doble vessant: d’una banda, la llei pretén ser un 

instrument vàlid per a la reestructuració del deute de les empreses o empresaris que hagin 

esdevingut insolvents de manera provisional, segons la descripció d’insolvència que fa l’art 2 

abans esmentat; i d’altra, si la situació d’insolvència és definitiva i comporta la inviabilitat de 

l’empresa, la llei ha de servir per procedir a una liquidació ordenada dels actius empresarials i 

un repartiment equitatiu entre els creditors del valor que s’obtingui de la liquidació. 
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En situacions d’insolvència provisional, la llei regula i, en certa manera pretén facilitar, un acord 

entre l’empresa insolvent i els seus creditors, amb la finalitat que els crèdits es puguin pagar en 

la mesura de les possibilitats reals de l’empresa, establint un conveni que reguli els imports que 

es poden pagar i els terminis de pagament, dins d’un amplíssim ventall d’opcions que la llibertat 

de pactes i la imaginació de cada afectat i els seus assessors puguin estipular. Aquesta sortida 

sempre comporta un sacrifici per als creditors que, a canvi, almenys obtenen una satisfacció 

parcial dels imports deguts i, en teoria, permeten la continuïtat d’una empresa o un empresari 

que desenvolupa una activitat de negoci que és viable, però que necessita la reestructuració per 

a evitar la definitiva liquidació. 

Un dels problemes principals que sorgeix arran de l’obligació de presentació de concurs (sigui 

per insolvència provisional o definitiva) és que l’incompliment d’aquest deure provoca la 

presumpció que el concurs serà qualificat de culpable. 

 

“Artículo 165 Presunciones de culpabilidad. 

El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus 

representantes legales, administradores o liquidadores: 

1.º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.” 

 

I la declaració del concurs com a culpable comporta la inhabilitació de l’òrgan d’administració i 

altres persones responsables del concurs, així com l’obligació d’indemnitzar que pot arribar a 

l’import dels deutes de l’empresa concursada. Es tracta, per tant, d’una responsabilitat molt 

destacable. 

I, a més, si no es presenta el concurs de manera voluntària dins dels terminis legalment 

establerts, qualsevol creditor pot presentar el concurs de l’empresa deutora que, en aquest cas, 

serà concurs necessari que també provoca la culpabilitat de l’òrgan d’administració. 

Per tant, és important que el concurs de creditors es presenti dins de termini si l’empresa entra 

en situació d’insolvència. Sovint la decisió és dolorosa ja que verdaderament l’empresa 

concursada rep un estigma negatiu que la tradició jurídica espanyola no s’acaba de treure de 

sobre. Però més enllà de l’estricte compliment de les obligacions legals, la pràctica ens demostra 

que la majoria de concursos es presenten quan l’estat d’insolvència s’ha degenerat d’una 

manera tan important, que aquella empresa que en un inici era viable, ha esdevingut 

irrevocablement en fallida; dit d’una altra manera: es va tard. Val la pena tenir clar que les 

decisions estratègiques de qualsevol activitat econòmica són tan importants pel que fa al 

contingut de la decisió pròpiament dita, com en el moment en què s’adopten i s’executen. 
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2. El Reial Decret 8/2020 de 17 de març 

 

Les obligacions establertes a la llei concursal vigent fins ara s’han vist parcialment modificades 

pels articles 39 a 43 del Reial Decret 8/2020. 

Concretament, l’article 43 del Reial Decret estableix que mentre estigui vigent la declaració 

d’Estat d’Alarma, les empreses o empresaris que estiguin o entrin en estat d’insolvència, no 

tenen el deure de presentar concurs de creditors. I que una vegada s’hagi aixecat l’estat 

d’alarma, cap creditor pot presentar un concurs necessari d’un deutor fins que hagi 

transcorregut el període de 60 dies des de la finalització d’aquesta situació extraordinària  l’estat 

d’alarma. Això vol dir que si durant la vigència de l’Estat d’alarma, una empresa o empresari 

entra en situació d’insolvència, no ha de presentar concurs de creditors i que el termini obligatori 

per a fer-ho comença a comptar a partir de l’aixecament del període excepcional. 

Així mateix, l’empresa o empresari que abans de decretar-se l’estat d’alarma hagués presentat 

un pre-concurs de creditors (regulat a l’art. 5 de la llei concursal), tampoc està obligat presentar 

el concurs si el termini que estableix aquest article, venç dins la vigència de l’Estat d’alarma. 

Tot i així, aquest relaxament que permet el Reial Decret, no exclou el que s’ha comentat respecte 

de no fer tard a l’hora de prendre decisions empresarials de caràcter estratègic; per tant, 

qualsevol empresa que entri en situació d’insolvència, farà bé d’estudiar atentament totes les 

alternatives que l’ordenament jurídic preveu per salvar la situació. 

 

3. Pre-concurs de creditors (petició basada en l’article 5-bis de la llei concursal) 

 

Expressat de manera sintètica podem afirmar que  L’article 5 bis de la llei concursal regula la 

possibilitat que una empresa o empresari comuniqui al Jutjat que ha iniciat converses amb els 

seus creditors per arribar a un acord de reestructuració del seu deute i superar la situació 

d’insolvència provisional (de manera comuna, a aquesta petició se’n diu pre-concurs). Feta la 

comunicació (que no es fa pública si el deutor així ho demana) el Jutge li concedeix tres mesos 

per a dur a terme aquestes negociacions que poden acabar amb acord o sense. I si transcorregut 

aquest termini no ha estat possible l’acord de reestructuració i l’empresa continua en situació 

d’insolvència, s’ha de presentar el concurs. 

La presentació del pre-concurs comporta com a conseqüències més importants: 

- Que paralitza el termini obligatori per a la presentació del concurs, regulat a l’art. 2 de 

la llei concursal, fins que no hagi transcorregut el termini de 3 mesos que concedeix el 

jutge mercantil. 

- Que paralitza possibles accions executives de reclamació de deutes privats, tot i que 

amb algunes condicions. 

 

D’acord amb el que preveu el Reial Decret 8/2020, si es presenta el pre-concurs durant el 

període d’alarma, el termini dels tres mesos començarà a comptar a partir de la finalització 
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d’aquest període excepcional. Per tant, si una empresa o empresari preveu que a causa de les 

circumstàncies actuals és previsible que de manera immediata entre en situació d’insolvència, 

la petició del pre-concurs és una eina molt útil per evitar execucions ràpides per impagaments 

que es puguin produir o ja s’hagin produït i es pot aprofitar el termini dels tres mesos següents 

per negociar i, si és el cas, prendre les determinacions estratègiques que convinguin tot i que 

finalment s’acabi presentat el concurs de creditors. 

 

4. La “llei de la segona oportunitat” 

 

Amb aquest títol es coneix el Real Decret Ley 1/2015 que regula de manera millorable un 

mecanisme que pretén resoldre un dels problemes que es generen a conseqüència de crisis 

empresarials que acaben comportant la liquidació dels actius de l’empresa i l’impagament 

definitiu dels deutes. 

Quan aquesta situació es produeix en l’àmbit de l’empresari individual, o de la persona física no 

empresària (és a dir, un consumidor) aquest es convertia històricament en un insolvent definitiu 

per a la resta de la seva vida; i quan l’impagament es produïa en l’àmbit de l’empresa com 

persona jurídica, la situació es reproduïa fàcilment cap als propietaris de l’empresa ja que en 

aquest àmbit (i sobretot quan es tracta de pymes) és molt habitual que els propietaris (sovint 

un nucli familiar) hagin avalat personalment una part considerable dels deutes empresarials, 

sobretot els financers, de manera que la insolvència empresarial els hi esclatava com si fos 

pròpia. 

Amb la finalitat d’evitar que les persones físiques que es veuen ofegades per una situació 

d’aquestes, sense cap opció per a remuntar el seu estatus d’insolvents per a la resta de la seva 

vida, amb tot el que això comporta (impossibilitat de ser propietari de béns o drets per 

l’amenaça permanent de ser-ne objecte d’embargaments per part dels creditors), sempre que 

el passiu no superi l’import de 5 milions d’euros, a partir de l’any 2015 es va iniciar una certa 

activitat legislativa que pretén regular una opció de sortida per a totes aquestes persones. En 

definitiva, es tracta de donar-los-hi una segona oportunitat a través de l’exoneració dels seus 

deutes. Estem parlant del Reial Decret 1/2015. 

Aquesta norma regula el que es coneix com a "Benefici d’exoneració del passiu insatisfet" (en 

endavant, BEPI). 

En un escenari com l'actual, amb les grises perspectives que planen sobre l'economia, aquest és 

un instrument molt útil per a les persones físiques que s'enfronten a un problema d’insolvència 

definitiva per existència d’uns deutes que mai podran pagar. El BEPI o segona oportunitat, és 

una eina amb la qual poden comptar tant els empresaris individuals, com els autònoms que 

veuen com el negoci propi cessa en la seva activitat i una vegada liquidat el seu patrimoni, 

queden deutes pendents per pagar. Lamentablement és probable que aquest sigui el final de 

moltes activitats afectades per la crisi del coronavirus. 

Per tant, és una eina que molt probablement haurà de ser utilitzada per una part considerable 
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de la població, si es confirmen els pronòstics negres que avui s’estan formulant. 

 

a. QUÈ ÉS EL BEPI? 

 

Quan una persona jurídica (societat mercantil) no té patrimoni suficient per afrontar els seus 

deutes, la llei obliga a la liquidació del seu patrimoni per pagar fins on es pugui als creditors, i 

tot seguit a la desaparició d'aquesta societat del tràfic mercantil. Però en el cas de les persones 

físiques, això no succeeix i una vegada liquidat tot el seu patrimoni pel pagament als creditors, 

ni la persona deutora ni els deutes impagats desapareixen i els creditors els poden perseguir de 

per vida, esperant que algun dia el deutor recuperi algun actiu contra el qual es dirigiran 

immediatament. I així per sempre. Per evitar aquesta condemna a l’ostracisme permanent, és 

pel que neix el BEPI. 

Abans de posar en funcionament el BEPI (el benefici pel qual una persona pot quedar exonerada 

de pagar els deutes que no han quedat satisfets amb la liquidació del seu patrimoni en un 

moment determinat) cal tenir present que són necessaris uns passos previs d'obligat 

compliment. 

En primer lloc, cal iniciar el tràmit per intentar un "acord extra judicial de pagaments", abans de 

la presentació del concurs de creditors, que és el que donarà lloc al BEPI. 

En el cas que el deutor intenti aquest acord amb els seus creditors i l'aconsegueixi, aquest 

s’haurà de plasmar en una acta notarial on s’especificarà el pacte (que pot preveure una espera 

de fins a deu anys i una quitança sense límit) afegint a l'acord un pla de pagaments, un pla de 

viabilitat i un pla de continuació de l'activitat de l’afectat amb una proposta de compliment de 

les noves obligacions que contrau el deutor enfront dels seus creditors. Aquest acord, si es 

produeix, comporta que cap creditor pugui iniciar execucions contra el deutor. I així mateix,  el 

deutor podrà sol·licitar als jutjats que hagin tramitat execucions contra ell, que s'aixequin i es 

deixen sense efecte els embargs practicats fins aleshores. 

Si l’intent d’acord fracassa (que, entre nosaltres, és el més habitual) o, havent-se aconseguit, el 

deutor no pot complir-lo (que també és habitual),  aquest deutor haurà de sol·licitar el concurs 

de creditors, dins el qual neix la figura del BEPI, que popularment es coneix com a "segona 

oportunitat" (article 178 bis de la Llei concursal). 

 

B. EL  CONCURS  CONSECUTIU  A  L’INTENT  FRACASSAT   D’ACORD   AMB   ELS CREDITORS   

O  A  L’INCOMPLIMENT   D’AQUEST   ACORD   (Article   242  Llei Concursal). 

 

Aquest concurs s’inicia directament en la fase de liquidació, que preveu la realització de tots els 

béns del deutor, si és que en aquell moment ni queda algun, fet que no és molt habitual. 

I una vegada s’ha liquidat el patrimoni del deutor (amb algunes excepcions com l’habitatge 
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habitual si es donen determinades circumstàncies) és quan es podrà presentar al Jutjat que 

tramita el concurs la  sol·licitud del Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet als seus creditors. 

 

C)  PRESENTACIO DEL BEPI i EFECTES 

 

El BEPI es proposa  per l'advocat del deutor mitjançant un escrit on es justifiquen els requisits 

legals i es demana a l’òrgan judicial que dicti la  resolució que reconegui l'esmentat benefici en 

favor de la persona sol·licitant. Aquesta sol·licitud es presenta, una vegada finalitzat el concurs 

consecutiu: es a dir, quan han estat liquidats els béns del deutor. 

Presentada la petició, el Jutge pot estimar-la si es donen una sèrie de requisits: 

1. Que el deutor ho sigui de bona fe, és a dir, que el Jutge entengui que no hi ha dol o culpa 

greu en el deutor. 

2. Que el deutor acrediti haver intentat l'acord extrajudicial de pagaments (comentat 

abans). Si no l’ha intentat, se li exigirà que, com a mínim, hagi satisfet un 25% dels seus 

deutes amb els creditors qualificats d'ordinaris. 

3. Que el deutor, dins els deu anys anteriors a la declaració de concurs, no hagi estat 

condemnat per delictes contra el patrimoni, contra l'ordre socioeconòmic, per falsedat 

documental, contra la hisenda publica i la seguretat social o contra els drets dels 

treballadors. 

4. Que tingui satisfets tots els crèdits que la Llei qualifica com a "contra la massa" 

(bàsicament, les despeses del concurs). 

 

Tot i així, pel cas que no es compleixi amb els anteriors requisits, la Llei estableix uns requisits 

alternatius que permeten igualment acollir-se a aquest benefici tot i que de manera provisional 

que amb el temps pot esdevenir definitiva. Aquests requisits són: 

1. Que el deutor accepti sotmetre's a un pla de pagaments que ha de proposar. 

2. Que no s'hagi incomplert amb les obligacions de col·laboració establertes a la Llei 

Concursal mentre es tramitava el concurs. 

3. Que no hagi obtingut aquest mateix benefici dins els deu darrers anys. 

4. Que el deutor no hagi rebutjat dins els quatre anys anteriors a la declaració del concurs 

una oferta de feina adequada a la seva capacitat. 

5. Que el deutor accepti expressament que es faci constar la petició del BEPI a la secció 

corresponent del Registre Concursal per un termini de cinc anys. 

 

En resum, existeixen dues maneres de concedir el BEPI: 

1. Una d’automàtica i definitiva, (si es donen els primer grup de requisits) i pel supòsit que 

s'hagin satisfet els crèdits contra la massa (bàsicament, les despeses del concurs) i el 
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deutor hagi intentat prèviament un acord extrajudicial de pagaments o de no haver- ho 

intentat, almenys hagi satisfet un 25% dels crèdits ordinaris. Aquesta exoneració és 

definitiva i respecte a tots els deutes, ja que la llei no estableix cap limitació quant al seu 

abast. 

 

Sobre la exoneració de  tots els deutes, cal fer esment als deutes públics (Hisenda i Seguretat 

social), ja que si bé la llei els exclou, determinats jutjats (entre els quals tots els de Barcelona) 

accedeixen a exonerar, també, aquest tipus de deutes. 

 

2. Una de parcial i provisional, en els altres casos (és a dir, si es donen el segon grup de 

requisits), on el deutor haurà de presentar un pla de pagaments als creditors d'acord 

amb les previsions que contempla la mateixa Llei. En aquest cas l’exoneració és parcial 

perquè afecta únicament a tots els crèdits ordinaris, privilegiats i subordinats, però no 

als crèdits públics i per aliments. 

 

El deutor en aquest segon supòsit, haurà de presentar un pla de pagaments a cinc anys, respecte 

dels deutes que no es tenen per satisfets, i transcorregut aquest termini es tindrà per complert 

i l’exoneració serà definitiva, si el deutor acredita haver destinat un cinquanta per cent dels 

ingressos percebuts durant aquest període (o un 25% en casos especials) al compliment d'aquest 

pla. 

 

Cal dir que amb la concessió del BEPI en forma provisional, els deutes pendents deixen de 

generar interessos. 

 

En definitiva i per concloure, es tracte d'un instrument jurídic a disposició de totes les persones, 

tan empresàries com professionals i consumidors, que facilita poder fer front a un escenari 

d’insolvència i impossibilitat de liquidar els deutes. 

 

Així i tot, convé tenir en compte que a l’Estat espanyol hi ha una manca de tradició jurídica 

relativa a l’exoneració de deutes impagats i que presumiblement veurem pròximament 

importants modificacions legals i jurisprudencials a mesura que la crisi econòmica es vagi 

accentuant i es faci necessària una simplificació de tot el procediment. 

 

Manresa, a 6 d’abril de 2020 

 


