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Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
concursal.
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.
PREÀMBUL
I
La Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, va instaurar al nostre país un sistema
concursal modern i unitari, d’aplicació tant a persones jurídiques com naturals, amb
independència que siguin empresaris i professionals. Un sistema que es regeix pels
principis d’unitat legal, de disciplina i de procediment.
Aquesta Llei representa una fita important en el nostre dret de la insolvència, al qual va
incorporar solucions econòmiques raonables, acompanyades de diverses garanties i de la
creació, a través de la Llei orgànica complementària aprovada juntament amb aquella,
d’una jurisdicció especialitzada i reclamada àmpliament, constituïda pels jutges mercantils.
Tanmateix, el deteriorament de la situació econòmica ha accentuat determinats
aspectes de la legislació que han resultat disfuncionals i ha posat de manifest
l’incompliment d’un dels propòsits principals de la Llei, que és la conservació de l’activitat
professional o empresarial del concursat. Ara per ara, la major part dels concursos que es
tramiten conclouen amb la liquidació de l’empresa, el cessament d’activitats i
l’acomiadament dels treballadors. Realitat que tensa el sistema legal, al qual s’acudeix
menys i, si s’escau, més tard que en altres països, tenint en compte l’estigma que pesa
encara sobre el concurs, com a conseqüència d’una concepció històrica i cultural, i sense
que s’hagi aconseguit augmentar el grau de satisfacció dels creditors ordinaris.
El Reial decret llei 3/2009, de 27 de març, de mesures urgents en matèria tributària,
financera i concursal, davant l’evolució de la situació econòmica, va efectuar una
modificació important de la Llei concursal, intentant donar resposta als problemes més
urgents que aquesta tenia plantejats. La Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la
legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial, també va modificar 49
preceptes de la Llei concursal. En qualsevol cas, aquestes normes obrien pas a un procés
de reforma més ampli i ambiciós de la legislació concursal. Per a això es va constituir en
el Ministeri de Justícia, en el si de la Comissió General de Codificació, una secció especial
composta per tots els sectors implicats: judicatura, catedràtics, economistes i advocats,
amb l’encàrrec d’abordar les reformes, a la qual es va demanar un esforç enorme en un
període de temps més reduït del que sol ser habitual per a aquest tipus de projectes. La
documentació i l’esborrany elaborats per la secció han servit de base a la reforma que
conté aquesta Llei.
II
La reforma de la Llei concursal que ara es porta a terme no és una reforma radical de
la mateixa Llei ni suposa un gir copernicà del text legal vigent, sinó que parteix del
reconeixement dels seus principis essencials, en concret, la triple unitat legal, de disciplina
i de procediment, ja assenyalada. Això no impedeix que la reforma es pugui considerar
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global ja que introdueix una sèrie de modificacions importants que pretenen tant corregir
errors d’enfocament detectats en la pràctica com omplir les llacunes de la Llei. En definitiva,
suposa una actualització integral del nostre dret concursal a la vista de la curta però intensa
experiència i aplicació de la Llei del 2003, del dret comparat, i de la seva evolució.
La reforma pren com a referència la situació econòmica actual tant per a l’adopció de
les mesures com per a la valoració de la seva implementació. Aquesta Llei assumeix
l’impuls que s’ha donat des del Govern a l’avaluació econòmica de les normes, que en
aquest cas ha estat prioritària.
III
Abans que res, la Llei aprofundeix en les «alternatives» al concurs o els denominats
instituts preconcursals, i ofereix a les empreses una solució més àgil i econòmica a les
seves crisis, a través d’acords de refinançament.
La Llei s’ocupa de la comunicació formal que s’estan iniciant negociacions amb els
creditors, regula amb detall els deures de les parts que negocien l’acord i, sobretot,
estableix l’homologació judicial d’aquest acord, que, en conseqüència, i dins de certs
límits, s’estén als creditors dissidents.
A més, s’incorpora al nostre ordenament l’anomenat «privilegi dels diners nous». Amb
aquests canvis es perfecciona la reforma portada a terme pel Reial decret llei 3/2009, de
27 de març.
IV
La Llei pretén, en segon lloc, que la solució de la insolvència no s’endarrereixi en el
temps, cosa que no fa sinó perjudicar el concursat i els seus creditors en minorar el valor
dels seus béns de la realització dels quals depèn el seu cobrament, eliminar possibilitats
de garantir-ne la viabilitat i augmentar els costos. Per a això, se simplifica i s’agilita el
procediment concursal, s’afavoreix l’anticipació de la liquidació, s’impulsa i es regula un
vertader procediment abreujat i s’ofereixen solucions específiques en la fase comuna i en
el conveni.
L’anticipació de la liquidació representa una novetat important: s’estructura de manera
diferent l’obertura de la fase de liquidació del concurs, fet que fa innecessària la distinció
entre liquidació ordinària i liquidació anticipada i permet tramitar de manera més ràpida
els concursos en els quals el deutor sol·liciti la liquidació en els primers moments.
La Llei es deté en la regulació d’un veritable concurs abreujat, i ofereix solucions més
ràpides i econòmiques quan es donin determinades circumstàncies que l’experiència
d’aquests anys d’aplicació de la Llei concursal ha permès constatar, com ara la situació
de l’empresa en crisi, el nombre de treballadors, les negociacions que l’empresa pugui
haver iniciat per vendre-la o la modificació estructural de la societat deutora.
En fi, la solució ràpida i econòmica del concurs es tracta d’aconseguir oferint al deutor
l’incentiu consistent en no formar la secció de qualificació si assoleix amb els seus
creditors un conveni anticipat, sempre que no sigui especialment costós.
D’altra banda, les modificacions processals també assoleixen l’incident concursal,
que restringeix encara més la possibilitat de dur a terme una vista, com a reflex de l’opció
preferent d’una tramitació escrita més ràpida.
Juntament amb això, la Llei també millora el règim de la publicitat registral del concurs,
que s’incrementa notablement, i del Registre públic concursal que, a diferència de la
norma fins ara vigent i el seu desplegament reglamentari, es configura en bona mesura
com un instrument de publicitat dels concursos, i amb això de transparència d’aquests
concursos i de garantia per a tots els subjectes que es puguin veure afectats.
V
Un altre dels vectors de la reforma és el que pretén afavorir la solució conservativa del
concurs. Així es plasma en el reforçament de la possibilitat de dur a terme modificacions
estructurals durant el concurs de creditors.
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Al mateix propòsit respon la consideració expressa que els crèdits nascuts després de
l’aprovació judicial del conveni han de ser, en cas d’obertura posterior de la fase de
liquidació, crèdits contra la massa. Amb això es tracta d’afavorir la concessió de crèdit a
una empresa en fase de conveni i també com a mecanisme protector d’aquests «diners
nous» que contribueixen a la continuïtat de la seva activitat.
El mateix fi es manifesta també en la possibilitat d’adquisició de crèdits concursals,
suprimint la prohibició de vot, encara que només quan l’adquirent sigui una entitat sotmesa
a supervisió financera.
VI
Les conseqüències que tenen els concursos sobre l’ocupació exigeixen que aquesta
reforma no oblidi les qüestions socials latents i doni lloc a una millora notable de la
protecció dels treballadors afectats. Per a això, la Llei té especialment en compte l’última
reforma laboral i reitera així un element interpretatiu bàsic de la Llei concursal com és que
en l’enjudiciament de les qüestions laborals sotmeses al procés concursal s’han de tenir
en compte de manera prioritària els principis inspiradors de la branca social del dret.
Sobre això, s’introdueixen les modificacions necessàries en el procediment de l’article 64
de la Llei concursal, per evitar tant conflictes amb la jurisdicció social i l’autoritat laboral
com incrementant el pes de la valoració que s’ha de fer en el concurs del seu impacte
sobre els treballadors. Amb això es tracta d’omplir les llacunes que tenia el procediment
esmentat introduint la necessària coordinació amb l’última reforma laboral efectuada per
la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de
treball, en especial en relació amb els expedients de suspensió i reducció temporal de la
jornada ordinària diària de treball. També es resolen els dubtes jurídics plantejats al
voltant de la qualificació com a crèdits contra la massa dels crèdits salarials i
indemnitzacions en cas d’acomiadament o extinció de la relació laboral.
Així mateix, s’incorpora la regulació expressa en seu concursal de la subrogació legal
del Fons de Garantia Salarial en els crèdits salarials i indemnitzacions el pagament dels
quals anticipi als treballadors per compte de l’empresari en el marc del que disposa
l’esmentat article 33 de l’Estatut dels treballadors.
VII
D’altra banda, la Llei és conscient de la importància del paper que duen a terme en
aquest àmbit els administradors concursals i busca una professionalització més gran,
alhora que realça les seves funcions i la seva responsabilitat. Es pot destacar, així, la
potenciació que s’efectua de les funcions de l’administració concursal i el reforç dels
requisits per ser nomenat administrador concursal, i es permet una valoració millor per
part del jutge del concurs de l’experiència i formació específica per a l’exercici del càrrec.
En aquesta línia se situen dues mesures fonamentals de la Llei. La primera és l’extensió
dels supòsits en els quals l’administració concursal està integrada per un únic membre,
que no són únicament els concursos abreujats, la qual cosa té una repercussió clara en el
funcionament de l’administració, en la seva presa de decisions, així com l’estalvi de
costos que comporta. Amb aquesta decisió l’administració concursal adopta el model
estès en tots els països del nostre entorn econòmic i que resulta el més adequat al
sistema de funcionament i organització dels professionals que es dediquen a aquesta
funció, i evita així les distorsions que es detecten fins ara, derivades moltes vegades de la
participació desigual dels diferents membres de l’administració concursal. I la segona és
el reconeixement de la persona jurídica com a administrador concursal, en la mesura que
algunes de les seves formes, com és la societat professional, afavoreixen l’exercici
d’aquesta funció per una pluralitat de professionals que tinguin la necessària formació i
experiència. Aquestes dues mesures tan fonamentals per a la configuració de
l’administració concursal es combinen, no obstant això, amb la previsió que en els
concursos d’especial transcendència, que la Llei defineix, també hi tingui presència un
creditor significatiu, condició que també pot exercir la representació dels treballadors, fet
al qual s’afegeix la possibilitat de designar en qualitat de creditor una Administració en
qualsevol supòsit en què es doni una causa d’interès públic.
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VIII
La Llei també pretén precisar el règim jurídic d’alguns aspectes concrets del concurs.
Així succeeix en primer lloc amb la regulació de la responsabilitat dels administradors de
les societats mercantils durant el concurs, amb l’intent d’harmonitzar els diferents sistemes
de responsabilitat d’administradors que poden conviure durant la seva tramitació: la
responsabilitat per danys a la societat, que ara ha de ser exigida necessàriament per
l’administració concursal, i la denominada responsabilitat concursal pel dèficit de la
liquidació, que es manté, encara que amb precisions importants en el seu règim jurídic
que intenten resoldre els principals problemes que l’aplicació ha suscitat en els nostres
tribunals.
A la vista de la pràctica acumulada, també es reforça el règim dels concursos
connexos, en relació sobretot amb els grups de societats. Sobre això s’estableix un nou
capítol III dins del títol I –per entendre que té prou substantivitat per merèixer un capítol
propi–, amb el nom de concursos connexos, que regula una mateixa qüestió, l’acumulació
de concursos de diversos deutors, que es pot produir mitjançant una sol·licitud de
declaració conjunta o mitjançant l’acumulació de concursos ja declarats.
També mereix destacar-se la fixació d’un ordre de pagament dels crèdits contra la
massa en cas que sigui insuficient la massa activa, fet que connecta directament amb una
regulació més detallada de la insuficiència de la massa (concursos sense massa), que
l’experiència ha demostrat que constitueix una forma estesa de conclusió del concurs.
IX
Les disposicions finals de la Llei concursal també han estat objecte de determinats
ajustos. És el cas del Codi de comerç, l’apartat 2n de l’article 13 del qual recupera la
redacció que tenia abans de l’aprovació de la Llei concursal, respecte a la incompatibilitat
per exercir el comerç, i suavitza el rigor actual.
S’introdueix una nova disposició addicional segona bis a la Llei concursal, que preveu
un règim especial aplicable a entitats esportives, que intenta evitar interferències
indesitjables en les competicions esportives en què puguin participar.
Si bé la normativa concursal presenta com a element inspirador i com a fi del concurs
la supervivència i el manteniment de l’activitat del deutor concursat, aquesta modificació
respon al fet que l’esport professional presenta característiques singulars, cosa que ha
portat a consagrar l’especificitat d’aquesta activitat en el Tractat de Lisboa i justifica que la
legislació esportiva estatal sotmeti aquest sector a una regulació d’acord amb les seves
especialitats. En aquest sentit, l’incompliment de les «regles de joc» exigibles per poder
participar en determinades competicions esportives per part de les entitats concursades
compromet la competició en el seu conjunt i els potencials competidors.
Amb aquesta reforma es tracta d’aclarir, davant la disparitat de criteri dels òrgans
jurisdiccionals en determinats concursos d’entitats esportives, que la subjecció a la Llei
concursal no ha d’impedir l’aplicació de la normativa esportiva que regula la competició, i
evitar que es pugui inaplicar i deixar sense efecte la normativa esmentada. Efectivament,
l’accés i la participació en una competició esportiva de caràcter professional depèn dels
resultats esportius, però també exigeix complir, entre d’altres, determinats criteris de tipus
econòmic que garanteixin que qui participa en la competició està en condicions de fer front
als compromisos i les obligacions econòmiques que s’exigeixen per prendre-hi part, ja que
això exigeix efectuar inversions importants. Així mateix, s’ha de tenir present que
l’incompliment de les obligacions assumides en aquest context per una entitat esportiva
desvirtua i desnaturalitza la competició i el marc singular de competència que estableixen
les normes esportives. El principi que caracteritza i defineix la competició esportiva és el de
la paritat dels competidors, en virtut de la qual tots els participants ho han de fer en
condicions d’igualtat, que també s’ha de respectar per les entitats esportives que estiguin
en situació concursal. Perquè aquesta igualtat es trenca quan un competidor que compleix
els requisits establerts per l’organitzador competeix, en desavantatge, amb qui no atén les
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obligacions econòmiques i d’una altra índole establertes i busca aprofitar-se de ser declarat
en concurs per no haver de respectar els mateixos requisits que els altres participants.
En definitiva, amb aquesta reforma es pretén evitar les distorsions que poden plantejar
tant l’aplicació d’una lògica exclusivament econòmica a les activitats esportives, com la
preterició absoluta de legislació que regula la participació en competicions esportives, i
evitar així l’ús indesitjat o abusiu de determinats instruments que preveu la Llei concursal,
amb la garantia de l’estabilitat i igualtat en les competicions esportives.
També es reforma l’article 164 de la Llei general tributària per coordinar l’actuació de
l’Administració tributària en cas de concurs. Així mateix, es procedeix a modificar la Llei
de l’impost sobre el valor afegit amb l’objectiu que l’alienació de béns immobles, efectuada
tant en la fase comuna o com a conseqüència de la fase de liquidació del concurs, sigui
liquidada als efectes del tribut esmentat pel seu adquirent aplicant el mecanisme d’inversió
del subjecte passiu.
X
En definitiva, aquesta Llei aporta a l’institut del concurs una seguretat jurídica més
alta, l’obertura de noves vies alternatives que busquen l’equilibri entre la viabilitat de
l’empresa i la garantia judicial necessària, l’impuls dels mitjans electrònics, així com la
simplificació i l’agilitació processal, sense oblidar-se d’efectuar una millora notable de la
posició dels treballadors. Amb això es tracta de normalitzar el paper del concurs amb el
que es compleix als països del nostre entorn, i posar fi a l’estigma que fins ara l’ha llastat,
i que es constitueixi com un instrument al servei de la viabilitat i dinamització del nostre
teixit empresarial.
Article únic. Modificació de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.
U.

S’afegeix un nou article 5 bis, amb la redacció següent:
«Article 5 bis. Comunicació de negociacions i efectes sobre el deure de sol·licitud
de concurs.
1. El deutor pot posar en coneixement del jutjat competent per a la declaració
del seu concurs que ha iniciat negociacions per a assolir un acord de refinançament
o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni en els termes que
preveu aquesta Llei.
2. Aquesta comunicació es pot formular en qualsevol moment abans del
venciment del termini que estableix l’article 5. Formulada la comunicació abans
d’aquest moment, no és exigible el deure de sol·licitar la declaració de concurs
voluntari.
3. El secretari judicial, sense més tràmit, ha de procedir a deixar constància
de la comunicació presentada pel deutor.
4. Transcorreguts tres mesos de la comunicació al jutjat, el deutor, hagi assolit
o no un acord de refinançament o les adhesions necessàries per a l’admissió a
tràmit d’una proposta anticipada de conveni, ha de sol·licitar la declaració de
concurs dins del mes hàbil següent, llevat que no es trobi en estat d’insolvència.»

Dos. Es modifiquen els números 4t i 5è de l’article 6.2, que passen a tenir la redacció
següent:
«4t Relació de creditors, per ordre alfabètic, amb expressió de la identitat,
domicili i adreça electrònica de cada un d’aquests, així com de la quantia i el
venciment dels crèdits respectius i les garanties personals o reals constituïdes. Si
algun creditor n’ha reclamat judicialment el pagament, s’ha d’identificar el
procediment corresponent i s’ha d’indicar l’estat de les actuacions.
5è La plantilla de treballadors, si s’escau, i la identitat de l’òrgan de
representació d’aquests si n’hi ha.»
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Tres. Es modifica el paràgraf primer de l’article 7.1, que queda redactat amb el
contingut següent:
«1. El creditor que insti la declaració de concurs ha d’expressar en la sol·licitud
el títol o fet en el qual funda la seva sol·licitud d’acord amb l’article 2.4, així com
l’origen, la naturalesa, l’import, les dates d’adquisició i venciment i la situació actual
del crèdit, del qual ha d’adjuntar un document acreditatiu.»
Quatre. S’afegeix un paràgraf final al número 2n i el número 7è de l’article 8 passa a
tenir la redacció següent:
«Per suspensió col·lectiva s’entenen les que preveu l’article 47 de l’Estatut dels
treballadors, inclosa la reducció temporal de la jornada ordinària diària de treball.»
«7è Les accions de responsabilitat contra els administradors o liquidadors, de
dret o de fet, i contra els auditors pels danys i perjudicis causats, abans o després
de la declaració judicial de concurs, a la persona jurídica concursada.»
Cinc.

S’afegeix un nou apartat per a una nova redacció al número 6è de l’article 8:

«6è Les accions de reclamació de deutes socials interposades contra els
socis subsidiàriament responsables dels crèdits de la societat deutora, sigui quina
sigui la data en què s’hagi contret i les accions per exigir als socis de la societat
deutora el desemborsament de les aportacions socials diferides o el compliment de
les prestacions accessòries».
Sis. Es modifica la redacció del paràgraf actual de l’article 9, que es numera com a
apartat 1, i s’afegeix un nou apartat segon amb la redacció següent:
«1. La jurisdicció del jutge s’estén a totes les qüestions prejudicials civils, amb
excepció de les que exclou l’article 8, les administratives o les socials directament
relacionades amb el concurs o la resolució de les quals sigui necessària per al bon
desenvolupament del procediment concursal.
2. La decisió sobre les qüestions a què es refereix l’apartat anterior no tenen
efecte fora del procés concursal en què es produeixi.»
Set.

Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 10 i l’apartat 5 es renumera com a 4:

«4. El jutge ha d’examinar d’ofici la seva competència i ha de determinar si
aquesta es basa en l’apartat 1 o en l’apartat 3 d’aquest article.»
Vuit.

El paràgraf primer de l’article 13.2 passa a tenir la redacció següent:

«2. Si el jutge considera que la sol·licitud o la documentació que l’acompanya
tenen algun defecte processal o material o que aquesta és insuficient, ha d’indicar al
sol·licitant un únic termini de justificació o esmena, que no pot excedir els cinc dies.»
Nou.

Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 14 i l’actual apartat 3 passa a ser el 2:

«2. Contra la interlocutòria desestimatòria de la sol·licitud de concurs només
es pot presentar recurs de reposició.»
Deu.

L’article 15 passa a tenir la redacció següent:

«Article 15. Provisió sobre la sol·licitud d’un altre legitimat i acumulació de
sol·licituds.
1. Quan la sol·licitud l’hagi presentat un creditor i es funda en un embargament
o en una investigació de patrimoni infructuosos o que hagi donat lloc a una
declaració administrativa o judicial d’insolvència, el jutge ha de dictar interlocutòria
de declaració de concurs el primer dia hàbil següent.
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El deutor i els altres interessats poden interposar davant d’aquesta interlocutòria
els recursos que preveu l’article 20.
2. Quan la sol·licitud l’hagi presentat qualsevol legitimat diferent al deutor i per
un fet diferent del que preveu l’apartat anterior, el jutge ha de dictar interlocutòria, i
l’ha d’admetre a tràmit i n’ha d’ordenar la citació a termini del deutor de conformitat
amb el que preveu l’article 184, amb trasllat de la sol·licitud, perquè comparegui en
el termini de cinc dies, dins del qual se li han de posar de manifest les actuacions i
pot formular oposició a la sol·licitud, i proposar els mitjans de prova de què intenti
valer-se.
Admesa a tràmit la sol·licitud, les que es presentin amb posterioritat s’han
d’acumular a la repartida primerament i s’han d’adjuntar a les actuacions, i els nous
sol·licitants es consideren compareguts sense retrotreure les actuacions.
3. Una vegada realitzada la comunicació que preveu l’article 5 bis i mentre no
transcorri el termini de tres mesos que preveu aquest precepte, no s’han d’admetre
sol·licituds de concurs a instància d’altres legitimats diferents del deutor.
Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat només s’han de proveir quan
hagi vençut el termini d’un mes hàbil previst a l’article esmentat si el deutor no ha
presentat sol·licitud de concurs. Si el deutor presenta sol·licitud de concurs en
aquest termini s’ha de tramitar en primer lloc d’acord amb l’article 14. Declarat el
concurs, les sol·licituds presentades prèviament i les que es presentin amb
posterioritat s’han d’adjuntar a les actuacions, i els sol·licitants es consideren
compareguts.»
Onze.

L’article 16 queda redactat de la manera següent:

«Article 16.

Formació de la secció primera.

Declarat el concurs o admesa a tràmit la sol·licitud de la declaració, segons els
casos, el jutge ha d’ordenar la formació de la secció primera, que s’encapçala amb
la sol·licitud.»
Dotze.
següent:

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 18, que queda redactat de la manera

«3. Formulada oposició pel deutor, el secretari judicial, l’endemà, ha de citar
les parts a la vista, que s’ha de dur a terme en el termini de tres dies, i les ha de
prevenir perquè hi compareguin amb tots els mitjans de la prova que es pugui
practicar a l’acte i, si el deutor està obligat legalment a la gestió de comptabilitat,
l’ha d’advertir perquè comparegui amb els llibres comptables de gestió obligatòria.»
Tretze.

L’apartat 4 de l’article 20 queda redactat de la manera següent:

«4. El termini per interposar el recurs de reposició i el recurs d’apel·lació
compta, respecte de les parts que hagin comparegut, des de la notificació de la
interlocutòria, i, respecte dels altres legitimats, des de la publicació de l’extracte de
la declaració de concurs en el «Butlletí Oficial de l’Estat».»
Catorze. El número 1r de l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 21 passen a tenir la
redacció següent:
«1r El caràcter necessari o voluntari del concurs, amb indicació, si s’escau,
que el deutor ha sol·licitat la liquidació o ha presentat proposta anticipada de
conveni.»
«4. L’administració concursal ha de fer sense demora una comunicació
individualitzada a cada un dels creditors la identitat i domicili dels quals constin en
la documentació que figuri en actuacions, i ha d’informar de la declaració de
concurs i del deure de comunicar els crèdits de la manera que estableix la Llei.
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La comunicació s’ha d’efectuar per mitjans telemàtics, informàtics o electrònics
quan consti l’adreça electrònica del creditor.
La comunicació s’ha d’adreçar per mitjans electrònics a l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social a través
dels mitjans que aquestes habilitin en les respectives seus electròniques, hi consti
o no la seva condició de creditores. També s’ha de comunicar a la representació
dels treballadors, si n’hi ha, fent-los saber del seu dret a comparèixer en el
procediment com a part.»
Quinze.

El paràgraf 2 de l’article 22.1 queda redactat de la manera següent:

«Als efectes d’aquest article, la sol·licitud del deutor realitzada d’acord amb
l’article 5 bis s’entén presentada el dia en què es va formular la comunicació que
preveu l’article esmentat.»
Setze. El paràgraf 2 de l’article 23.1 passa a tenir la redacció següent:
«L’extracte de la declaració de concurs s’ha de publicar, amb la màxima
urgència i de manera gratuïta, en el “Butlletí Oficial de l’Estat”, i ha de contenir
únicament les dades indispensables per a la identificació del concursat, incloent-hi
el seu número d’identificació fiscal, el jutjat competent, el número d’actuacions i el
número d’identificació general del procediment, la data de la interlocutòria de
declaració de concurs, el termini establert per a la comunicació dels crèdits, la
identitat dels administradors concursals, el domicili postal i l’adreça electrònica
indicats perquè els creditors, en la seva elecció, efectuïn la comunicació de crèdits
de conformitat amb l’article 85, el règim de suspensió o intervenció de facultats del
concursat i l’adreça electrònica del Registre públic concursal on s’han de publicar
les resolucions que tinguin l’origen en el concurs.»
Disset.

L’article 24 queda redactat de la manera següent:

«Article 24.

Publicitat registral.

1. Si el deutor és una persona natural, s’han d’inscriure preferentment, per
mitjans telemàtics, en el Registre civil la declaració de concurs, amb indicació de la
seva data, la intervenció o, si s’escau, la suspensió de les seves facultats
d’administració i disposició, així com el nomenament dels administradors
concursals.
2. Si el deutor és subjecte inscriptible en el Registre mercantil, són objecte
d’inscripció en el full obert a l’entitat, preferentment per mitjans telemàtics, les
actuacions i sentències de declaració i reobertura del concurs voluntari o necessari,
d’obertura de la fase de conveni, d’aprovació de conveni, l’obertura de la fase de
liquidació, l’aprovació del pla de liquidació, la conclusió del concurs i la resolució de
la impugnació de la interlocutòria de conclusió, la formació de la peça de qualificació
i la sentència de qualificació del concurs com a culpable, així com totes les
resolucions dictades en matèria d’intervenció o suspensió de les facultats
d’administració i disposició del concursat sobre els béns i drets que integren la
massa activa. Quan no consti full obert a l’entitat, s’ha de practicar prèviament la
inscripció en el Registre.
3. Si es tracta de persones jurídiques no inscriptibles en el Registre mercantil
i que constin en un altre registre públic, el secretari judicial ha de manar inscriure-hi
o anotar, preferentment per mitjans telemàtics, les mateixes circumstàncies que
indica l’apartat anterior.
4. Si el deutor té béns o drets inscrits en registres públics, s’han d’inscriure en el
foli corresponent a cadascun d’aquests la declaració de concurs, amb indicació de la
seva data, la intervenció o, si s’escau, la suspensió de les facultats d’administració i
disposició, així com el nomenament dels administradors concursals.
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Una vegada practicada l’anotació preventiva o la inscripció, no es poden anotar
respecte d’aquests béns o drets més embargaments o segrestos posteriors a la
declaració de concurs que els acordats pel jutge d’aquest, llevat del que estableix
l’article 55.1.
5. Els assentaments a què es refereixen els apartats anteriors s’han de
practicar en virtut de manament lliurat pel secretari judicial. En el manament s’ha
d’expressar si la resolució corresponent és ferma o no. En tot cas, les anotacions
preventives que s’hagin d’estendre en els registres públics de persones o de béns
per falta de fermesa de la resolució caduquen al cap de quatre anys des de la data
de l’anotació d’aquesta i es cancel·len d’ofici o a instància de qualsevol interessat.
El secretari judicial pot decretar-ne la pròrroga per quatre anys més.
6. El trasllat de la documentació necessària per a la pràctica dels
assentaments s’ha de fer preferentment per via telemàtica des del jutjat als registres
corresponents.
Excepcionalment, i si el que preveu el paràgraf anterior no és possible, els
oficis amb els edictes s’han de lliurar al procurador del sol·licitant del concurs, amb
els manaments necessaris per a la pràctica immediata dels assentaments registrals
que preveu aquest article.
Si el sol·licitant del concurs és una Administració pública que actua representada
i defensada pels seus serveis jurídics, el trasllat d’ofici l’ha de fer directament el
jutjat als registres corresponents.
7. Reglamentàriament es poden establir mecanismes de coordinació entre els
diversos registres públics en els quals, d’acord amb el que preveuen els apartats
anteriors, s’han de fer constar la interlocutòria de declaració i les altres vicissituds
de concurs.»
Divuit. S’afegeix un nou capítol, el III, al títol I, que modifica l’article 25 i afegeix els
nous articles 25 bis i 25 ter:
«CAPÍTOL III
Dels concursos connexos
Article 25.

Declaració conjunta de concurs de diversos deutors.

1. Poden sol·licitar la declaració judicial conjunta de concurs els deutors que
siguin cònjuges o que siguin administradors, socis, membres o integrants
personalment responsables dels deutes d’una mateixa persona jurídica, així com
quan formin part del mateix grup de societats.
2. El creditor pot sol·licitar la declaració judicial conjunta de concurs de
diversos dels seus deutors, quan siguin cònjuges, hi hagi entre ells confusió de
patrimonis o formin part del mateix grup de societats.
3. El jutge pot declarar el concurs conjunt de dues persones que siguin parella
de fet inscrita, a sol·licitud dels membres de la parella o d’un creditor, quan apreciï
l’existència de pactes expressos o tàcits o de fets concloents dels quals derivi la
voluntat inequívoca dels convivents de formar un patrimoni comú.
4. És jutge competent per a la declaració conjunta de concurs el del lloc on
tingui el centre dels seus interessos principals el deutor amb més passiu i, si es
tracta d’un grup de societats, el de la societat dominant o, en supòsits en què el
concurs no se sol·liciti respecte d’aquesta, el de la societat de més passiu.
Article 25 bis.

Acumulació de concursos.

1. Qualsevol dels concursats o qualsevol de les administracions concursals
pot sol·licitar al jutge, mitjançant un escrit raonat, l’acumulació dels concursos ja
declarats següents:
1r Dels qui formin part d’un grup de societats.
2n Dels qui tinguin els seus patrimonis confosos.
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3r Dels administradors, socis, membres o integrants personalment
responsables dels deutes de la persona jurídica.
4t Dels qui siguin membres o integrants d’una entitat sense personalitat
jurídica i responguin personalment dels deutes contrets en el tràfic en nom
d’aquesta.
5è Dels cònjuges.
6è De la parella de fet inscrita, quan es doni alguna de les circumstàncies que
preveu l’article 25.3.
2. En defecte de sol·licitud per qualsevol dels concursats o per l’administració
concursal, l’acumulació la pot sol·licitar qualsevol dels creditors mitjançant un escrit
raonat.
3. L’acumulació és procedent encara que els concursos hagin estat declarats
per diferents jutjats. En aquest cas, la competència per a la tramitació dels
concursos acumulats correspon al jutge que estigui coneixent del concurs del
deutor amb més passiu en el moment de la presentació de la sol·licitud de concurs
o, si s’escau, del concurs de la societat dominant o quan aquesta no hagi estat
declarada en concurs, el que primer hagi conegut del concurs de qualsevol de les
societats del grup.
Article 25 ter. Tramitació coordinada dels concursos.
1. Els concursos declarats conjuntament i acumulats s’han de tramitar de
manera coordinada, sense consolidació de les masses.
2. Excepcionalment, es poden consolidar inventaris i llistes de creditors als
efectes d’elaborar l’informe de l’administració concursal quan hi hagi confusió de
patrimonis i no sigui possible delimitar la titularitat d’actius i passius sense incórrer
en una despesa o en una demora injustificades.»
Dinou.
següent:

Es modifica l’article 27 i s’afegeix un nou article 27 bis amb la redacció

«Article 27. Condicions subjectives per al nomenament d’administradors
concursals.
1. L’administració concursal està integrada per un únic membre, que ha de
complir alguna de les condicions següents:
1r Ser advocat en exercici amb cinc anys d’experiència professional efectiva
en l’exercici de l’advocacia, que hagi acreditat formació especialitzada en dret
concursal.
2n Ser economista, titulat mercantil o auditor de comptes amb cinc anys
d’experiència professional, amb especialització demostrable en l’àmbit concursal.
També es pot designar una persona jurídica en la qual s’integri, almenys, un
advocat en exercici i un economista, titulat mercantil o auditor de comptes, i que
garanteixi la deguda independència i dedicació en l’exercici de les funcions
d’administració concursal.
2.

Com a excepció al que disposa l’apartat 1:

1r En cas de concurs d’una entitat emissora de valors o instruments derivats
que es negociïn en un mercat secundari oficial, d’una entitat encarregada de regir
la negociació, compensació o liquidació d’aquests valors o instruments, o d’una
empresa de serveis d’inversió, es nomena administrador concursal un membre del
personal tècnic de la Comissió Nacional del Mercat de Valors o una altra persona
proposada per aquesta amb la qualificació del número 2n de l’apartat anterior, i a
aquest efecte la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha de comunicar al jutge
la identitat d’aquesta.
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2n En cas de concurs d’una entitat de crèdit o d’una entitat asseguradora, el
jutge ha de nomenar l’administrador concursal d’entre els proposats respectivament
pel Fons de Garantia de Dipòsits i el Consorci de Compensació d’Assegurances.
3r En cas de concursos ordinaris d’especial transcendència el jutge ha de
nomenar, a més de l’administrador concursal que preveu l’apartat 1 d’aquest article,
un administrador concursal creditor titular de crèdits ordinaris o amb privilegi
general no garantit d’entre els que figurin en el primer terç d’import més alt.
A aquests efectes, quan el conjunt dels deutes amb els treballadors pels crèdits
indicats en el paràgraf anterior estigui inclòs en el primer terç d’import més alt, el
jutge pot nomenar administrador creditor la representació legal dels treballadors, si
n’hi ha, que ha de designar un professional que compleixi la condició d’economista,
titulat mercantil, auditor de comptes o advocat, i queda sotmès al mateix règim
d’incapacitats, incompatibilitats, prohibicions, remuneració i responsabilitat que els
altres membres de l’administració concursal.
El primer administrador concursal designat és el que exerceixi la representació
de l’administració concursal davant de tercers en els termes que preveu aquesta
Llei per als supòsits d’administració concursal única.
Quan el creditor designat sigui una Administració pública o una entitat de dret
públic vinculada o dependent d’aquesta, la designació del professional pot recaure
en qualsevol empleat públic amb titulació universitària, de graduat o llicenciat en
àmbits pertanyents a les ciències jurídiques o econòmiques, i el seu règim de
responsabilitat és l’específic de la legislació administrativa.
3. En els deganats dels jutjats competents hi ha d’haver una llista integrada
pels professionals i les persones jurídiques que hagin posat de manifest la seva
disponibilitat per a l’exercici d’aquesta funció, la seva formació en matèria concursal
i, en tot cas, el seu compromís de continuïtat en la formació en aquesta matèria.
A aquest efecte, el Registre oficial d’auditors de comptes i els col·legis
professionals corresponents han de presentar, el mes de desembre de cada any,
per a la seva utilització des del primer dia de l’any següent, les llistes respectives
de persones disponibles, incloses les persones jurídiques. Els professionals la
col·legiació dels quals no sigui obligatòria poden sol·licitar, de manera gratuïta, la
inclusió en la llista en aquest mateix període justificant documentalment la formació
rebuda i la disponibilitat per ser designats. També les persones jurídiques que recull
l’incís final de l’apartat 1 d’aquest article poden sol·licitar la inclusió, indicant els
professionals que les integren i, llevat que ja figurin en les llistes, la seva formació i
disponibilitat.
Les persones implicades poden sol·licitar la inclusió en la llista de la seva
experiència com a administradors concursals o auxiliars delegats en altres
concursos, així com d’altres coneixements o formació especials que puguin ser
rellevants als efectes de la seva funció.
4. Els administradors concursals professionals els nomena el jutge procurant
una distribució equitativa de designacions entre els inclosos en les llistes que hi
hagi.
No obstant això, el jutge:
1r Pot designar, apreciant-ho raonadament, uns administradors concursals
concrets quan el desenvolupament previsible del procés exigeixi una experiència o
uns coneixements o formació especials, com els vinculats a assegurar la continuïtat
de l’activitat empresarial o que es puguin deduir de la complexitat del concurs.
2n Per a concursos ordinaris ha de designar els qui acreditin la seva
participació com a administradors o auxiliars delegats en altres concursos ordinaris
o, almenys, tres concursos abreujats, llevat que el jutge consideri, de manera
motivada, idònia la formació i l’experiència dels qui designi en atenció a les
característiques concretes del concurs.
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5. En supòsits de concursos connexos, el jutge competent per a la tramitació
d’aquests pot nomenar, en la mesura que això sigui possible, una administració
concursal única que designi auxiliars delegats.
En cas d’acumulació de concursos ja declarats, el nomenament pot recaure en
una de les administracions concursals ja existents.
6. Qualsevol interessat pot plantejar al deganat les queixes sobre el
funcionament o els requisits de la llista oficial o altres qüestions o irregularitats de
les persones inscrites amb caràcter previ al seu nomenament, d’acord amb el que
preveu l’article 168 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.»
«Article 27 bis. Concursos de transcendència especial als efectes de designació
de l’administració concursal.
Amb la prèvia decisió motivada del jutge competent per declarar el concurs, es
consideren concursos de transcendència especial aquells en què concorri un dels
supòsits següents:
1r Que la xifra de negoci anual del concursat hagi estat de cent milions
d’euros o superior en qualsevol dels tres exercicis anteriors a aquell en què sigui
declarat el concurs.
2n Que l’import de la massa passiva declarada pel concursat sigui superior a
cent milions d’euros.
3r Que el nombre de creditors manifestat pel concursat sigui superior a mil.
4t Que el nombre de treballadors sigui superior a cent o ho hagi estat en algun
dels tres exercicis anteriors a la declaració del concurs.
En tot cas, el jutge del concurs, d’ofici o a instància d’un creditor de caràcter
públic o de l’administració concursal, en els concursos en què hi hagi una causa
d’interès públic que així ho justifiqui i encara que no es donin els supòsits esmentats
en aquest article, pot nomenar administrador concursal creditor una Administració
pública o una entitat de dret públic vinculada o que en depengui.»
Vint.

Els apartats 2, 3, 4 i 6 de l’article 28 passen a tenir la redacció següent:

«2. En el cas que hi hagi suficients persones disponibles en la llista
corresponent, no poden ser nomenats administradors concursals els advocats,
auditors, economistes o titulats mercantils que hagin estat designats per al càrrec
esmentat pel mateix jutjat en tres concursos dins dels dos anys anteriors. A aquests
efectes, els nomenaments efectuats en concursos de societats pertanyents al
mateix grup d’empreses es computen com un de sol. Aquesta limitació no s’aplica
en el cas de les persones jurídiques que recull l’incís final de l’article 27.1.
Tampoc poden ser nomenats administradors concursals, ni designat per la
persona jurídica quan aquesta s’hagi nomenat administrador concursal, els qui
hagin estat separats d’aquest càrrec dins dels dos anys anteriors, ni els que estiguin
inhabilitats, de conformitat amb l’article 181, per sentència ferma de desaprovació
de comptes en concurs anterior.
3. S’apliquen als representants de la Comissió Nacional del Mercat de Valors,
dels fons de garantia de dipòsits i del Consorci de Compensació d’Assegurances,
les normes que conté aquest article, a excepció de les prohibicions per raó de
càrrec i de les que estableix l’article 93.2.2n.
4. Excepte per a les persones jurídiques que recull l’incís final de l’article 27.1,
no poden ser nomenats administradors concursals en un mateix concurs els qui
estiguin vinculats entre si personalment o professionalment. Per apreciar la
vinculació personal s’han d’aplicar les regles que estableix l’article 93.
S’entén que estan vinculades professionalment les persones entre les quals hi
hagi, o hagin hagut en els dos anys anteriors a la sol·licitud del concurs, de fet o de
dret, relacions de prestació de serveis, de col·laboració o de dependència, sigui
quin sigui el títol jurídic que es pugui atribuir a les relacions esmentades.»
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«6. No pot ser nomenat administrador concursal el qui, com a expert
independent, hagi emès l’informe a què es refereix el número 2n de l’article 71.6
d’aquesta Llei en relació amb un acord de refinançament que hagi assolit el deutor
abans de la seva declaració de concurs.»
Vint-i-u. Es modifiquen els apartats 1 i 2, s’afegeixen nous apartats 4 i 6 a l’article 29
i l’actual apartat 4 passa a ser el 5, que també es reforma:
«1. El nomenament d’administrador concursal s’ha de comunicar al designat
pel mitjà més ràpid. Dins dels cinc dies següents al de recepció de la comunicació,
el designat ha de comparèixer davant el jutjat per acreditar que té subscrita una
assegurança de responsabilitat civil o garantia equivalent proporcional a la
naturalesa i l’abast del risc cobert en els termes que es despleguin
reglamentàriament, per respondre dels possibles danys en l’exercici de la seva
funció i manifestar si accepta o no l’encàrrec. Quan l’administrador concursal sigui
una persona jurídica recau sobre aquesta l’exigència de subscripció de
l’assegurança de responsabilitat civil o garantia equivalent.
Si hi concorre en l’administrador concursal alguna causa de recusació, està
obligat a manifestar-la. Acceptat el càrrec, el secretari judicial ha d’expedir i lliurar al
designat un document acreditatiu de la condició d’administrador concursal.
Aquest document acreditatiu s’ha de retornar al jutjat en el moment en què es
produeixi el cessament, per qualsevol causa, de l’administrador concursal.
2. Si el designat no compareix, no té subscrita una assegurança de
responsabilitat civil o garantia equivalent suficient o no accepta el càrrec, el jutge
ha de procedir immediatament a un nou nomenament. Qui sense causa justa no
comparegui, no tingui assegurança subscrita o no accepti el càrrec, no se’l pot
designar administrador en els procediments concursals que es puguin seguir en el
mateix partit judicial durant un termini de tres anys.»
«4. En acceptar el càrrec, l’administrador concursal ha de facilitar al jutjat les
adreces postal i electrònica on es pugui efectuar la comunicació de crèdits, així
com qualsevol altra notificació.
5. No és necessària l’acceptació quan, en aplicació de l’article 27, el
nomenament recaigui en personal tècnic de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors, en un fons de garantia de dipòsits o en el Consorci de Compensació
d’Assegurances. No obstant això, dins el termini de cinc dies següents a la recepció
de la designació, han de facilitar al jutjat les adreces postal i electrònica on es pugui
efectuar la comunicació de crèdits, així com qualsevol altra notificació.
6. L’adreça electrònica que s’indiqui ha de complir les condicions tècniques de
seguretat de les comunicacions electròniques pel que fa a la constància de la
transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les
comunicacions.»
Vint-i-dos. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 30.1:
«Quan l’administració concursal correspongui a una persona jurídica en els
termes que preveu l’incís final de l’article 27.1, ha de comunicar la identitat de la
persona natural que compleixi alguna de les condicions professionals dels números
1r i 2n de l’apartat esmentat, que l’han de representar en l’exercici del càrrec.»
Vint-i-tres. Es modifica l’article 31, que queda redactat de la manera següent:
«Article 31.

Especialitats de l’acceptació.

En acceptar el càrrec, l’administrador concursal ha d’assenyalar un despatx o
oficina per a l’exercici del seu càrrec en alguna localitat de l’àmbit de competència
territorial del jutjat.»
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Vint-i-quatre. S’afegeix un segon paràgraf nou a l’article 32.1, la redacció del qual és
la següent:
«Quan hi hagi un únic administrador concursal, excepte en els supòsits de les
persones jurídiques que recull l’incís final de l’article 27.1, el jutge, quan ho
consideri en atenció a les circumstàncies concretes, pot designar, amb l’audiència
prèvia a l’administrador concursal, un auxiliar delegat que exerceixi la condició
professional que no tingui aquell i en el qual pot delegar les seves funcions d’acord
amb el paràgraf anterior.
El nomenament, com a mínim, d’un auxiliar delegat és obligatori:
1r En empreses amb establiments dispersos pel territori.
2n En empreses de gran dimensió.
3r Quan se sol·liciti pròrroga per a l’emissió de l’informe.
4t En concursos connexos en els quals s’hagi nomenat una administració
concursal única.»
Vint-i-cinc. La lletra b) de l’article 34.2 se suprimeix i les lletres c) i d) del mateix
apartat es renumeren com a b) i c):
«2. La retribució de l’administració concursal es determina mitjançant un
aranzel que s’ha d’aprovar reglamentàriament i que ha d’atendre la quantia de
l’actiu i del passiu, el caràcter ordinari o abreujat del procediment, l’acumulació de
concursos i la complexitat previsible del concurs.
L’aranzel s’ha d’ajustar necessàriament a les regles següents:
a) Exclusivitat. Els administradors concursals només poden percebre per la
seva intervenció en el concurs les quantitats que resultin de l’aplicació de l’aranzel.
b) Limitació. L’administració concursal no es pot retribuir per damunt de la
quantitat màxima que es fixi reglamentàriament per al conjunt del concurs.
c) Efectivitat. En els concursos en què la massa sigui insuficient, s’ha de
garantir el pagament d’un mínim retributiu establert reglamentàriament, mitjançant
un compte de garantia aranzelària que s’ha de dotar amb aportacions obligatòries
dels administradors concursals. Aquestes dotacions s’han de detraure de les
retribucions que efectivament percebin els administradors concursals en els
concursos en què actuïn en el percentatge que es determini reglamentàriament.»
Vint-i-sis. Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 35 i els apartats 2, 3 i 4 passen a tenir
la redacció següent:
«2. Quan l’administració concursal estigui integrada per dos membres, les
funcions d’aquest òrgan concursal s’han d’exercir de manera conjunta. Les
decisions s’han d’adoptar de manera mancomunada, excepte per a l’exercici de les
competències que el jutge els atribueixi individualitzadament. En cas de
disconformitat, el jutge n’ha d’emetre resolució.
3. Les decisions i els acords de l’administració concursal que no siguin de
tràmit o de gestió ordinària s’han de consignar per escrit i els han de signar, si
s’escau, tots els seus membres.
4. L’administració concursal està sotmesa a la supervisió del jutge del
concurs. En qualsevol moment, el jutge li pot requerir una informació específica o
una memòria sobre l’estat de la fase del concurs.»
Vint-i-set.
següents:

Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 36, i es renumeren els apartats

«Articulo 36.

Responsabilitat.

1. Els administradors concursals i els auxiliars delegats responen davant del
deutor i davant dels creditors dels danys i perjudicis causats a la massa pels actes i
les omissions contraris a la llei o fets sense la diligència escaient.
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2. Els administradors concursals responen solidàriament amb els auxiliars
delegats dels actes i les omissions lesius d’aquests, llevat que provin haver emprat
tota la diligència escaient per prevenir o evitar el dany.
3. L’acció de responsabilitat se substancia pels tràmits del judici declaratiu
que correspongui, davant del jutge que conegui o hagi conegut del concurs.
4. L’acció de responsabilitat prescriu al cap de quatre anys, comptats des que
l’actor va tenir coneixement del dany o perjudici pel qual reclama i, en tot cas, des
que els administradors concursals o els auxiliars delegats hagin cessat en el càrrec.
5. Si la sentència conté condemna a indemnitzar danys i perjudicis, el creditor
que hagi exercitat l’acció en interès de la massa té dret, amb càrrec a la quantitat
percebuda, que se li reemborsin les despeses necessàries que hagi suportat.
6. Queden fora de perill les accions de responsabilitat que puguin
correspondre al deutor, als creditors o a tercers per actes o omissions dels
administradors concursals i auxiliars delegats que lesionin directament els
interessos d’aquells.»
Vint-i-vuit. L’apartat 4 de l’article 38 passa a tenir la redacció següent:
«En cas de cessament de l’administrador concursal abans de la conclusió del
concurs, el jutge li ha d’ordenar retre comptes de la seva actuació. Aquesta rendició
de comptes l’ha de presentar l’administrador concursal dins del termini d’un mes,
comptat des que li sigui notificada l’ordre judicial, i ha de ser objecte dels mateixos
tràmits, resolucions i efectes que preveu l’article 181 per a les rendicions de
comptes a la conclusió del concurs.»
Vint-i-nou.

Es modifica l’article 39, que queda redactat de la manera següent:

«Article 39.

Recursos.

Contra les resolucions sobre nomenament, recusació i cessament dels
administradors concursals i auxiliars delegats es pot presentar recurs de reposició
i, contra la interlocutòria que el resolgui, el d’apel·lació, que no té efecte suspensiu.
Estan legitimats per recórrer el deutor, l’administració concursal, els
administradors concursals afectats i els qui acreditin interès legítim, encara que no
hagin comparegut amb anterioritat.»
Trenta.

Els apartats 2 i 3 de l’article 43 queden redactats de la manera següent:

«2. Fins a l’aprovació judicial del conveni o l’obertura de la liquidació, no es
poden alienar o gravar els béns i els drets que integren la massa activa sense
autorització del jutge.
3. S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior:
1r Els actes de disposició que l’administració concursal consideri
indispensables per garantir la viabilitat de l’empresa o les necessitats de tresoreria
que exigeixi la continuïtat del concurs. S’han de comunicar immediatament al jutge
del concurs els actes realitzats, i s’hi ha d’adjuntar la justificació de la seva
necessitat.
2n Els actes de disposició de béns que no siguin necessaris per a la
continuïtat de l’activitat quan es presentin ofertes que coincideixin substancialment
amb el valor que se’ls hagi donat en l’inventari. S’entén que aquesta coincidència
és substancial si en el cas d’immobles la diferència és inferior a un deu per cent i
en el cas de mobles d’un vint per cent, i no consta oferta superior. L’administració
concursal ha de comunicar immediatament al jutge del concurs l’oferta rebuda i la
justificació del caràcter no necessari dels béns. L’oferta presentada queda aprovada
si en termini de deu dies no es presenta una de superior.
3r Els actes de disposició inherents a la continuació de l’activitat professional
o empresarial del deutor, en els termes que estableix l’article següent.»
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L’últim paràgraf de l’article 44.4 passa a tenir la redacció següent:

«Quan les mesures suposin l’extinció, suspensió o modificació col·lectives dels
contractes de treball, inclosos els trasllats col·lectius, el jutge ha d’actuar de
conformitat amb el que estableix l’article 8.2n i simultàniament ha d’iniciar
l’expedient de l’article 64. L’administració concursal en la seva sol·licitud ha de
donar compliment al que disposa l’article 64.4.»
Trenta-dos.

Es modifica l’article 46 en aquests termes:

«Article 46.

Comptes anuals del deutor.

1. En cas d’intervenció, subsisteix l’obligació legal dels administradors de
formular i de sotmetre a auditoria els comptes anuals, sota la supervisió dels
administradors concursals.
L’administració concursal pot autoritzar els administradors del deutor concursat
perquè el compliment de l’obligació legal de formular els comptes anuals
corresponents a l’exercici anterior a la declaració judicial de concurs s’endarrereixi
al mes següent a la presentació de l’inventari i de la llista de creditors. L’aprovació
dels comptes s’ha de fer en els tres mesos següents al venciment de la pròrroga
esmentada. D’això, se n’ha de donar compte al jutge del concurs i, si la persona
jurídica està obligada a dipositar els comptes anuals, al Registre mercantil en què
figuri inscrita. Un cop efectuada aquesta comunicació, el retard del dipòsit dels
comptes no ha de produir el tancament del full registral, si es compleixen els
terminis per al dipòsit des del venciment del termini prorrogat d’aprovació dels
comptes. En cada un dels documents que integren els comptes anuals s’ha de fer
esment de la causa legítima del retard.
2. A petició fundada de l’administració concursal, el jutge del concurs pot
acordar la revocació del nomenament de l’auditor de comptes de la persona jurídica
deutora i el nomenament d’un altre per a la verificació dels comptes anuals.
3. En cas de suspensió, subsisteix l’obligació legal de formular i de sotmetre a
auditoria els comptes anuals, i aquestes facultats corresponen als administradors
concursals.»
Trenta-tres.

L’article 47 passa a tenir la redacció següent:

«Article 47.

Dret a aliments.

1. El concursat persona natural que es trobi en estat de necessitat té dret a
percebre aliments durant la tramitació del concurs, amb càrrec a la massa activa,
sempre que hi hagi prou béns per atendre les seves necessitats i les del seu
cònjuge, parella de fet inscrita quan es doni alguna de les circumstàncies que
preveu l’article 25.3 i descendents sota la seva potestat.
La seva quantia i periodicitat són, en cas d’intervenció, les que acordi
l’administració concursal i, en cas de suspensió, les que autoritzi el jutge, oïts el
concursat i l’administració concursal. En aquest últim cas, el jutge, amb audiència
del concursat o de l’administració concursal i amb la sol·licitud prèvia de qualsevol
d’aquestes, pot modificar la quantia i la periodicitat dels aliments.
2. Les persones respecte de les quals el concursat té el deure legal d’aliments,
amb excepció del seu cònjuge, parella de fet inscrita quan es doni alguna de les
circumstàncies que preveu l’article 25.3 i descendents sota la seva potestat, només
els poden obtenir amb càrrec a la massa si no els poden percebre d’altres persones
legalment obligades a prestar-los i sempre que hagin exercit l’acció de reclamació
en el termini d’un any a comptar del moment en què es va haver de percebre, amb
l’autorització prèvia del jutge del concurs, que ha resoldre sobre la seva procedència
i quantia. L’obligació de prestar aliments imposats al concursat per resolució judicial
dictada amb anterioritat a la declaració de concurs s’ha de satisfer amb càrrec a la
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massa activa en la quantia fixada pel jutge de concurs, i quant a l’excés té la
consideració de crèdit concursal ordinari.»
Trenta-quatre.

L’article 48 queda redactat de la manera següent:

«Article 48. Efectes de la declaració de concurs sobre els òrgans de les persones
jurídiques deutores.
1. Durant la tramitació del concurs, es mantenen els òrgans de la persona
jurídica deutora, sense perjudici dels efectes que sobre el seu funcionament produeixi
la intervenció o la suspensió de les seves facultats d’administració i disposició.
2. L’administració concursal té dret d’assistència i de veu en les sessions dels
òrgans col·legiats de la persona jurídica concursada. A aquests efectes, ha de ser
convocada en la mateixa forma i amb la mateixa antelació que els integrants de
l’òrgan que s’ha de reunir.
La constitució de junta o assemblea o un altre òrgan col·legiat amb el caràcter
d’universal no és vàlida sense la concurrència de l’administració concursal. Els
acords de la junta o de l’assemblea que puguin tenir contingut patrimonial o
rellevància directa per al concurs requereixen, per a la seva eficàcia, de
l’autorització o la confirmació de l’administració concursal.
3. Els administradors o liquidadors del deutor persona jurídica continuen amb la
representació de l’entitat dins del concurs. En cas de suspensió, les facultats
d’administració i disposició pròpies de l’òrgan d’administració o liquidació passen a
l’administració concursal. En cas d’intervenció, aquestes facultats continuen sent
exercides pels administradors o liquidadors, amb la supervisió de l’administració
concursal, a qui correspon autoritzar o confirmar els actes d’administració i disposició.
Els apoderaments que puguin existir al mateix temps de la declaració de
concurs queden afectats per la suspensió o la intervenció de les facultats
patrimonials.
4. Si el càrrec d’administrador de la persona jurídica és retribuït, el jutge del
concurs pot acordar que deixi de ser-ho o reduir l’import de la retribució, a la vista
del contingut i la complexitat de les funcions d’administració i del patrimoni de la
concursada.
5. A sol·licitud de l’administració concursal, el jutge li pot atribuir, sempre que
estiguin afectats els interessos patrimonials de la persona jurídica concursada,
l’exercici dels drets polítics que corresponguin a aquesta en altres entitats.»
Trenta-cinc.

S’afegeix un nou article 48 bis, el text del qual és el següent:

«Article 48 bis.
socis.

Efectes de la declaració de concurs sobre les accions contra els

1. Durant la tramitació del concurs de la societat, correspon exclusivament a
l’administració concursal l’exercici de l’acció contra el soci o els socis personalment
responsables pels deutes d’aquesta anteriors a la declaració de concurs.
2. Durant la tramitació del concurs de la societat, correspon exclusivament a
l’administració concursal la reclamació, en el moment i la quantia que consideri
convenient, del desemborsament de les aportacions socials que hagin estat
diferides, sigui quin sigui el termini fixat en l’escriptura o en els estatuts, i de les
prestacions accessòries pendents de compliment.»
Trenta-sis.

S’afegeix un nou article 48 ter, la redacció del qual és la següent:

«Article 48 ter.

Embargament de béns.

1. Des de la declaració de concurs de persona jurídica, el jutge del concurs,
d’ofici o a sol·licitud raonada de l’administració concursal, pot acordar, com a
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mesura cautelar, l’embargament de béns i drets dels seus administradors o
liquidadors, de fet i de dret, apoderats generals i dels que hagin tingut aquesta
condició dins dels dos anys anteriors a la data d’aquella declaració, quan de les
actuacions resulti fonamentada la possibilitat que en la sentència de qualificació les
persones a les quals afecti l’embargament siguin condemnades a la cobertura del
dèficit resultant de la liquidació en els termes que preveu aquesta Llei.
L’embargament s’acorda per la quantia que el jutge consideri i pot ser substituït,
a sol·licitud de l’interessat, per un aval d’entitat de crèdit.
2. De la mateixa manera, durant la tramitació del concurs de la societat, el
jutge, d’ofici o a sol·licitud raonada de l’administració concursal, pot ordenar
l’embargament de béns i drets del soci o els socis personalment responsables pels
deutes de la societat anteriors a la declaració de concurs, en la quantia que
consideri suficient, quan de les actuacions resulti fonamentada la possibilitat que la
massa activa sigui insuficient per satisfer tots els deutes, i es pot acordar, a
sol·licitud de l’interessat, la substitució de l’embargament per un aval d’entitat de
crèdit.
3. Contra la interlocutòria que resolgui sobre la mesura cautelar es pot
presentar recurs d’apel·lació.»
Trenta-set.

S’afegeix un nou article 48 quater, la redacció del qual és la següent:

«Article 48 quater. Efectes de la declaració de concurs sobre les accions contra
els administradors de la societat deutora.
Una vegada declarat el concurs, correspon exclusivament a l’administració
concursal l’exercici de les accions de responsabilitat de la persona jurídica
concursada contra els seus administradors, auditors o liquidadors.»
Trenta-vuit.

L’article 49 passa a tenir la redacció següent:

«Article 49.

Integració de la massa passiva.

1. Una vegada declarat el concurs, tots els creditors del deutor, ordinaris o no,
sigui quina sigui la seva nacionalitat i domicili, queden integrats de dret en la massa
passiva del concurs, sense altres excepcions que les que estableixin les lleis.
2. En cas de concurs de persona casada en règim de societat de guanys o
qualsevol altre de comunitat de béns, s’integren en la massa passiva els crèdits
contra el cònjuge del concursat, que siguin, a més, crèdits de responsabilitat de la
societat o comunitat conjugal.»
Trenta-nou. S’afegeixen dos nous apartats 2 i 3 a l’article 50, i l’actual apartat 2
passa a ser el 4:
«2. Els jutges mercantils no admeten a tràmit les demandes que es presentin
des de la declaració del concurs fins a la seva conclusió, en les quals s’exerceixin
accions de reclamació d’obligacions socials contra els administradors de les
societats de capital concursades que hagin incomplert els deures imposats en cas
de concurrència de causa de dissolució. Si s’admeten, és aplicable el que disposa
l’últim incís de l’apartat anterior.
3. Els jutges de primera instància no admeten a tràmit les demandes que es
presentin des de la declaració del concurs fins a la seva conclusió, en les quals
s’exerceixi l’acció que es reconeix als que posin el seu treball i materials en una
obra ajustada a tant alçat contra el propietari de l’obra en els termes que preveu
l’article 1.597 del Codi civil. Si s’admeten, és aplicable el que disposa l’últim incís
del primer apartat d’aquest article.»
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Quaranta. Es fa la redacció següent de l’apartat 1 de l’article 51:
«1. Els judicis declaratius en què el deutor sigui part i que estiguin en
tramitació en el moment de la declaració de concurs s’han de continuar substanciant
davant el mateix tribunal que estigui coneixent d’aquests fins a la fermesa de la
sentència.
Per excepció s’acumulen d’ofici al concurs, sempre que estiguin en primera
instància i no hagi finalitzat l’acte de judici o la vista, tots els judicis per reclamació
de danys i perjudicis a la persona jurídica concursada contra els seus administradors
o liquidadors, de fet o de dret, i contra els auditors.
Els judicis acumulats continuen la seva tramitació davant del jutge del concurs,
pels tràmits del procediment pel qual se substanciï la reclamació, inclosos els
recursos que siguin procedents contra la sentència.»
Quaranta-u. S’introdueix un nou article 51 bis:
«Article 51 bis.

Suspensió de judicis declaratius pendents.

1. Un cop declarat el concurs i fins a la seva conclusió, queden en suspens
els procediments iniciats abans de la declaració de concurs en els quals s’hagin
exercit accions de reclamació d’obligacions socials contra els administradors de les
societats de capital concursades que hagin incomplert els deures imposats en cas
de concurrència de causa de dissolució.
2. Un cop declarat el concurs i fins a la seva conclusió, queden en suspens
els procediments iniciats amb anterioritat en els quals s’hagi exercit l’acció que es
reconeix als que posin el seu treball i materials en una obra ajustada a tant alçat
contra el propietari de l’obra en els termes que preveu l’article 1.597 del Codi civil.»
Quaranta-dos.

Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 55:

«1. Declarat el concurs, no es poden iniciar execucions singulars, judicials o
extrajudicials, ni seguir-se constrenyiments administratius o tributaris contra el
patrimoni del deutor.
Fins a l’aprovació del pla de liquidació, es poden continuar els procediments
administratius d’execució en els quals s’hagi dictat diligència d’embargament i les
execucions laborals en les quals s’hagin embargat béns del concursat, tot això
abans de la data de declaració del concurs, sempre que els béns objecte
d’embargament no siguin necessaris per a la continuïtat de l’activitat professional o
empresarial del deutor.»
«3. Quan les actuacions d’execució hagin quedat en suspens d’acord amb el
que disposen els apartats anteriors, el jutge, a petició de l’administració concursal i
amb l’audiència prèvia dels creditors afectats, pot acordar l’aixecament i la
cancel·lació dels embargaments travats quan el manteniment d’aquests dificulti
greument la continuïtat de l’activitat professional o empresarial del concursat.
L’aixecament i la cancel·lació no es pot acordar respecte dels embargaments
administratius.»
Quaranta-tres. Es modifiquen la rúbrica i els apartat 1 i 2 de l’article 56 i s’afegeix un
nou apartat 5 a aquest precepte:
«Article 56. Paralització d’execucions de garanties reals i accions de recuperació
assimilades.
1. Els creditors amb garantia real sobre béns del concursat afectes a la seva
activitat professional o empresarial o a una unitat productiva de la seva titularitat no
poden iniciar l’execució o realització forçosa de la garantia fins que s’aprovi un
conveni el contingut del qual no afecti l’exercici d’aquest dret o transcorri un any
des de la declaració de concurs sense que s’hagi produït l’obertura de la liquidació.
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Tampoc es poden exercir durant aquest temps:
a) Les accions tendents a recuperar els béns venuts a terminis o finançats amb
reserva de domini mitjançant contractes inscrits en el Registre de béns mobles.
b) Les accions resolutòries de vendes d’immobles per falta de pagament del
preu ajornat, encara que derivin de condicions explícites inscrites en el Registre de
la propietat.
c) Les accions tendents a recuperar els béns cedits en arrendament financer
mitjançant contractes inscrits en els Registres de la propietat o de béns mobles o
formalitzats en document que comporti execució.
2. Les actuacions ja iniciades en exercici de les accions a què es refereix
l’apartat anterior se suspenen des que la declaració del concurs, sigui ferm o no,
consti en el corresponent procediment, encara que ja estiguin publicats els anuncis
de subhasta del bé o del dret. Només s’alça la suspensió de l’execució i s’ordena
que continuï quan s’incorpori al procediment testimoni de la resolució del jutge del
concurs que declari que els béns o els drets no estan afectes o no són necessaris
per a la continuïtat de l’activitat professional o empresarial del deutor.»
«5. Als efectes del que disposen aquest article i l’anterior, correspon al jutge
del concurs determinar si un bé del concursat està afecte o no a la seva activitat
professional o empresarial o a una unitat productiva de la seva titularitat i si un bé o
dret és necessari per a la continuïtat de l’activitat professional o empresarial del
deutor.»
Quaranta-quatre.
«Article 58.

L’article 58 passa a tenir la redacció següent:

Prohibició de compensació.

Sense perjudici del que preveu l’article 205, una vegada declarat el concurs, no
és procedent la compensació dels crèdits i deutes del concursat, però produeix els
seus efectes la compensació els requisits de la qual existien abans de la declaració,
encara que la resolució judicial o acte administratiu que la declari s’hagi dictat amb
posterioritat a aquesta.
En cas de controvèrsia quant a aquest aspecte, aquesta s’ha de resoldre a
través de les vies de l’incident concursal.»
Quaranta-cinc.

S’afegeix un nou article 59 bis, amb la redacció següent:

«Article 59 bis.

Suspensió del dret de retenció.

1. Un cop declarat el concurs queda suspès l’exercici del dret de retenció
sobre béns i drets integrats en la massa activa.
2. Si en el moment de conclusió del concurs aquests béns o drets no han
estat alienats, han de ser restituïts immediatament al titular del dret de retenció el
crèdit del qual no hagi estat satisfet íntegrament.
3. Aquesta suspensió no afecta les retencions imposades per la legislació
administrativa, tributària, laboral i de seguretat social.»
Quaranta-sis. A l’article 60 els apartats 2 i 3 es renumeren com a 3 i 4, i s’afegeix un
nou apartat 2. L’article queda redactat amb el contingut següent:
«1. Des de la declaració fins a la conclusió del concurs queda interrompuda la
prescripció de les accions contra el deutor pels crèdits anteriors a la declaració.
2. La interrupció de la prescripció no perjudica els deutors solidaris, així com
tampoc els fiadors i avalistes.
3. Des de la declaració fins a la conclusió del concurs queda interrompuda la
prescripció de les accions contra socis i contra administradors, liquidadors i auditors
de la persona jurídica deutora.
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També queda interrompuda la prescripció de les accions l’exercici de les quals
quedi suspès en virtut del que disposa aquesta Llei.
4. En el cas previst en els apartats anteriors, el còmput del termini per a la
prescripció s’inicia novament, si s’escau, en el moment de la conclusió del
concurs.»
Quaranta-set. L’apartat 2 de l’article 61 queda redactat de la manera següent:
«2. La declaració de concurs, per si sola, no afecta la vigència dels contractes
amb obligacions recíproques pendents de compliment tant a càrrec del concursat
com de l’altra part. Les prestacions a les quals estigui obligat el concursat s’han de
realitzar amb càrrec a la massa.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, l’administració concursal, en cas
de suspensió, o el concursat, en cas d’intervenció, poden sol·licitar la resolució del
contracte si ho consideren convenient a l’interès del concurs. El secretari judicial ha
de citar a dia cert davant del jutge el concursat, l’administració concursal i l’altra
part en el contracte i, si hi ha acord quant a la resolució i els seus efectes, el jutge
ha de dictar interlocutòria en què declari resolt el contracte de conformitat amb el
que s’hagi acordat. Altrament, les diferències se substancien pels tràmits de
l’incident concursal i el jutge ha de decidir sobre la resolució, i acordar, si s’escau,
les restitucions que escaiguin i la indemnització que s’hagi de satisfer amb càrrec a
la massa. Quan es tracti de la resolució de contractes d’arrendament financer, i a
falta d’acord entre les parts, a la demanda incidental s’hi ha d’adjuntar una taxació
pericial independent dels béns cedits que el jutge pot tenir en compte en fixar la
indemnització.»
Quaranta-vuit. Els apartats 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 de l’article 64 queden redactats de
la manera següent:
«1. Els expedients de modificació substancial de les condicions de treball de
caràcter col·lectiu, inclosos els trasllats col·lectius, i de suspensió o extinció
col·lectives de les relacions laborals, una vegada declarat el concurs, s’han de
tramitar davant del jutge del concurs per les regles que estableix aquest article.
Si a la data de la declaració del concurs està en tramitació un expedient de
regulació d’ocupació, l’autoritat laboral ha de remetre les actuacions al jutge del
concurs. Dins dels tres dies següents al de recepció de l’expedient, el secretari
judicial ha de citar a dia cert els legitimats que preveu l’apartat següent per exposar
i justificar, si s’escau, la procedència de continuar la tramitació de les mesures
col·lectives, de conformitat amb el que preveu aquest article. Les actuacions
practicades en l’expedient anterior fins a la data de la declaració de concurs
conserven la seva validesa en l’expedient que es tramiti davant el jutjat.
Si a la data de la declaració de concurs ja ha recaigut resolució que autoritzi o
estimi la sol·licitud, correspon a l’administració concursal l’execució de la resolució.
En tot cas, la declaració de concurs ha de ser comunicada a l’autoritat laboral als
efectes que escaiguin.
2. L’administració concursal, el deutor o els treballadors de l’empresa
concursada a través dels seus representants legals poden sol·licitar del jutge del
concurs la modificació substancial de les condicions de treball i l’extinció o la
suspensió col·lectives dels contractes de treball en què sigui ocupador el concursat.
En el cas que no hi hagi representació legal dels treballadors, aquests poden
atribuir la seva representació en la tramitació del procediment a una comissió
designada d’acord amb el que disposa l’article 41.4 de l’Estatut dels treballadors.
Transcorregut el termini de cinc dies previst per a l’exercici d’aquest dret sense que
els treballadors hagin designat representants, el jutge pot acordar la intervenció
d’una comissió d’un màxim de tres membres, integrada pels sindicats més
representatius i els representatius del sector al qual l’empresa pertanyi.»
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«4. La sol·licitud ha d’exposar i justificar, si s’escau, les causes motivadores
de les mesures col·lectives preteses i els objectius que es proposen assolir amb
aquestes mesures per assegurar, si s’escau, la viabilitat futura de l’empresa i de
l’ocupació, i ha d’adjuntar els documents necessaris per a la seva acreditació.
L’administració concursal pot sol·licitar la col·laboració del concursat o l’auxili
del jutjat que consideri necessari per a la seva comprovació.
5. Un cop rebuda la sol·licitud, el jutge ha de convocar el concursat, els
representants dels treballadors i l’administració concursal a un període de
consultes, la durada del qual no ha de ser superior a trenta dies naturals, o a
quinze, també naturals, en el supòsit d’empreses que tinguin menys de cinquanta
treballadors.
En cas d’intervenció de les facultats d’administració i disposició del deutor, el
jutge pot autoritzar la participació del concursat en el període de consultes.
Els representants dels treballadors o l’administració concursal poden sol·licitar
al jutge la participació en el període de consultes d’altres persones físiques o
jurídiques que indiciàriament puguin constituir una unitat d’empresa amb la
concursada. A aquests efectes, poden sol·licitar l’auxili del jutjat que es consideri
necessari per a la seva comprovació. Igualment, per al cas d’unitat empresarial, i
als efectes de valorar la realitat econòmica del conjunt empresarial, es pot reclamar
la documentació econòmica consolidada o la relativa a altres empreses.
Si la mesura afecta empreses de més de cinquanta treballadors, s’ha d’adjuntar
a la sol·licitud un pla que prevegi la incidència de les mesures laborals proposades
en la viabilitat futura de l’empresa i de l’ocupació.
En els casos en què la sol·licitud hagi estat formulada per l’empresari o per
l’administració concursal, la comunicació als representants legals dels treballadors
de l’inici del període de consultes ha d’incloure una còpia de la sol·licitud que
preveu l’apartat 4 d’aquest article i dels documents que si s’escau s’adjuntin.
El jutge, a instància de l’administració concursal o de la representació dels
treballadors, pot acordar en qualsevol moment la substitució del període de
consultes pel procediment de mediació o arbitratge que sigui aplicable en l’àmbit de
l’empresa, que s’ha de dur a terme dins el termini màxim indicat per al període
esmentat.
6. Durant el període de consultes, els representants dels treballadors i
l’administració concursal han de negociar de bona fe per a la consecució d’un
acord.
L’acord requereix la conformitat de la majoria dels membres del comitè o
comitès d’empresa, dels delegats de personal, de la comissió de treballadors, si
s’escau, o de les representacions sindicals, si n’hi ha, sempre que representin la
majoria d’aquests.
L’acord subscrit per l’administració concursal i els representants dels
treballadors pot ser acompanyat amb la sol·licitud, cas en què no és necessària
l’obertura del període de consultes.
A l’acord es recull la identitat dels treballadors afectats i es fixen les
indemnitzacions, que s’han d’ajustar al que estableix la legislació laboral, llevat
que, ponderant els interessos afectats pel concurs, es pactin de manera expressa
d’altres de superiors.
En finalitzar el termini assenyalat o en el moment en què s’aconsegueixi un
acord, l’administració concursal i els representants dels treballadors han de
comunicar al jutge del concurs el resultat del període de consultes.
Un cop rebuda la comunicació, el secretari judicial ha de sol·licitar un informe
de l’autoritat laboral sobre les mesures proposades o l’acord assolit, que ha de ser
emès en el termini de quinze dies, i aquesta pot oir l’administració concursal i els
representants dels treballadors abans de la seva emissió.
Un cop rebut l’informe pel jutge del concurs o transcorregut el termini d’emissió,
segueix el curs de les actuacions. Si l’informe és emès fora de termini, no obstant
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això pot ser tingut en compte pel jutge del concurs en adoptar la resolució
corresponent.
7. Complerts els tràmits ordenats en els apartats anteriors, el jutge ha
d’emetre resolució en un termini màxim de cinc dies, mitjançant una interlocutòria,
sobre les mesures proposades i ha d’acceptar, si n’hi ha, l’acord assolit, llevat que
en la conclusió d’aquest apreciï l’existència de frau, dol, coacció o abús de dret. En
aquest cas, així com en el supòsit que no hi hagi acord, el jutge ha de determinar el
que escaigui d’acord amb la legislació laboral.
Si no s’ha assolit un acord, el jutge del concurs ha de donar audiència als que
hagin intervingut en el període de consultes, per a la qual cosa, el secretari del
jutjat els ha de convocar a una compareixença en la qual poen formular al·legacions
i aportar una prova documental. El jutge pot substituir aquesta compareixença per
un tràmit escrit d’al·legacions per tres dies.
La interlocutòria, en cas que s’acordi la suspensió o l’extinció col·lectiva dels
contractes de treball, té efectes des de la data en què es dicti, llevat que en la
interlocutòria es disposi una altra data posterior, i té les mateixes conseqüències
que la resolució administrativa de l’autoritat laboral recaiguda en un expedient de
regulació d’ocupació, a efectes de l’accés dels treballadors a la situació legal de
desocupació.
8. Contra la interlocutòria a què es refereix l’apartat anterior, l’administració
concursal, el concursat, els treballadors a través dels seus representants i el Fons
de Garantia Salarial (d’ara endavant FOGASA) poden interposar recurs de
suplicació, així com la resta de recursos que preveu el Reial decret legislatiu
2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de procediment laboral,
que s’han de tramitar i resoldre davant els òrgans jurisdiccionals de l’ordre social,
sense que cap d’aquests tingui efectes suspensius sobre la tramitació del concurs
ni dels incidents concursals.
Les accions que els treballadors o el FOGASA puguin exercir contra la
interlocutòria en qüestions que es refereixin estrictament a la relació jurídica
individual s’han de substanciar pel procediment de l’incident concursal en matèria
laboral. El termini per interposar la demanda d’incident concursal és d’un mes des
que el treballador va conèixer o va poder conèixer la interlocutòria del jutge del
concurs. La sentència que es dicti és recurrible en suplicació.»
«10. Les accions resolutòries individuals interposades a l’empara de l’article
50 de l’Estatut dels treballadors motivades per la situació econòmica o d’insolvència
del concursat tenen la consideració d’extincions de caràcter col·lectiu, des que
s’acordi la iniciació de l’expedient que preveu aquest article, per a l’extinció dels
contractes. Acordada la iniciació de l’expedient que preveu aquest article, tots els
processos individuals seguits davant de la concursada posteriors a la sol·licitud del
concurs pendent de resolució ferma se suspenen fins que adquireixi fermesa la
interlocutòria que posi fi a l’expedient d’extinció col·lectiva. La resolució que acordi
la suspensió s’ha de comunicar a l’administració concursal als efectes del
reconeixement com a contingent del crèdit que pugui resultar de la sentència que
en el seu moment es dicti, una vegada alçada la suspensió. També s’ha de
comunicar als tribunals davant els quals estiguin tramitant els procediments
individuals. La interlocutòria que acordi l’extinció col·lectiva té efectes de cosa
jutjada sobre els processos individuals suspesos.»
Quaranta-nou.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 65:

«1. Durant la tramitació del concurs, l’administració concursal, per iniciativa
pròpia o a instància del deutor, pot extingir o suspendre els contractes d’aquest
amb el personal d’alta direcció. La decisió de l’administració concursal pot ser
impugnada davant del jutge del concurs a través de l’incident concursal en matèria
laboral. La sentència que es dicti és recurrible en suplicació.»
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L’article 71 queda redactat en els termes següents:

«Article 71.

Accions de reintegració.

1. Un cop declarat el concurs, són rescindibles els actes perjudicials per a la
massa activa efectuats pel deutor dins dels dos anys anteriors a la data de la
declaració, encara que no hi hagi hagut intenció fraudulenta.
2. El perjudici patrimonial es presumeix, sense admetre prova en contra, quan
es tracti d’actes de disposició a títol gratuït, llevat de les liberalitats d’ús, i de
pagaments o altres actes d’extinció d’obligacions amb venciment posterior a la
declaració del concurs, excepte si tenen garantia real, cas en què s’aplica el que
preveu l’apartat següent.
3. Llevat de prova en contra, el perjudici patrimonial es presumeix quan es
tracti dels actes següents:
1r Els dispositius a títol onerós efectuats a favor d’alguna de les persones
especialment relacionades amb el concursat.
2n La constitució de garanties reals a favor d’obligacions preexistents o de les
noves contretes en substitució d’aquelles.
3r Els pagaments o altres actes d’extinció d’obligacions que tinguin garantia
real i amb venciment posterior a la declaració del concurs.
4. Quan es tracti d’actes no compresos en els tres casos que preveu l’apartat
anterior, el perjudici patrimonial ha de ser provat per qui exerceixi l’acció rescissòria.
5. En cap cas poden ser objecte de rescissió:
1r Els actes ordinaris de l’activitat professional o empresarial del deutor
efectuats en condicions normals.
2n Els actes compresos en l’àmbit de lleis especials reguladores dels
sistemes de pagaments i compensació i liquidació de valors i instruments derivats.
3r Les garanties constituïdes a favor dels crèdits de dret públic i a favor del
FOGASA en els acords o convenis de recuperació que preveu la seva normativa
específica.
6. No poden ser objecte de rescissió els acords de refinançament assolits pel
deutor, així com els negocis, actes i pagaments, sigui quina sigui la forma en què
s’hagin realitzat, i les garanties constituïdes en execució d’aquests acords, quan en
virtut d’aquests es procedeixi, com a mínim, a l’ampliació significativa del crèdit
disponible o a la modificació de les seves obligacions, o bé mitjançant pròrroga del
seu termini de venciment o l’establiment d’altres de contretes en substitució
d’aquelles, sempre que responguin a un pla de viabilitat que permeti la continuïtat
de l’activitat professional o empresarial en el curt i mitjà termini i que abans de la
declaració del concurs:
1r L’acord hagi estat subscrit per creditors els crèdits dels quals representin
almenys tres cinquens del passiu del deutor en la data d’adopció de l’acord de
refinançament. En el cas d’acords de grup, el percentatge indicat es calcula tant en
base individual, en relació amb totes i cada una de les societats afectades, com en
base consolidada, en relació amb els crèdits de cada grup o subgrup afectats i
excloent en els dos casos del còmput del passiu els préstecs i els crèdits concedits
per societats del grup.
2n L’acord hagi estat informat favorablement per un expert independent
designat al seu arbitri prudent pel registrador mercantil del domicili del deutor
d’acord amb el que preveu el Reglament del Registre mercantil. Si l’acord de
refinançament afecta diverses societats del mateix grup, l’informe pot ser únic i
elaborat per un sol expert, designat pel registrador del domicili de la societat
dominant, si està afectada per l’acord o si no pel del domicili de qualsevol de les
societats del grup. L’informe de l’expert ha de contenir un judici tècnic sobre la
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suficiència de la informació proporcionada pel deutor, sobre el caràcter raonable i
realitzable del pla en les condicions que defineix el paràgraf primer i sobre la
proporcionalitat de les garanties d’acord amb les condicions normals de mercat en
el moment de la signatura de l’acord. Quan l’informe contingui reserves o limitacions
de qualsevol classe, la seva importància ha de ser expressament avaluada pels
signants de l’acord.
3r L’acord hagi estat formalitzat en instrument públic al qual s’han unit tots els
documents que justifiquin el seu contingut i el compliment dels requisits anteriors.
7. L’exercici de les accions rescissòries no impedeix el d’altres accions
d’impugnació d’actes del deutor que escaiguin conforme a dret, les quals es poden
exercir davant del jutge del concurs, conforme a les normes de legitimació i
procediment que per a aquelles conté l’article següent.»
Cinquanta-u. S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 72 i els actuals apartats 2 i 3 es
renumeren com a apartats 3 i 4:
«2. Només l’administració concursal està legitimada per a l’exercici de l’acció
rescissòria i altres d’impugnació que es puguin plantejar contra els acords de
refinançament de l’article 71.6. Per a l’exercici d’aquestes accions no és aplicable
la legitimació subsidiària que preveu l’apartat anterior.»
Cinquanta-dos. Es modifica l’apartat 2, s’afegeix un nou apartat 3 a l’article 74 i es
renumera l’apartat 3 com a apartat 4:
«2.

El termini de presentació pot ser prorrogat pel jutge:

1r En cas que es donin circumstàncies excepcionals, a sol·licitud de
l’administració concursal presentada abans que expiri el termini legal, per un temps
no superior a dos mesos més. No obstant això, l’administrador que hagi estat
nomenat, com a mínim, en tres concursos en tramitació no pot sol·licitar pròrroga
per a l’emissió del seu informe, llevat que justifiqui que hi ha causes alienes al seu
exercici professional.
2n Si quan venci el termini de dos mesos no ha conclòs el termini de
comunicació de crèdits, a sol·licitud de l’administració concursal, fins al cap dels
cinc dies següents a la conclusió del termini.
3. Quan el nombre de creditors sigui superior a dos mil, els administradors
concursals poden sol·licitar una pròrroga per un temps no superior a quatre mesos
més.»
Cinquanta-tres.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 75:

«2. A l’informe s’hi han d’adjuntar els documents següents:
1r Inventari de la massa activa.
2n Llista de creditors.
3r Si s’escau, l’escrit d’avaluació de les propostes de conveni.
4t Si s’escau, el pla de liquidació.»
Cinquanta-quatre.

S’afegeix un nou paràgraf a l’article 76.3:

«Si l’execució separada no s’ha iniciat en el termini d’un any des de la data de
declaració del concurs, ja no es pot efectuar i la classificació i graduació de crèdits
es regeix pel que disposa aquesta Llei.»
Cinquanta-cinc.

S’afegeix un apartat 5 a l’article 82 amb la redacció següent:

«5. Els béns de propietat aliena en poder del concursat i sobre els quals
aquest tingui dret d’ús no s’han d’incloure en l’inventari, ni és necessària la seva
avaluació, i únicament hi ha de figurar el dret d’ús sobre aquest de l’arrendatari
financer concursat.»
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Es modifica la rúbrica de la secció 1a del capítol III del títol IV:
«Secció 1a

De la composició de la massa passiva»

Cinquanta-set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 84, així com el primer paràgraf i els
números 1r, 2n, 4t, 5è, 10è i 11è de l’apartat 2. L’actual número 11è de l’apartat 2 passa a
ser el 12è del mateix apartat 2 i, a més, s’afegeixen tres nous apartats 3, 4 i 5, tot això
amb la redacció següent:
«1. Constitueixen la massa passiva els crèdits contra el deutor comú que
d’acord amb aquesta Llei no tinguin la consideració de crèdits contra la massa.
2. Tenen la consideració de crèdits contra la massa els següents:
1r Els crèdits per salaris pels últims trenta dies de treball efectiu anteriors a la
declaració de concurs i en quantia que no superi el doble del salari mínim
interprofessional.
2n Els de costes i despeses judicials necessàries per a la sol·licitud i la
declaració de concurs, l’adopció de mesures cautelars, la publicació de les
resolucions judicials que preveu aquesta Llei, i l’assistència i representació del
concursat i de l’administració concursal durant tota la tramitació del procediment i
els seus incidents, quan la seva intervenció sigui legalment obligatòria o es faci en
interès de la massa, fins a l’eficàcia del conveni o, altrament, fins a la conclusió del
concurs, llevat dels ocasionats pels recursos que interposin contra resolucions del
jutge quan siguin totalment o parcialment desestimats amb expressa condemna en
costes.»
«4t Els d’aliments del deutor i de les persones respecte de les quals tingui el
deure legal de prestar-los, d’acord amb el que disposa aquesta Llei sobre la seva
procedència i quantia, així com, en tota l’extensió que es fixi en la corresponent
resolució judicial posterior a la declaració del concurs, els dels aliments a càrrec del
concursat acordats pel jutge de primera instància en algun dels processos a què es
refereix el títol I del llibre IV de la Llei d’enjudiciament civil.
També tenen aquesta consideració els crèdits d’aquest tipus meritats amb
posterioritat a la declaració del concurs quan tinguin l’origen en una resolució
judicial dictada amb anterioritat.
5è Els generats per l’exercici de l’activitat professional o empresarial del
deutor després de la declaració del concurs, incloent-hi els crèdits laborals,
compreses en aquests les indemnitzacions d’acomiadament o extinció dels
contractes de treball, així com els recàrrecs sobre les prestacions per incompliment
de les obligacions en matèria de salut laboral, fins que el jutge acordi el cessament
de l’activitat professional o empresarial, o declari la conclusió del concurs.
Els crèdits per indemnitzacions derivades d’extincions col·lectives de contractes
de treball ordenats pel jutge del concurs s’entenen comunicats i reconeguts per la
mateixa resolució que els aprovi, sigui quin sigui el moment.»
«10è. Els que resultin d’obligacions nascudes de la Llei o de responsabilitat
extracontractual del concursat posteriorment a la declaració de concurs i fins a la
conclusió del concurs.
11è El cinquanta per cent dels crèdits que suposin nous ingressos de
tresoreria i s’hagin concedit en el marc d’un acord de refinançament, en les
condicions que preveu l’article 71.6.
En cas de liquidació, els crèdits concedits al concursat en el marc d’un conveni
d’acord amb el que disposa l’article 100.5.
Aquesta classificació no s’aplica als ingressos de tresoreria efectuats pel mateix
deutor o per persones especialment relacionades a través d’una operació
d’augment de capital, préstecs o actes amb finalitat anàloga.
12è Qualssevol altres crèdits als quals aquesta Llei atribueixi expressament
aquesta consideració.»
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«3. Els crèdits del número 1r de l’apartat anterior s’han de pagar de manera
immediata. Els restants crèdits contra la massa, sigui quina sigui la seva naturalesa
i l’estat del concurs, s’han de pagar en els venciments respectius. L’administració
concursal pot alterar aquesta regla quan ho consideri convenient per a l’interès del
concurs i sempre que presumeixi que la massa activa és suficient per a la
satisfacció de tots els crèdits contra la massa. Aquesta postergació no pot afectar
els crèdits dels treballadors, els crèdits alimentaris, ni els crèdits tributaris i de la
Seguretat Social.
4. Les accions relatives a la qualificació o al pagament dels crèdits contra la
massa s’han d’exercir davant del jutge del concurs pels tràmits de l’incident
concursal, però no es poden iniciar execucions judicials o administratives per ferlos efectius fins que s’aprovi el conveni, s’obri la liquidació o transcorri un any des
de la declaració de concurs sense que s’hagi produït cap d’aquests actes. Aquesta
paralització no impedeix la meritació dels interessos, recàrrecs i altres obligacions
vinculades a la falta de pagament del crèdit al seu venciment.
5. Satisfetes les prestacions d’acord amb la seva normativa específica, el
FOGASA se subroga en els crèdits dels treballadors amb la seva mateixa
classificació i en els termes de l’article 33 de l’Estatut dels treballadors.»
Cinquanta-vuit.

Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 85:

«2. La comunicació s’ha de formular per escrit signat pel creditor, per qualsevol
altre d’interessat en el crèdit o per qui acrediti representació suficient d’ells, i s’ha
d’adreçar a l’administració concursal. La comunicació es pot presentar en el domicili
designat a aquest efecte, el qual ha d’estar en la localitat en la qual tingui la seva
seu el jutjat, o s’ha de remetre al domicili esmentat. També es pot efectuar la
comunicació per mitjans electrònics. El domicili i l’adreça electrònica assenyalats als
efectes de comunicacions són únics i els ha de posar en coneixement del jutjat
l’administrador concursal en el moment de l’acceptació del càrrec o, si s’escau, en el
moment de l’acceptació del segon dels administradors designats.
3. La comunicació ha d’expressar el nom, el domicili i altres dades d’identitat
del creditor, així com les relatives al crèdit, el seu concepte, la quantia, les dates
d’adquisició i venciment, les característiques i la qualificació que es pretengui. Si
s’invoca un privilegi especial, s’han d’indicar, a més, els béns o drets als quals
afecti i, si s’escau, les dades registrals. També s’ha d’indicar un domicili o una
adreça electrònica perquè l’administració concursal practiqui totes les
comunicacions que siguin necessàries o convenients, i tenen efectes plens les que
es trametin al domicili o a la direcció indicats.
4. S’hi ha d’adjuntar una còpia, en forma electrònica en cas que s’hagi optat
per aquesta forma de comunicació, del títol o dels documents relatius al crèdit.
Llevat que els títols o els documents figurin inscrits en un registre públic,
l’administració concursal pot sol·licitar els originals o les còpies autoritzades dels
títols o documents aportats, així com qualsevol altra justificació que consideri
necessària per al reconeixement del crèdit.»
Cinquanta-nou. Es modifica l’apartat 2 i s’afegeix un nou apartat 3 a l’article 86,
l’actual apartat 3 del qual passa a ser l’apartat 4:
«2. S’han d’incloure necessàriament a la llista de creditors els crèdits que hagin
estat reconeguts per laude o per resolució processal, encara que no siguin ferms, els
que constin en un document amb força executiva, els reconeguts per una certificació
administrativa, els assegurats amb garantia real inscrita en el registre públic, i els
crèdits dels treballadors l’existència i la quantia dels quals resultin dels llibres i
documents del deutor o per qualsevol altra raó constin en el concurs. No obstant
això, l’administració concursal pot impugnar en judici ordinari i dins el termini per
emetre el seu informe, els convenis o procediments arbitrals en cas de frau, d’acord
amb el que preveu l’article 53.2, i l’existència i validesa dels crèdits consignats en títol
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executiu o assegurats amb garantia real, així com, a través dels cursos admesos a
aquest efecte per la seva legislació específica, els actes administratius.
3. Quan no s’hagi presentat alguna declaració o autoliquidació que sigui
necessària per determinar un crèdit de dret públic o dels treballadors, l’ha de
formalitzar el concursat en cas d’intervenció o, si s’escau, l’administració concursal
quan no ho faci el concursat o en el supòsit de suspensió de facultats d’administració
i disposició. Per al cas que, per absència de dades, no sigui possible la determinació
de la seva quantia s’ha de reconèixer com a crèdit contingent.
4. Quan el concursat sigui una persona casada en règim de societat de
guanys o qualsevol altre de comunitat de béns, l’administració concursal ha de fer
constar, respecte de cada un dels crèdits inclosos a la llista, si només es poden fer
efectius sobre el seu patrimoni privatiu o també sobre el patrimoni comú.»
Seixanta.

S’afegeix un nou apartat 8 a l’article 87:

«8. Si abans de la presentació dels textos definitius s’hagués complert la
contingència, condició o supòsit especial recollit en aquest article, l’administració
concursal ha de procedir, d’ofici o a sol·licitud de l’interessat, a incloure les
modificacions que siguin procedents conforme als apartats anteriors.»
Seixanta-u.

Es modifiquen els números 1r, 4t i 6è de l’article 90.1:

«1r Els crèdits garantits amb hipoteca voluntària o legal, immobiliària o
mobiliària, o amb penyora sense desplaçament, sobre els béns o drets hipotecats o
pignorats.»
«4t Els crèdits per quotes d’arrendament financer o terminis de compravenda
amb preu ajornat de béns mobles o immobles, a favor dels arrendadors o venedors
i, si s’escau, dels finançadors, sobre els béns arrendats o venuts amb reserva de
domini, amb prohibició de disposar o amb condició resolutòria en cas de manca de
pagament.»
«6è Els crèdits garantits amb penyora constituïda en document públic, sobre
els béns o drets pignorats que estiguin en possessió del creditor o d’un tercer. Si es
tracta de penyora de crèdits, només cal que hi consti en document amb data fefaent
per gaudir de privilegi sobre els crèdits pignorats. La penyora en garantia de crèdits
futurs només ha d’atribuir privilegi especial als crèdits nascuts abans de la
declaració de concurs, així com als crèdits nascuts després d’aquesta, quan en
virtut de l’article 68 es procedeixi a la seva rehabilitació o quan la penyora estigués
inscrita en un registre públic amb anterioritat a la declaració del concurs.»
Seixanta-dos. Es modifiquen els números 1r, 3r, 5è i 6è de l’article 91 i s’afegeix un
nou número 7è a aquest precepte amb la redacció següent:
«1r Els crèdits per salaris que no tinguin reconegut un privilegi especial, en la
quantia que resulti de multiplicar el triple del salari mínim interprofessional pel
nombre de dies de salari pendents de pagament, les indemnitzacions derivades de
l’extinció dels contractes, en la quantia corresponent al mínim legal calculada sobre
una base que no superi el triple del salari mínim interprofessional, les
indemnitzacions derivades d’accident de treball i malaltia professional, meritats
amb anterioritat a la declaració de concurs. El mateix privilegi han de tenir els
capitals cost de Seguretat Social dels quals sigui legalment responsable el
concursat, i els recàrrecs sobre les prestacions per incompliment de les obligacions
en matèria de salut laboral, sempre que siguin meritades amb anterioritat a la
declaració de concurs.»
«3r Els crèdits de persones naturals derivats del treball personal no dependent
i els que corresponguin al mateix autor per la cessió dels drets d’explotació de
l’obra objecte de propietat intel·lectual, meritats durant els sis mesos anteriors a la
declaració del concurs.»
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«5è Els crèdits per responsabilitat civil extracontractual. No obstant això, els
danys personals no assegurats s’han de tramitar en concurrència amb els crèdits
recollits al número 4t d’aquest article.
Els crèdits en concepte de responsabilitat civil derivada de delicte contra la
hisenda pública i contra la Seguretat Social.
6è Els crèdits que suposin nous ingressos de tresoreria concedits en el marc
d’un acord de refinançament que reuneixi les condicions que preveu l’article 71.6 i
en la quantia no reconeguda com a crèdit contra la massa.
7è Els crèdits de què sigui titular el creditor a instància del qual s’hagi declarat
el concurs i que no tinguin el caràcter de subordinats, fins al cinquanta per cent del
seu import.»
Seixanta-tres. Es modifiquen els números 1r, 3r i 5è de l’article 92:
«1r Els crèdits que, havent estat comunicats tardanament, siguin inclosos per
l’administració concursal a la llista de creditors, així com els que, no havent estat
comunicats, o havent-ho estat de forma tardana, siguin inclosos en aquesta llista
per comunicacions posteriors o pel jutge en resoldre sobre la impugnació. No han
de quedar subordinats per aquesta causa, i s’han de classificar segons correspongui
els crèdits de l’article 86.3, els crèdits l’existència dels quals resulti de la
documentació del deutor, els que constin en document amb força executiva, els
crèdits assegurats amb garantia real inscrita en registre públic, els que constin
d’una altra manera en el concurs o en un altre procediment judicial, i aquells altres
per a la determinació dels quals sigui necessària l’actuació de comprovació de les
administracions públiques.»
«3r Els crèdits per recàrrecs i interessos de qualsevol classe, inclosos els
moratoris, llevat dels corresponents a crèdits amb garantia real fins on arribi la
respectiva garantia.»
«5è Els crèdits de què sigui titular alguna de les persones especialment
relacionades amb el deutor a què es refereix l’article següent, llevat dels compresos
a l’article 91.1r quan el deutor sigui una persona natural i els crèdits diferents dels
préstecs o actes amb anàloga finalitat de què siguin titulars els socis als quals es
refereix l’article 93.2.1r i 3r que reuneixin les condicions de participació en el capital
que s’hi indiquen.»
Seixanta-quatre.
l’article 93.2:

Es modifiquen el número 1r de l’article 93.1 i el número 3r de

«1r El cònjuge del concursat o qui ho hagi estat dins dels dos anys anteriors a
la declaració de concurs, la seva parella de fet inscrita o les persones que
convisquin amb anàloga relació d’afectivitat o hagin conviscut habitualment amb ell
dins dels dos anys anteriors a la declaració de concurs».
«3r Les societats que formin part del mateix grup que la societat declarada en
concurs i els seus socis comuns, sempre que aquests reuneixin les mateixes
condicions que al número 1r d’aquest apartat.»
Seixanta-cinc. L’apartat 4 de l’article 94 queda redactat de la manera següent:
«4. En una relació separada, s’han de detallar i quantificar els crèdits contra la
massa meritats i pendents de pagament, amb indicació dels venciments.»
Seixanta-sis.

S’incorpora a l’article 95 un nou apartat 1, amb la redacció següent:

«1. L’administració concursal, amb una antelació mínima de deu dies previs a
la presentació de l’informe al jutge, ha d’adreçar comunicació electrònica als
creditors sobre els quals consti la seva adreça electrònica, i els ha d‘informar del
projecte d’inventari i de la llista de creditors. Els creditors poden sol·licitar a
l’administració concursal, igualment per mitjans electrònics, fins a tres dies anteriors
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a la presentació de l’informe al jutge, que es rectifiqui qualsevol error o que
complementin les dades comunicades.»
Seixanta-set. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 96 i l’actual es modifica i es
renumera com a apartat 5:
«4. Quan les impugnacions afectin menys del vint per cent de l’actiu o del
passiu del concurs el jutge pot ordenar la finalització de la fase comuna i l’obertura
de la fase de conveni o de liquidació, sense perjudici del reflex que les impugnacions
puguin tenir en els textos definitius i les mesures cautelars que pugui adoptar per a
la seva efectivitat.
5. Les impugnacions s’han de substanciar pels tràmits de l’incident
concursal i el jutge d’ofici pot acumular-les per resoldre-les conjuntament. Dins
dels cinc dies següents a la notificació de l’última sentència resolutòria de les
impugnacions, l’administració concursal ha d’introduir en l’inventari, a la llista de
creditors i en l’exposició motivada del seu informe les modificacions que, si
s’escau, siguin procedents i ha de presentar al jutge els textos definitius
corresponents, així com una relació de les comunicacions posteriors presentades
i les modificacions incloses i una altra d’actualitzada dels crèdits contra la massa
meritats i pendents de pagament; tot això ha de quedar de manifest a la
secretaria del jutjat.»
Seixanta-vuit.

S’afegeix un nou article 96 bis.

«Article 96 bis.

Comunicacions posteriors de crèdits.

1. Conclòs el termini d’impugnació i fins a la presentació dels textos definitius,
es poden presentar comunicacions de nous crèdits. Aquests crèdits han de ser
reconeguts conforme a regles generals i en la seva classificació cal atenir-se al que
disposa l’article 92.1r llevat que el creditor justifiqui no haver tingut notícia abans de
la seva existència, cas en què s’han de classificar segons la seva naturalesa.
2. L’administració concursal ha de resoldre sobre aquestes a la llista de
creditors definitiva a presentar.
3. Si dins del termini de deu dies següent a la posada de manifest dels textos
definitius es formula oposició a la decisió de l’administració concursal sobre les
comunicacions posteriors presentades, se li ha de donar la tramitació de l’incident
concursal. Aquesta impugnació no ha d’impedir la continuació de la fase de conveni
o liquidació, i és aplicable el que preveu l’article 97 ter.»
Seixanta-nou. Es modifica la rúbrica i l’apartat 1 de l’article 97, al qual s’afegeixen
també dos nous apartats, el 3 i el 4:
«Article 97.

Conseqüències de la falta d’impugnació i modificacions posteriors.

1. Fora dels supòsits dels apartats 3 i 4 d’aquest article, els qui no impugnin
dins el termini i en la forma escaient l’inventari o la llista de creditors no poden
plantejar pretensions de modificació del contingut d’aquests documents, encara
que sí que poden recórrer contra les modificacions introduïdes pel jutge en resoldre
altres impugnacions.»
«3. El text definitiu de la llista de creditors, a més d’en els altres supòsits
previstos en aquesta Llei, es pot modificar en els casos següents:
1r Quan es resolgui la impugnació de les modificacions que preveu l’article
96 bis.
2n Quan després de presentat l’informe inicial a què es refereix l’article 74 o
el text definitiu de la llista de creditors, s’iniciï un procediment administratiu de
comprovació o inspecció del qual pugui resultar crèdits de dret públic de les
administracions públiques i els seus organismes públics.
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3r Quan després de presentat l’informe inicial a què es refereix l’article 74 o el
text definitiu de la llista de creditors, s’iniciï un procés penal o laboral que pugui
suposar el reconeixement d’un crèdit concursal.
4t Quan després de presentats els textos definitius, s’hagi complert la condició
o contingència prevista o els crèdits hagin estat reconeguts o confirmats per acte
administratiu, per laude o per resolució processal ferma o susceptible d’execució
provisional d’acord amb la seva naturalesa o quantia.
En cas de resultar reconeguts, tenen la classificació que els correspongui
d’acord amb la seva naturalesa, sense que sigui possible la seva subordinació a
l’empara de l’article 92.1r.
4. Quan sigui procedent la modificació o substitució del creditor inicial a la
llista de creditors, s’han de tenir en compte les regles següents per a la classificació
del crèdit:
1r Respecte dels crèdits salarials o per indemnització derivada d’extinció
laboral, únicament s’ha de tenir en compte la subrogació que preveu l’article 33 de
l’Estatut dels treballadors.
2n Respecte dels crèdits que preveu l’article 91.2n i 4t, únicament han de
mantenir el seu caràcter privilegiat quan el creditor posterior sigui un organisme
públic.
3r En cas de pagament per pagament per avalista, fiador o deutor solidari, cal
atenir-se al que disposa l’article 87.6.
4t En el supòsit en què el creditor posterior sigui una persona especialment
relacionada amb el concursat en els termes de l’article 93, en la classificació del
crèdit s’ha d’optar per la que sigui menys costosa per al concurs entre les quals
corresponguin al creditor inicial i al posterior.
5è Fora dels casos anteriors, s’ha de mantenir la classificació corresponent al
creditor inicial.»
Setanta.

S’afegeix un nou article 97 bis:

«Article 97 bis.

Procediment de modificació de la llista de creditors.

1. La modificació del text definitiu de la llista de creditors només es pot
sol·licitar abans que recaigui la resolució per la qual s’aprovi la proposta de conveni
o es presentin al jutjat els informes que preveuen els apartats segon dels articles
152 i 176 bis.
A aquest efecte els creditors han d’adreçar a l’administració concursal una
sol·licitud amb justificació de la modificació pretesa, així com de la concurrència de
les circumstàncies que preveu aquest article. L’administració concursal en el termini
de cinc dies ha d’informar per escrit el jutge sobre la sol·licitud.
2. Presentat l’informe, si és contrari al reconeixement, s’ha de rebutjar la
sol·licitud llevat que el sol·licitant promogui incident concursal en el termini de deu
dies, cas en què cal atenir-se al que s’hi decideixi. Si l’informe és favorable a la
modificació pretesa, s’ha de donar trasllat a les parts que han comparegut en el
termini de deu dies. Si no s’efectuen al·legacions o no són contràries a la pretensió
formulada, el jutge ha d’acordar la modificació per mitjà d’una interlocutòria sense
ulterior recurs. Si passa altrament, el jutge ha de resoldre per mitjà d’interlocutòria
contra la qual s’hi pot interposar recurs d’apel·lació.»
Setanta-u. S’afegeix un nou article 97 ter:
«Article 97 ter.

Efectes de la modificació.

1. La tramitació de la sol·licitud no impedeix la continuació de la fase de
conveni o liquidació. A petició del sol·licitant, el jutge del concurs quan consideri
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probable el reconeixement pot adoptar les mesures cautelars que consideri
oportunes en cada cas per assegurar-ne l’efectivitat.
2. La modificació acordada no ha d’afectar la validesa del conveni que s’hagi
pogut assolir o de les operacions de liquidació o pagament realitzades abans de la
presentació de la sol·licitud o després d’aquesta fins al seu reconeixement per
resolució ferma. No obstant això, a petició de part, el jutge pot acordar l’execució
provisional de la resolució a fi que:
1r S’admeti provisionalment la modificació pretesa en tot o en part als efectes
del càlcul del vot de l’article 124.
2n Que les operacions de pagament de la liquidació o conveni incloguin les
modificacions preteses. No obstant això, aquestes quantitats s’han de conservar
dipositades en la massa activa fins que sigui ferma la resolució que decideixi sobre
la modificació pretesa, llevat que garanteixi la seva devolució per aval o fiança
suficient.»
Setanta-dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 100:
«2. La proposta de conveni pot contenir, a més, proposicions alternatives per
a tots o alguns dels creditors, incloses les ofertes de conversió del crèdit en accions,
participacions o quotes socials, o en crèdits participatius.
També es poden incloure en la proposta de conveni proposicions d’alienació,
bé del conjunt de béns i drets del concursat afectes a la seva activitat empresarial o
professional o de determinades unitats productives a favor d’una persona natural o
jurídica determinada.
Les proposicions han d’incloure necessàriament l’assumpció per l’adquirent de
la continuïtat de l’activitat empresarial o professional pròpia de les unitats
productives a les quals afecti i del pagament dels crèdits dels creditors, en els
termes expressats en la proposta de conveni. En aquests casos, han de ser oïts els
representants legals dels treballadors.»
Setanta-tres. Es modifica l’apartat 3 de l’article 100:
«3. En cap cas la proposta pot consistir en la cessió de béns i drets als
creditors en pagament o per a pagament dels seus crèdits amb l’excepció del
supòsit que preveu l’article 155.4, ni en qualsevol forma de liquidació global del
patrimoni del concursat per a satisfacció dels seus deutes, ni en l’alteració de la
classificació de crèdits establerta per la llei, ni de la quantia d’aquests fixada en el
procediment, sense perjudici dels quitaments que es puguin acordar i de la
possibilitat de fusió, escissió o cessió global d’actiu i passiu de la persona jurídica
concursada.»
Setanta-quatre.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 101:

«2. Per excepció al que disposa l’apartat anterior, en cas de concursos
connexos, la proposta que presenti un dels concursats es pot condicionar al fet que
s’aprovi amb un contingut que determina el conveni d’un altre o altres.»
Setanta-cinc. Es modifica l’article 102, amb la redacció següent:
«Article 102.

Propostes amb continguts alternatius.

1. Si la proposta de conveni ofereix a tots o a alguns dels creditors la facultat
d’elegir entre diverses alternatives, ha de determinar la que sigui aplicable en cas
de falta d’exercici de la facultat d’elecció.
2. El termini per a l’exercici de la facultat d’elecció no pot ser superior a un
mes a comptar de la data de la fermesa de la resolució judicial que aprovi el
conveni.»

Pàg. 32

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 245

Dimarts 11 d'octubre de 2011

Secc. I.

Setanta-sis. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 5 de l’article 115 bis, el paràgraf primer
del qual se suprimeix:
«1. La interlocutòria que acordi la tramitació escrita del conveni ha
d’assenyalar la data límit per a la presentació d’adhesions o de vots en contra a les
diferents propostes de conveni, que ha de ser de dos mesos comptats des de la
data de la interlocutòria.
2. Un cop acordada la tramitació escrita, només es poden presentar propostes
de conveni conforme a l’article 113.2 fins a un mes anterior al venciment del termini
que preveu l’apartat anterior. Des que quedi de manifest l’escrit d’avaluació a
l’oficina judicial, s’han d’admetre adhesions o vots en contra de creditors a la nova
proposta de conveni fins a la conclusió del termini que preveu l’apartat anterior.»
«5. Dins dels deu dies següents a aquell en què hagi finalitzat el termini de
presentació d’adhesions, el secretari judicial ha de verificar si la proposta de
conveni presentat assoleix la majoria legalment exigida i ha de proclamar el resultat
mitjançant un decret.»
Setanta-set. El número 2n de l’article 122.1 passa a tenir la redacció següent:
«2n Els que hagin adquirit el seu crèdit per actes entre vius després de la
declaració de concurs, llevat que l’adquisició hagi tingut lloc per un títol universal,
com a conseqüència d’una realització forçosa o per una entitat sotmesa a supervisió
financera.»
Setanta-vuit. El paràgraf segon de l’article 124 queda redactat de la manera següent:
«No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la proposta consisteixi en
el pagament íntegre dels crèdits ordinaris en un termini no superior a tres anys o en
el pagament immediat dels crèdits ordinaris vençuts amb quitament inferior al vint
per cent, és suficient que voti a favor seu una porció del passiu superior a la que
voti en contra. A aquests efectes, en els supòsits de proposta anticipada i de
tramitació escrita, els creditors, si s’escau, han de manifestar el seu vot en contra
amb els mateixos requisits previstos per a les adhesions a l’article 103 i en els
terminis, segons sigui el cas, dels articles 108 i 115 bis.»
Setanta-nou.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 128:

«3. Dins del mateix termini, el concursat que no hagi formulat la proposta de
conveni acceptada pels creditors ni li hagi donat conformitat es pot oposar a
l’aprovació del conveni per qualsevol de les causes que preveu l’apartat 1 o
sol·licitar l’obertura de la fase de liquidació. Si passa altrament, queda subjecte al
conveni que resulti aprovat.»
Vuitanta.

El tercer paràgraf de l’article 129.2 passa a tenir la redacció següent:

«Si la sentència estima l’oposició per infracció en la tramitació escrita el jutge
pot acordar que el secretari judicial convoqui junta en els termes anteriors o que es
procedeixi a nova tramitació escrita per un termini no superior a trenta dies des de
la data de la sentència.»
Vuitanta-u. Els apartats 1, 3 i 4 de l’article 131 passen a tenir la redacció següent:
«1. El jutge, hagi estat formulada oposició o no, ha de rebutjar d’ofici el
conveni acceptat pels creditors si aprecia que s’ha infringit alguna de les normes
que aquesta Llei estableix sobre el contingut del conveni, sobre la forma i el
contingut de les adhesions i sobre la tramitació escrita o la constitució de la junta i
la seva celebració.»
«3. Si la infracció apreciada afecta la constitució o la celebració de la junta, el
jutge ha de dictar una interlocutòria en què acordi que el secretari judicial convoqui
nova junta per a la seva celebració conforme al que estableix l’article 129.2.
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4. Si la infracció apreciada afecta les regles sobre la tramitació escrita del
conveni, el jutge ha d’acordar que el secretari judicial convoqui junta en els termes
expressats en l’apartat anterior o que es procedeixi a nova tramitació escrita per un
termini no superior a trenta dies des de la data de la interlocutòria.»
Vuitanta-dos. L’article 133 queda redactat de la manera següent:
«Article 133.

Començament i abast de l’eficàcia del conveni.

1. El conveni adquireix plena eficàcia des de la data de la sentència que
l’aprovi, llevat que el jutge, per raó del contingut del conveni, acordi, d’ofici o a
instància de part, endarrerir aquesta eficàcia en la data en què l’aprovació
esdevingui ferma.
En pronunciar-se sobre el retard de l’eficàcia del conveni, el jutge pot acordar-lo
amb caràcter parcial.
2. Des de l’eficàcia del conveni han de cessar tots els efectes de la declaració
de concurs, i han de quedar substituïts pels que, si s’escau, s’estableixin en el
mateix conveni, llevat dels deures de col·laboració i informació que estableix
l’article 42, que han de subsistir fins a la conclusió del procediment.
Els administradors concursals han de retre comptes de la seva actuació davant
del jutge del concurs, dins el termini que aquest assenyali.
3. No obstant el seu cessament, els administradors concursals han de
conservar plena legitimació per continuar els incidents en curs, i poden sol·licitar
l’execució de les sentències i actes que s’hi dictin, fins que siguin ferms, així com
per actuar en la secció sisena fins que es dicti sentència ferma.
4. Amb el consentiment previ dels interessats, en el conveni es pot encomanar
a tots o a algun dels administradors concursals l’exercici de qualssevol funcions, i
s’ha de fixar la remuneració que es consideri oportuna.»
Vuitanta-tres. L’article 142 passa a tenir la redacció següent:
«Article 142. Obertura de la liquidació a sol·licitud del deutor, del creditor o de
l’administració concursal.
1. El deutor pot demanar la liquidació en qualsevol moment.
Dins dels deu dies següents a la sol·licitud el jutge ha de dictar una interlocutòria
en què ha d’obrir la fase de liquidació.
2. El deutor ha de demanar la liquidació quan, durant la vigència del conveni,
conegui la impossibilitat de complir els pagaments compromesos i les obligacions
contretes amb posterioritat a l’aprovació d’aquell. Presentada la sol·licitud, el jutge
ha de dictar interlocutòria i obrir la fase de liquidació.
Si el deutor no sol·licita la liquidació durant la vigència del conveni, pot fer-ho
qualsevol creditor que acrediti l’existència d’algun dels fets que poden fonamentar
una declaració de concurs segons el que disposa l’article 2.4. S’ha de donar a la
sol·licitud el tràmit previst en els articles 15 i 19 i el jutge ha de resoldre mitjançant
una interlocutòria si és procedent o no obrir la liquidació.
3. En cas de cessament de l’activitat professional o empresarial, l’administració
concursal pot sol·licitar l’obertura de la fase de liquidació. De la sol·licitud se n’ha
de donar trasllat al deutor pel termini de tres dies. El jutge ha de resoldre sobre la
sol·licitud mitjançant interlocutòria dins dels cinc dies següents.»
Vuitanta-quatre. El número 3r de l’article 143.1 queda redactat de la manera
següent:
«3r Haver-se rebutjat per resolució judicial ferma el conveni acceptat en junta
de creditors sense que sigui procedent acordar nova convocatòria o el tramitat per
escrit sense que sigui procedent nova convocatòria de junta ni nova tramitació
escrita.»

Pàg. 34

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 245

Dimarts 11 d'octubre de 2011

Secc. I.

Vuitanta-cinc. L’article 144 passa a tenir la redacció següent:
«Article 144.

Publicitat de l’obertura de la liquidació.

A la resolució judicial que declari l’obertura de la fase de liquidació, s’ha de donar la
publicitat que preveuen els articles 23 i 24.»
Vuitanta-sis. Es modifiquen l’apartat 2 i l’apartat 3 de l’article 145:
«2. Si el concursat és una persona natural, l’obertura de la liquidació produeix
l’extinció del dret a aliments amb càrrec a la massa activa, llevat quan sigui
imprescindible per atendre les necessitats mínimes del concursat i les del seu
cònjuge, parella de fet inscrita quan concorri alguna de les circumstàncies que
preveu l’article 25.3 i descendents sota la seva potestat.
3. Si el concursat és una persona jurídica, la resolució judicial que obri la fase
de liquidació ha de contenir la declaració de dissolució si no està acordada i, en tot
cas, el cessament dels administradors o liquidadors, que han de ser substituïts per
l’administració concursal, sense perjudici que aquells continuïn en la representació
de la concursada en el procediment i en els incidents en els quals siguin part.»
Vuitanta-set. Es modifiquen el paràgraf primer de l’apartat 1 i els apartats 2 i 4 de
l’article 148 en els termes següents:
«1. En l’informe al qual es refereix l’article 75 o en un escrit que s’ha de fer
dins dels quinze dies següents al de notificació de la resolució d’obertura de la fase
de liquidació, l’administració concursal ha de presentar al jutge un pla per a la
realització dels béns i drets integrats en la massa activa del concurs que, sempre
que sigui factible, ha de preveure l’alienació unitària del conjunt dels establiments,
explotacions i qualssevol altres unitats productives de béns i serveis del concursat
o d’alguns d’ells. Si la complexitat del concurs ho justifica el jutge, a sol·licitud de
l’administració concursal, pot acordar la pròrroga d’aquest termini per un nou
període de la mateixa durada.»
«2. Durant els quinze dies següents a la data en què hagi quedat de manifest
a l’oficina judicial el pla de liquidació, el deutor i els creditors concursals poden
formular observacions o propostes de modificació. Transcorregut aquest termini, el
jutge, segons consideri convenient per a l’interès del concurs, ha de resoldre
aprovar el pla mitjançant una interlocutòria en els termes en què hagi estat
presentat, introduir-hi modificacions o acordar-ne la liquidació conforme a les regles
legals supletòries. Contra aquesta interlocutòria s’hi pot interposar recurs
d’apel·lació.»
«4. En cas que les operacions previstes en el pla de liquidació suposin la
modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu, inclosos
els trasllats col·lectius, o la suspensió o l’extinció col·lectives de les relacions
laborals, prèviament a l’aprovació del pla, s’ha de donar compliment al que disposa
l’article 64.»
Vuitanta-vuit.
apartat 3:

Es modifica la regla 2a de l’article 149.1, al qual s’afegeix un nou

«2a En cas que les operacions de liquidació suposin la modificació substancial
de les condicions de treball de caràcter col·lectiu, inclosos els trasllats col·lectius i
la suspensió o l’extinció col·lectives de les relacions laborals, cal atenir-se al que
disposa l’article 64.»
«3. La interlocutòria d’aprovació de l’execució o de la transmissió dels béns o
drets realitzats ja sigui de forma separada, per lots o formant part d’una empresa o
unitat productiva, ha d’acordar la cancel·lació de totes les càrregues anteriors al
concurs constituïdes a favor de crèdits concursals que no gaudeixin de privilegi
especial conforme a l’article 90.»
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L’article 152 passa a tenir la redacció següent:
Informes sobre la liquidació.

1. Cada tres mesos, a comptar de l’obertura de la fase de liquidació,
l’administració concursal ha de presentar al jutge del concurs un informe sobre
l’estat de les operacions, que ha de detallar i quantificar els crèdits contra la massa
meritats i pendents de pagament, amb indicació dels seus venciments. Aquest
informe ha de quedar de manifest a l’oficina judicial.
L’incompliment d’aquesta obligació pot determinar la responsabilitat que
preveuen els articles 36 i 37.
2. Conclosa la liquidació dels béns i drets del concursat i la tramitació de la
secció de qualificació, l’administració concursal ha de presentar al jutge del concurs
un informe final justificatiu de les operacions realitzades i ha de raonar
inexcusablement que no existeixen accions viables de reintegració de la massa
activa ni de responsabilitat de tercers pendents de ser exercides ni altres béns o
drets del concursat. No ha d’impedir la conclusió que el deutor mantingui la
propietat de béns legalment inembargables o desproveïts de valor de mercat o el
cost de realització dels quals seria manifestament desproporcionat respecte del
seu previsible valor venal.
També ha d’incloure una completa rendició de comptes, de conformitat amb el
que disposa aquesta Llei.
3. Si en el termini d’audiència concedit a les parts es formula oposició a la
conclusió del concurs, se li ha de donar la tramitació de l’incident concursal. En cas
contrari, el jutge ha de dictar interlocutòria en què declari la conclusió del concurs
per fi de la fase de liquidació.»
Noranta.

L’article 154 queda redactat de la manera següent:

«Article 154.

Pagament de crèdits contra la massa.

Abans de procedir al pagament dels crèdits concursals, l’administració
concursal ha de deduir de la massa activa els béns i drets necessaris per satisfer
els crèdits contra aquesta.
Les deduccions per atendre el pagament dels crèdits contra la massa s’han de
fer amb càrrec als béns i drets no afectes al pagament de crèdits amb privilegi
especial.»
Noranta-u.

L’apartat 4 de l’article 155 queda redactat de la manera següent:

«4. La realització en qualsevol estat del concurs dels béns i els drets afectes
a crèdits amb privilegi especial s’ha de fer en subhasta, llevat que, a sol·licitud de
l’administració concursal o del creditor amb privilegi especial dins del conveni, el
jutge autoritzi la venda directa o la cessió en pagament o per al pagament al creditor
privilegiat o a la persona que ell designi, sempre que amb això quedi completament
satisfet el privilegi especial, o, si s’escau, quedi la resta del crèdit reconegut dins
del concurs amb la qualificació que correspongui.
Si la realització s’efectua fora del conveni, l’oferent ha de satisfer un preu
superior al mínim que s’hagi pactat i amb pagament al comptat, llevat que el
concursat i el creditor amb privilegi especial manifestin de forma expressa
l’acceptació per un preu inferior, sempre que les esmentades realitzacions
s’efectuïn a valor de mercat segons taxació oficial actualitzada per entitat
homologada per al cas de béns immobles i valoració per entitat especialitzada per
a béns mobles.
L’autorització judicial i les seves condicions s’han d’anunciar amb la mateixa
publicitat que correspongui a la subhasta del bé i el dret afecte i si dins dels deu
dies següents a l’últim dels anuncis es presenta millor postor, el jutge ha d’obrir
licitació entre tots els oferents i ha d’acordar la fiança que han de prestar.»
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L’article 156 es modifica en els termes següents:

«Article 156.

Pagament de crèdits amb privilegi general.

1. Deduïts de la massa activa els béns i drets necessaris per satisfer els
crèdits contra la massa i amb càrrec als béns no afectes a privilegi especial o al
romanent que en quedi una vegada pagats aquests crèdits, s’ha d’atendre el
pagament d’aquells que gaudeixen de privilegi general, per l’ordre establert a
l’article 91 i, si s’escau, a prorrata dins de cada número.
2. El jutge pot autoritzar el pagament d’aquests crèdits sense esperar la
conclusió de les impugnacions promogudes, i adoptar les mesures cautelars que
consideri oportunes en cada cas per assegurar la seva efectivitat i la dels crèdits
contra la massa de previsible generació.»
Noranta-tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 157:
«1. El pagament dels crèdits ordinaris s’efectua una vegada satisfets els
crèdits contra la massa i els privilegiats.
El jutge, a sol·licitud de l’administració concursal, en casos excepcionals pot
autoritzar motivadament la realització de pagaments de crèdits ordinaris amb
antelació quan consideri suficientment cobert el pagament dels crèdits contra la
massa i dels privilegiats.
El jutge també pot autoritzar el pagament de crèdits ordinaris abans que
concloguin les impugnacions promogudes, i adoptar en cada cas les mesures
cautelars que consideri oportunes per assegurar-ne l’efectivitat i la dels crèdits
contra la massa de previsible generació.»
Noranta-quatre.
«Article 163.

L’article 163 queda redactat de la manera següent:
Qualificació del concurs.

1. El concurs es qualifica de fortuït o de culpable.
2. La qualificació no vincula els jutges i tribunals de l’ordre jurisdiccional penal
que, si s’escau, entenguin d’actuacions del deutor que puguin ser constitutives de
delicte.»
Noranta-cinc.

L’apartat 1 de l’article 164 passa a tenir la redacció següent:

«1. El concurs es qualifica de culpable quan en la generació o l’agreujament de
l’estat d’insolvència hi hagi hagut dol o culpa greu del deutor o dels seus representants
legals, si en té, i, en cas de persona jurídica, dels seus administradors o liquidadors,
de fet i de dret, apoderats generals, i dels qui hagin tingut qualsevol d’aquestes
condicions dins dels dos anys anteriors a la data de declaració del concurs.»
Noranta-sis.

Es modifica l’article 167:

«Article 167.

Formació de la secció sisena.

1. La formació de la secció sisena s’ha d’ordenar en la mateixa resolució
judicial per la qual s’aprovi el conveni, el pla de liquidació o s’ordeni la liquidació
conforme a les normes legals supletòries.
Per excepció al que estableix l’apartat anterior, no és procedent la formació de
la secció de qualificació del concurs quan tingui lloc l’aprovació judicial d’un conveni
en el qual s’estableixi, per a tots els creditors o per als d’una o diverses classes, un
quitament inferior a un terç de l’import dels seus crèdits o una espera inferior a tres
anys, llevat que resulti incomplert.
La secció s’ha d’encapçalar amb testimoni de la resolució judicial i s’hi han
d’incorporar testimonis de la sol·licitud de declaració de concurs, la documentació
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aportada pel deutor, la interlocutòria de declaració de concurs i l’informe de
l’administració.
2. En cas de reobertura de la secció de qualificació per incompliment de
conveni, s’ha de procedir de la manera següent, als efectes de determinar les
causes de l’incompliment i les responsabilitats corresponents:
1r Si s’ha dictat interlocutòria d’arxivament o sentència de qualificació, en la
mateixa resolució judicial que acordi l’obertura de la liquidació per raó de
l’incompliment del conveni s’ha d’ordenar la reobertura de la secció, i s’hi han
d’incorporar les actuacions anteriors i la resolució mateixa.
2n Altrament, la referida resolució judicial ha d’ordenar la formació d’una peça
separada dins de la secció de qualificació que estigui oberta, per a la seva
tramitació de manera autònoma i d’acord amb les normes establertes en aquest
capítol que li siguin aplicables.»
Noranta-set. L’article 168 queda amb la redacció següent:
«Article 168.

Compareixença i condició de part.

1. Dins dels deu dies següents a l’última publicació que s’hagi donat a la
resolució que acordi la formació de la secció sisena, qualsevol creditor o persona
que acrediti interès legítim pot comparèixer a la secció i ser-ne part, al·legant per
escrit el que consideri rellevant per a la qualificació del concurs com a culpable.
2. En els casos a què es refereix l’apartat 2 de l’article precedent, els
interessats poden comparèixer i ser part en la secció o en la peça separada dins
del mateix termini comptat des de l’última publicació que s’hagi donat a la resolució
que acordi la reobertura de la secció de qualificació, però els seus escrits s’han de
limitar a determinar si el concurs ha de ser qualificat de culpable per raó
d’incompliment del conveni per causa imputable al concursat.»
Noranta-vuit.

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 172:

«2. La sentència que qualifiqui el concurs de culpable ha de contenir, a més,
els pronunciaments següents:
1r La determinació de les persones afectades per la qualificació, així com, si
s’escau, la de les declarades còmplices. En cas de persona jurídica, poden ser
considerades persones afectades per la qualificació els administradors o
liquidadors, de fet o de dret, apoderats generals, i els qui hagin tingut qualsevol
d’aquestes condicions dins dels dos anys anteriors a la data de la declaració de
concurs. Si alguna de les persones afectades ho és com a administrador o
liquidador de fet, la sentència ha de motivar l’atribució d’aquesta condició.
2n La inhabilitació de les persones afectades per la qualificació per administrar
els béns aliens durant un període de dos a quinze anys, així com per representar
qualsevol persona durant el mateix període, atenent, en tot cas, la gravetat dels
fets i l’entitat del perjudici, així com la declaració culpable en altres concursos.
En cas de conveni, si així ho ha sol·licitat l’administració concursal,
excepcionalment la sentència de qualificació pot autoritzar l’inhabilitat a continuar
al capdavant de l’empresa o com a administrador de la societat concursada.
En cas que una mateixa persona sigui inhabilitada en dos o més concursos, el
període d’inhabilitació ha de ser la suma de cada un d’ells.
3r La pèrdua de qualsevol dret que les persones afectades per la qualificació
o declarades còmplices tinguin com a creditors concursals o de la massa i la
condemna a tornar els béns o els drets que hagin obtingut indegudament del
patrimoni del deutor o hagin rebut de la massa activa, així com a indemnitzar els
danys i perjudicis causats.
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3. La sentència que qualifiqui el concurs de culpable ha de condemnar, a més,
els còmplices que no tinguin la condició de creditors a la indemnització dels danys i
perjudicis causats.»
Noranta-nou.

S’incorpora un nou article 172 bis:

«Article 172 bis.

Responsabilitat concursal.

1. Quan la secció de qualificació hagi estat formada o reoberta com a
conseqüència de l’obertura de la fase de liquidació, el jutge pot condemnar tots o
alguns dels administradors, liquidadors, de dret o de fet, o apoderats generals, de
la persona jurídica concursada que hagin estat declarats persones afectades per la
qualificació a la cobertura, total o parcial, del dèficit.
Si el concurs ja ha estat qualificat de culpable, en cas de reobertura de la secció
sisena per incompliment del conveni, el jutge ha d’atendre per fixar la condemna el
dèficit del concurs tant als fets declarats provats en la sentència de qualificació com
als determinants de la reobertura.
En cas de pluralitat de condemnats, la sentència ha d’individualitzar la quantitat
a satisfer per cada un d’ells, d’acord amb la participació en els fets que hagin
determinat la qualificació del concurs.
2. La legitimació per sol·licitar l’execució de la condemna correspon a
l’administració concursal. Els creditors que hagin instat per escrit de l’administració
concursal la sol·licitud de l’execució han d’estar legitimats per sol·licitar-la si
l’administració concursal no ho fa dins del mes següent al requeriment.
3. Totes les quantitats que s’obtinguin en execució de la sentència de
qualificació s’han d’integrar en la massa activa del concurs.
4. Els qui hagin estat part en la secció de qualificació poden interposar contra
la sentència recurs d’apel·lació.»
Cent.

L’article 176 queda redactat de la manera següent:

«Article 176.

Causes de conclusió.

1. És procedent la conclusió del concurs i l’arxivament de les actuacions en
els casos següents:
1r Una vegada sigui ferma la interlocutòria de l’Audiència Provincial que
revoqui en apel·lació la interlocutòria de declaració de concurs.
2n Una vegada ferma la interlocutòria que declari el compliment del conveni i,
si s’escau, caducades o rebutjades per sentència ferma les accions de declaració
d’incompliment, o que declari finalitzada la fase de liquidació.
3r En qualsevol estat del procediment, quan es comprovi la insuficiència de la
massa activa per satisfer els crèdits contra la massa.
4t En qualsevol estat del procediment, quan es comprovi el pagament o la
consignació de la totalitat dels crèdits reconeguts o l’íntegra satisfacció dels
creditors per qualsevol altre mitjà o que ja no existeix la situació d’insolvència.
5è Una vegada acabada la fase comuna del concurs, quan quedi ferma la
resolució que accepti el desistiment o la renúncia de la totalitat dels creditors
reconeguts.
2. En els dos últims casos de l’apartat anterior, la conclusió s’ha d’acordar per
interlocutòria i amb l’informe previ de l’administració concursal, que s’ha de posar
de manifest per quinze dies a totes les parts personades.
Si en el termini d’audiència concedit a les parts es formula oposició a la
conclusió del concurs, se li ha de donar la tramitació de l’incident concursal.»
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S’incorpora un nou article 176 bis:

«Article 176 bis.

Especialitats de la conclusió per insuficiència de massa activa.

1. Des de la declaració del concurs s’ha de procedir a la conclusió per
insuficiència de la massa activa quan, no sent previsible l’exercici d’acció de
reintegració, d’impugnació o de responsabilitat de tercers ni la qualificació del
concurs com a culpable, el patrimoni del concursat no sigui presumiblement
suficient per a la satisfacció dels crèdits contra la massa, llevat que el jutge
consideri que aquestes quantitats estiguin garantides per un tercer de manera
suficient.
No es pot dictar interlocutòria de conclusió del concurs per insuficiència de la
massa activa mentre s’estigui tramitant la secció de qualificació o estiguin pendents
demandes de reintegració de la massa activa o d’exigència de responsabilitat de
tercers, llevat que les corresponents accions hagin estat objecte de cessió o sigui
manifest que el que s’obtingués d’aquestes no seria suficient per a la satisfacció
dels crèdits contra la massa.
2. Tan aviat com consti que la massa activa és insuficient per al pagament
dels crèdits contra la massa, l’administració concursal ho ha de comunicar al jutge
del concurs, que ho ha de posar de manifest a l’oficina judicial a les parts
personades.
Des d’aquest moment, l’administració concursal ha de procedir a pagar els
crèdits contra la massa conforme a l’ordre següent, i, si s’escau, a prorrata dins de
cada número, llevat dels crèdits imprescindibles per concloure la liquidació:
1r Els crèdits salarials dels últims trenta dies de treball efectiu i en quantia que
no superi el doble del salari mínim interprofessional.
2n Els crèdits per salaris i indemnitzacions en la quantia que resulti de
multiplicar el triple del salari mínim interprofessional pel nombre de dies de salari
pendents de pagament.
3r Els crèdits per aliments de l’article 145.2, en quantia que no superi el salari
mínim interprofessional.
4t Els crèdits per costes i despeses judicials del concurs.
5è Els altres crèdits contra la massa.
3. Una vegada distribuïda la massa activa, l’administració concursal ha de
presentar al jutge del concurs un informe justificatiu que ha d’afirmar i raonar
inexcusablement que el concurs no ha de ser qualificat de culpable i que no
existeixen accions viables de reintegració de la massa activa ni de responsabilitat
de tercers pendents de ser exercides o bé que el que es pugui obtenir de les
corresponents accions no seria suficient per al pagament dels crèdits contra la
massa. No ha d’impedir la declaració d’insuficiència de massa activa que el deutor
mantingui la propietat de béns legalment inembargables o desproveïts de valor de
mercat o el cost de realització dels quals seria manifestament desproporcionat
respecte del seu previsible valor venal.
L’informe s’ha de posar de manifest a l’oficina judicial per quinze dies a totes
les parts personades.
La conclusió per insuficiència de massa s’ha d’acordar per interlocutòria. Si en
el termini d’audiència concedit a les parts es formula oposició a la conclusió del
concurs, se li ha de donar la tramitació de l’incident concursal.
4. També es pot acordar la conclusió per insuficiència de massa en la mateixa
interlocutòria de declaració de concurs quan el jutge apreciï de manera evident que
el patrimoni del concursat no és presumiblement suficient per a la satisfacció dels
previsibles crèdits contra la massa del procediment ni és previsible l’exercici d’acció
de reintegració, d’impugnació o de responsabilitat de tercers.
Contra aquesta interlocutòria s’hi pot interposar recurs d’apel·lació.
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5. Fins a la data en què es dicti la interlocutòria de conclusió del concurs, els
creditors i qualsevol altre legitimat poden sol·licitar la represa del concurs sempre
que justifiquin indicis suficients per considerar que es poden exercir accions de
reintegració o aportar per escrit fets rellevants que puguin conduir a la qualificació
de concurs culpable i que justifiquin el dipòsit o la consignació davant el jutjat d’una
quantitat suficient per a la satisfacció dels crèdits contra la massa previsibles. El
dipòsit o consignació també es pot fer mitjançant aval solidari de durada indefinida i
pagador a primer requeriment emès per entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o qualsevol altre mitjà que, segons el parer del tribunal, garanteixi la
immediata disponibilitat de la quantitat.
El secretari judicial ha d’admetre a tràmit la sol·licitud si compleixen les
condicions de temps i contingut que estableix aquesta Llei. Si entén que no
concorren les condicions o que no s’han solucionat, el secretari judicial ha de donar
compte al jutge perquè dicti interlocutòria per la qual s’accepti o es denegui la
sol·licitud. Reprès el concurs, l’instant ha d’estar legitimat per a l’exercici de l’acció
de reintegració o d’impugnació, atenint-se quant a les costes i despeses al que
disposa l’article 54.4.»
Cent dos.

Es modifica l’article 178:

«Article 178.

Efectes de la conclusió del concurs.

1. En tots els casos de conclusió del concurs, cessen les limitacions de les
facultats d’administració i disposició sobre el deutor subsistents, llevat de les que
continguin la sentència ferma de qualificació o del que preveuen els capítols
següents.
2. En els casos de conclusió del concurs per liquidació o insuficiència de
massa activa, el deutor queda responsable del pagament dels crèdits restants. Els
creditors poden iniciar execucions singulars, mentre no s’acordi la reobertura del
concurs o no es declari un nou concurs. Per a tals execucions, la inclusió del seu
crèdit a la llista definitiva de creditors s’equipara a una sentència de condemna
ferma.
3. La resolució judicial que declari la conclusió del concurs per liquidació o per
insuficiència de la massa activa del deutor persona jurídica ha d’acordar-ne
l’extinció i ha de disposar la cancel·lació de la seva inscripció en els registres
públics que correspongui, a l’efecte dels quals s’ha d’expedir manament que
contingui el testimoni de la resolució ferma.»
Cent tres.

Es fa una nova redacció de l’article 179:

«Article 179.

Reobertura del concurs.

1. La declaració de concurs de deutor persona natural dins dels cinc anys
següents a la conclusió d’un altre d’anterior per liquidació o insuficiència de massa
activa té la consideració de reobertura d’aquest. El jutge competent, des que es
conegui aquesta circumstància, ha d’acordar la incorporació al procediment en curs
de totes les actuacions en l’anterior.
2. La reobertura del concurs de deutor persona jurídica conclòs per liquidació
o insuficiència de massa ha de ser declarada pel mateix jutjat que va conèixer del
concurs, s’ha de tramitar en el mateix procediment i s’ha de limitar a la fase de
liquidació dels béns i drets apareguts posteriorment. A aquesta reobertura se li ha
de donar la publicitat que preveuen els articles 23 i 24, i també s’ha de procedir a la
reobertura del full registral de la manera que preveu el Reglament del Registre
Mercantil.
3. En l’any següent a la data de la resolució de conclusió de concurs per
insuficiència de massa activa, els creditors poden sol·licitar la reobertura del
concurs amb la finalitat que s’exerceixin accions de reintegració, indicant les
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accions concretes que s’han d’iniciar o aportant per escrit fets rellevants que puguin
conduir a la qualificació de concurs com a culpable, llevat que s’hagi dictat
sentència sobre qualificació en el concurs conclòs.»
Cent quatre. Es modifiquen els apartats 3r, 4t i 5è de l’article 183, que queden
redactats de la manera següent:
«3r La secció tercera comprèn els aspectes relatius a la determinació de la
massa activa, a les autoritzacions per a l’alienació de béns i drets de la massa
activa, a la substanciació, decisió i execució de les accions de reintegració i de
reducció i als deutes de la massa.
4t La secció quarta comprèn els aspectes relatius a la determinació de la
massa passiva, a la comunicació, reconeixement, graduació i classificació dels
crèdits concursals i al pagament dels creditors. En aquesta secció també s’ha
d’incloure, en peça separada, els judicis declaratius contra el deutor que s’hagin
acumulat en el concurs de creditors i les execucions que s’iniciïn o es reprenguin
contra el concursat.
5è La secció cinquena comprèn els aspectes relatius al conveni i a la
liquidació, inclosos el conveni anticipat i la liquidació anticipada.»
Cent cinc.

Es modifica la rúbrica del títol VIII:
«TÍTOL VIII

De les normes processals generals, del procediment abreujat i del sistema
de recursos»
Cent sis.

Es modifiquen els apartats 5 i 6 de l’article 184:

«5. L’administració concursal ha de ser oïda sempre sense necessitat de
compareixença en forma, però quan intervinguin en incidents o recursos ho han de
fer assistits d’un lletrat. La direcció tècnica d’aquests incidents i recursos s’entén
inclosa en les funcions del lletrat membre de l’administració concursal.
6. El que disposa aquest article s’entén sense perjudici del que estableix per a
la representació i la defensa dels treballadors a la Llei de procediment laboral,
incloses les facultats atribuïdes als graduats socials i als sindicats per a l’exercici
de totes les accions i recursos que siguin necessaris en el procés concursal per a
l’efectivitat dels crèdits i drets laborals, i de les administracions públiques en la
normativa processal específica.»
Cent set.

Es fa una nova redacció del capítol II del títol VIII:
«CAPÍTOL II
Del procediment abreujat

Article 190.

Àmbit d’aplicació.

1. El jutge pot aplicar el procediment abreujat quan, un cop vista la informació
disponible, consideri que el concurs no revesteix especial complexitat, atenent les
circumstàncies següents:
1r Que la llista presentada pel deutor inclogui menys de cinquanta creditors.
2n Que l’estimació inicial del passiu no superi els cinc milions d’euros.
3r Que la valoració dels béns i drets no arribi als cinc milions d’euros.
Quan el deutor sigui una persona natural el jutge ha de valorar especialment si
respon o és garant dels deutes d’una persona jurídica i si és administrador d’alguna
persona jurídica.
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2. El jutge també pot aplicar el procediment abreujat quan el deutor presenti
proposta anticipada de conveni o una proposta de conveni que inclogui una
modificació estructural per la qual es transmeti íntegrament el seu actiu i el seu
passiu.
3. El jutge ha d’aplicar necessàriament el procediment abreujat quan el deutor
presenti, juntament amb la sol·licitud de concurs, un pla de liquidació que contingui
una proposta escrita vinculant de compra de la unitat productiva en funcionament o
que el deutor hagi cessat completament en la seva activitat i no tingui en vigor
contractes de treball.
4. El jutge, d’ofici, a requeriment del deutor o de l’administració concursal, o
de qualsevol creditor, en qualsevol moment, un cop vista la modificació de les
circumstàncies que preveuen els apartats anteriors i atenent a la major o menor
complexitat del concurs, pot transformar un procediment abreujat en ordinari o un
procediment ordinari en abreujat.
Article 191.

Contingut.

1. L’administrador concursal ha de presentar l’inventari de béns i drets de la
massa activa dins dels 15 dies següents a l’acceptació del càrrec.
2. L’administrador concursal ha de presentar l’informe que preveu l’article 75
en el termini d’un mes, comptat a partir de l’acceptació del càrrec. Raonadament,
pot sol·licitar al jutge una pròrroga que en cap cas ha d’excedir els 15 dies.
3. L’administrador concursal ha de practicar la comunicació que preveu
l’article 95.1 almenys 5 dies abans de la presentació de la llista de creditors.
4. El secretari judicial ha de formar peça separada en la qual s’han de tramitar
els aspectes relatius a les impugnacions de l’inventari i de la llista de creditors, i,
l’endemà, sense incoar incident, n’ha de donar trasllat a l’administrador concursal.
En el termini de 10 dies, l’administrador concursal ha de comunicar al jutjat si
accepta la pretensió, incorporant-la als textos definitius, o si s’hi oposa formalment,
i al seu torn ha de proposar la prova que consideri pertinent.
Contestada la demanda o transcorregut el termini per fer-ho, el procés ha de
continuar conforme als tràmits del judici verbal de la Llei d’enjudiciament civil i és
aplicable l’article 194.4 en tot el que no s’oposi al que preveu aquest precepte.
Si hi ha més d’una impugnació, s’han d’acumular de manera que es tramitin i
resolguin en una sola vista.
L’administrador concursal ha d’informar immediatament el jutge de la incidència
de les impugnacions sobre el quòrum i les majories necessàries per aprovar el
conveni.
Si les impugnacions afecten menys del 20 per cent de l’actiu o del passiu del
concurs, el jutge pot ordenar la finalització de la fase comuna i l’obertura de la fase
de conveni o liquidació, sense perjudici del reflex que les impugnacions puguin
tenir en els textos definitius.
S’han d’imposar les costes conforme al criteri del venciment objectiu, llevat que
el jutge apreciï, i així ho raoni, l’existència de seriosos dubtes de fet o de dret.
5. El termini per a la presentació de propostes ordinàries de conveni ha de
finalitzar en tot cas 5 dies després de la notificació de l’informe de l’administrador
concursal.
Admesa a tràmit la proposta de conveni, el secretari judicial ha d’assenyalar
data per a la celebració de la junta de creditors dins dels 30 dies hàbils següents.
6. Si en el termini que preveu l’apartat anterior no s’ha presentat proposta de
conveni, el secretari judicial ha d’obrir immediatament la fase de liquidació i ha de
requerir l’administrador concursal perquè presenti el pla de liquidació en el termini
improrrogable de deu dies.
Una vegada aprovat el pla, les operacions de liquidació no poden durar més de
tres mesos, prorrogables, a petició de l’administració concursal, per un mes més.
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Article 191 bis. Especialitats del procediment abreujat en cas de sol·licitud de
concurs amb presentació de proposta de conveni.
1. En la interlocutòria de declaració de concurs el jutge s’ha de pronunciar
sobre l’admissió a tràmit de la proposta de conveni presentada pel deutor amb la
seva sol·licitud.
L’administrador concursal ha d’avaluar la proposta de conveni presentada pel
deutor, dins del termini de deu dies a comptar de la publicació de la declaració de
concurs.
2. L’acceptació de la proposta de conveni s’ha de fer per escrit. Els creditors
que no s’hagin adherit abans a la proposta de conveni presentada pel deutor ho
poden fer fins a cinc dies després de la data de presentació de l’informe de
l’administrador concursal.
3. Dins dels tres dies següents a aquell en què hagi finalitzat el termini per
formular adhesions, el secretari judicial ha de verificar si la proposta de conveni
assoleix la majoria legalment exigida i ha de proclamar el resultat mitjançant un
decret.
Si la majoria resulta obtinguda, el jutge, immediatament després de l’expiració
del termini d’oposició a l’aprovació judicial del conveni, ha de dictar sentència
aprovatòria, llevat que s’hagi formulat oposició a l’esmentada aprovació o sigui
procedent rebutjar-la d’ofici.
Si hi ha oposició, el secretari judicial ha d’admetre la demanda i el jutge pot
requerir l’impugnant que presti caució pels danys o perjudicis que per a la massa
passiva i activa del concurs pugui suposar la demora en l’aprovació del conveni.
Article 191 ter. Especialitats del procediment abreujat en cas de sol·licitud de
concurs amb presentació de pla de liquidació.
1. Si el deutor ha sol·licitat la liquidació d’acord amb el que preveu l’article
190.2, el jutge ha d’acordar immediatament l’obertura de la fase de liquidació.
2. Oberta la fase de liquidació, el secretari judicial ha de donar trasllat del pla
de liquidació presentat pel deutor perquè sigui informat en un termini de deu dies
per l’administrador concursal i perquè els creditors puguin fer-hi al·legacions.
L’informe de l’administrador concursal ha d’incloure necessàriament l’inventari
de la massa activa del concurs i avaluar l’efecte de la resolució dels contractes
sobre les masses activa i passiva del concurs.
En la interlocutòria per la qual s’aprovi el pla de liquidació el jutge pot acordar la
resolució dels contractes pendents de compliment per les dues parts, amb excepció
dels que es vinculin a una oferta efectiva de compra de la unitat productiva o de
part d’aquesta.
3. En cas que se suspenguin les operacions de liquidació amb motiu de les
impugnacions de l’inventari o de la llista de creditors, el jutge pot requerir els
impugnants perquè prestin una caució que garanteixi els possibles danys i
perjudicis per la demora.
Article 191 quater. Aplicació supletòria de les normes del procediment ordinari.
En tot el que no regula expressament aquest capítol s’han d’aplicar les normes
previstes per al procediment ordinari.»
Cent vuit.

Es modifica l’apartat 4 de l’article 194:

«4. Només s’han de citar les parts per a la vista quan s’hagi presentat escrit
de contestació a la demanda, hi hagi discussió sobre els fets i aquests siguin
rellevants segons el parer del jutge, i s’hagin proposat en els escrits d’al·legacions
mitjans de prova, amb la declaració prèvia de la seva pertinència i utilitat. Aquesta
vista s’ha de desenvolupar de la forma que preveu l’article 443 de la Llei
d’enjudiciament civil per als judicis verbals.
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Si passa altrament, el jutge ha de dictar sentència sense més tràmits. El mateix
ha de fer quan l’única prova que resulti admesa sigui la de documents, i aquests ja
s’hagin aportat al procés sense resultar impugnats, o quan només s’hagin aportat
informes pericials, i ni les parts ni el jutge sol·licitin la presència dels pèrits en el
judici per a la ratificació del seu informe.
En qualsevol dels supòsits que preveu el paràgraf anterior, si en l’escrit de
contestació es plantegen qüestions processals o se susciten pel demandant a la
vista d’aquest escrit en el termini de cinc dies des que se li va donar trasllat, el jutge
les ha de resoldre dictant la resolució que sigui procedent conforme al que disposa
la Llei d’enjudiciament civil per a la resolució escrita d’aquest tipus de qüestions
conforme al que preveu l’audiència prèvia del judici ordinari. Si la decisió és la de
continuar el procés, ha de dictar sentència en el termini de deu dies.»
Cent nou.

Es modifiquen els apartats 4, 5 i 6 de l’article 197:

«4. Contra els actes resolutoris de recursos de reposició i contra les
sentències dictades en incidents concursals promoguts en la fase comuna o en la
de conveni no s’hi pot interposar cap recurs, però les parts poden reproduir la
qüestió en l’apel·lació més pròxima sempre que hagin formulat protesta en el
termini de cinc dies. A aquests efectes, es considera apel·lació més pròxima la que
correspongui davant de la resolució d’obertura de la fase de conveni, la que acordi
l’obertura de la fase de liquidació i la que aprovi la proposta anticipada de conveni.
S’exceptuen les sentències dictades en els incidents a què es refereixen l’article
72.4 i l’article 80.2, que han de ser apel·lables directament. Aquest recurs
d’apel·lació té caràcter preferent.
5. Contra les sentències que aprovin el conveni, o les que resolguin incidents
concursals plantejats amb posterioritat o durant la fase de liquidació s’hi pot
interposar recurs d’apel·lació que s’ha de tramitar amb caràcter preferent.
6. El jutge del concurs, d’ofici o a instància de part, pot acordar motivadament
en admetre el recurs d’apel·lació la suspensió de les actuacions que es puguin
veure afectades per la seva resolució. La seva decisió pot ser revisada per
l’Audiència Provincial a sol·licitud de part formulada mitjançant un escrit presentat
davant aquella en els cinc dies següents a la notificació de la decisió del jutge del
concurs, cas en què aquesta qüestió ha de ser resolta amb caràcter previ a
l’examen del fons del recurs i dins dels deu dies següents a la recepció de les
actuacions pel tribunal, sense que contra la interlocutòria que es dicti s’hi pugui
interposar cap recurs.
Si s’ha sol·licitat la suspensió del conveni en recórrer, el jutge pot acordar-la
amb caràcter parcial.»
Cent deu.

Es modifica l’article 198, que queda redactat de la manera següent:

«Article 198.

Registre públic concursal.

1. El Registre públic concursal s’ha de portar sota la dependència del Ministeri
de Justícia i ha de constar de dues seccions:
a) En la secció primera, d’edictes concursals, s’hi han d’inserir, ordenades per
concursat i dates, les resolucions que s’hagin de publicar conforme al que preveu
l’article 23 i en virtut de manament tramès pel secretari judicial.
b) En la secció segona, de publicitat registral, s’hi han de fer constar,
ordenades per concursat i dates, les resolucions registrals anotades o inscrites en
tots els registres públics de persones referits a l’article 24.1, 2 i 3, incloses les que
declarin concursats culpables o acordin la designació o inhabilitació dels
administradors concursals i en virtut de certificacions trameses d’ofici per
l’encarregat del registre una vegada practicat el corresponent assentament.
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2. La publicació de les resolucions judicials o els seus extractes té un valor
merament informatiu o de publicitat notòria.
3. Per reglament s’han de desenvolupar l’estructura, el contingut i el sistema
de publicitat a través d’aquest registre i els procediments d’inserció i accés, sota els
principis següents:
1r Les resolucions judicials es poden publicar, en extracte, en el qual es
recullin les dades indispensables per a la determinació del contingut i l’abast de la
resolució amb indicació de les dades registrables quan aquelles hagin causat
anotació o inscripció en els corresponents registres públics.
2n La inserció de les resolucions o els seus extractes s’ha de fer preferentment
a través de mecanismes de coordinació amb el Registre civil, el Registre mercantil
o els restants registres de persones en què consti el concursat persona jurídica,
conforme als models que s’aprovin reglamentàriament.
3r El registre ha de comptar amb un dispositiu que permeti conèixer i acreditar
fefaentment l’inici de la difusió pública de les resolucions i informació que s’hi
incloguin.
4t El contingut del registre ha de ser accessible de forma gratuïta per Internet
o altres mitjans equivalents de consulta telemàtica.»
Cent onze.
següent:

S’introdueix una nova disposició addicional segona bis, amb el contingut

«Disposició addicional segona bis. Règim especial aplicable a les situacions
d’insolvència de les societats esportives.
En els concursos d’entitats esportives que participin en competicions oficials,
s’han d’aplicar les especialitats que per a les situacions concursals prevegi la
legislació de l’esport i les seves normes de desplegament. En tot cas, la subjecció a
la present Llei de les esmentades entitats no ha d’impedir l’aplicació de la normativa
reguladora de la participació en la competició.
El Govern, dins dels sis mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha
de remetre a les Corts Generals un Projecte de llei sobre especialitats del
tractament de la insolvència de les societats i associacions esportives professionals,
qualificades així per la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, i dels crèdits
salarials dels seus esportistes.»
Cent dotze. Es modifica la disposició addicional quarta, que queda redactada de la
manera següent:
«Disposició addicional quarta.

Homologació dels acords de refinançament.

1. Es pot homologar judicialment l’acord de refinançament que reuneixi les
condicions de l’article 71.6 i hagi estat subscrit per creditors que representin
almenys el setanta-cinc per cent del passiu titularitat d’entitats financeres en el
moment de l’adopció de l’acord. Per l’homologació judicial els efectes de l’espera
pactada per a les entitats financeres que l’hagin subscrit s’estenen a les restants
entitats financeres creditores no participants o dissidents els crèdits de les quals no
estiguin dotats de garantia real.
2. La competència per conèixer d’aquesta homologació correspon al jutge
mercantil que, si s’escau, sigui competent per a la declaració del concurs.
La sol·licitud ha de ser formulada pel deutor i s’ha d’acompanyar de l’acord de
refinançament adoptat i de l’informe evacuat per l’expert. En la mateixa sol·licitud
es pot sol·licitar la paralització d’execucions singulars.
El secretari judicial, examinada la sol·licitud d’homologació, ha de dictar un
decret en què l’admeti a tràmit i, en cas de ser sol·licitada, en què declari la
paralització de les execucions singulars fins a l’homologació i en tot cas per un
termini màxim d’un mes. No obstant això, ha de donar compte al jutge perquè
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resolgui sobre l’admissió quan consideri la falta de competència o l’existència d’un
defecte formal i no s’hagi solucionat pel promotor en el termini concedit per fer-ho,
que no pot passar d’un mes. El secretari judicial ha d’ordenar la publicació del
decret en el Registre públic concursal per mitjà d’un anunci que ha de contenir les
dades que identifiquin el deutor, el jutge competent, el número d’expedient registral
de nomenament d’expert i del procediment judicial d’homologació, la data de l’acord
de refinançament i els efectes de l’espera que s’hi contenen, amb la indicació que
l’acord està a disposició dels creditors en el Registre mercantil competent on s’hagi
dipositat per a la seva publicitat, fins i tot telemàtica del seu contingut.
3. El jutge ha d’atorgar l’homologació sempre que l’acord reuneixi els requisits
que preveu l’apartat primer i no suposi un sacrifici desproporcionat per a les entitats
financeres creditores que no el van subscriure.
En l’homologació el jutge, amb la ponderació prèvia de les circumstàncies
concurrents, pot declarar subsistent la paralització d’execucions promogudes per
les entitats financeres creditores durant el termini d’espera que preveu l’acord de
refinançament, que no pot superar els tres anys.
La resolució per la qual s’aprovi l’homologació de l’acord de refinançament s’ha
d’adoptar mitjançant tràmit d’urgència en el termini més breu possible i s’ha de
publicar mitjançant un anunci inserit en el Registre públic concursal i en el “Butlletí
Oficial de l’Estat”, per mitjà d’un extracte que ha de contenir les dades previstes en
el paràgraf tercer de l’apartat dos anterior.
4. Dins dels quinze dies següents a la publicació, els creditors afectats per
l’homologació judicial que no hagin donat el seu consentiment poden impugnar-la.
Els motius de la impugnació s’han de limitar exclusivament a la concurrència del
percentatge exigit per a l’homologació i a la valoració de la desproporció del sacrifici
exigit. Totes les impugnacions s’han de tramitar conjuntament pel procediment de
l’incident concursal, i s’ha de donar trasllat de totes elles al deutor i a la resta dels
creditors que són part en l’acord de refinançament perquè es puguin oposar a la
impugnació. La sentència que resolgui sobre la impugnació de l’homologació no és
susceptible de recurs d’apel·lació i se li ha de donar la mateixa publicitat prevista
per a la resolució d’homologació.
5. Els efectes de l’homologació de l’acord de refinançament es produeixen en
tot cas i sense possibilitat de suspensió des de l’endemà en què es publiqui la
sentència en el “Butlletí Oficial de l’Estat”. En tot cas, les entitats financeres
creditores afectades per l’homologació han de mantenir els seus drets davant dels
obligats solidàriament amb el deutor i davant dels seus fiadors o avalistes, els qui
no poden invocar ni l’aprovació de l’acord de refinançament ni els efectes de
l’homologació en perjudici d’aquells.
6. En cas que el deutor no compleixi els termes de l’acord de refinançament,
qualsevol creditor, hi estigui adherit o no, pot sol·licitar, davant el mateix jutge que
l’hagi homologat, la declaració del seu incompliment, a través d’un procediment
equivalent a l’incident concursal, del qual s’ha de donar trasllat al deutor i a tots els
creditors compareguts perquè s’hi puguin oposar.
Declarat l’incompliment, els creditors poden instar la declaració de concurs o
iniciar les execucions singulars. La sentència que resolgui l’incident no ha de ser
susceptible de recurs d’apel·lació.
7. Sol·licitada una homologació no se’n pot sol·licitar una altra pel mateix
deutor en el termini d’un any.»
Cent tretze.
següent:

S’afegeix una nova disposició addicional cinquena, amb la redacció

«Disposició addicional cinquena.
de refinançament.

Escriptures públiques de formalització d’acords

Per al càlcul dels honoraris notarials de l’escriptura pública de formalització
dels acords de refinançament a què es refereixen l’article 71.6 i la disposició
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addicional quarta s’han d’aplicar els aranzels corresponents als “Documents sense
quantia” previstos al número 1 del Reial decret 1426/1989, de 17 de novembre, pel
qual s’aprova l’aranzel dels notaris. Els folis de matriu de l’escriptura i de les
primeres còpies que s’expedeixin no han de meritar cap quantitat a partir del desè
foli inclusivament.»
Cent catorze.
següent:

S’afegeix una nova disposició addicional sisena, amb la redacció

«Disposició addicional sisena.

Grup de societats.

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per grup de societats el que disposa l’article
42.1 del Codi de comerç.»
Cent quinze. L’apartat 2n de l’article 13 del Codi de comerç, la redacció del qual es
conté a l’apartat 1 de la disposició final segona, passa a tenir la redacció següent:
«2n Les persones que siguin inhabilitades per sentència ferma conforme a la
Llei concursal mentre no hagi conclòs el període d’inhabilitació. Si s’ha autoritzat
l’inhabilitat a continuar al capdavant de l’empresa o com a administrador de la
societat concursada, els efectes de l’autorització s’han de limitar al que
específicament ha previst la resolució judicial que la contingui.»
Cent setze. Es modifica l’apartat 7 de la disposició final tercera, de reforma de la Llei
d’enjudiciament civil:
«7.

L’apartat 2 de l’article 568 passa a tenir la redacció següent:

“2. El secretari judicial ha de decretar la suspensió de l’execució a l’estat en
què es trobi quan consti en el procediment la declaració del concurs. L’inici de
l’execució i la continuació del procediment ja iniciat que es dirigeixi exclusivament
contra béns hipotecats i pignorats estan subjectes al que estableix la Llei
concursal.”»
Cent disset.
següent:

Es modifica la disposició final onzena, que passa a tenir la redacció

«Disposició final onzena.
general tributària.
1.

Modificació de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,

L’apartat 2 de l’article 77 queda redactat de la forma següent:

“2. En el procés concursal, els crèdits tributaris han de quedar sotmesos al
que estableix la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.”
2.

L’article 164 té la redacció següent:

“Article 164.

Concurrència de procediments.

1. Sense perjudici del respecte a l’ordre de prelació que per al cobrament dels
crèdits estableix la Llei en consideració a la seva naturalesa, en cas de concurrència
del procediment de constrenyiment per a la recaptació dels tributs amb altres
procediments d’execució, ja siguin singulars o universals, judicials o no judicials, la
preferència per a l’execució dels béns travats en el procediment està determinada
d’acord amb les regles següents:
1r Quan concorri amb altres processos o procediments singulars d’execució,
el procediment de constrenyiment ha de ser preferent si l’embargament efectuat en
el curs del procediment de constrenyiment és el més antic.
2n Quan concorri amb altres processos o procediments concursals o
universals d’execució, el procediment de constrenyiment ha de ser preferent per a
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l’execució dels béns o drets embargats en aquest, sempre que l’embargament que
s’hi ha acordat s’hagi efectuat abans de la data de declaració del concurs.
Per als dos casos, cal atenir-se a la data de la diligència d’embargament del bé
o dret.
2. En cas de concurs de creditors s’aplica el que disposen la Llei 22/2003, de
9 de juliol, concursal i, si s’escau, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, sense que això impedeixi que es dicti la corresponent provisió de
constrenyiment i es meritin els recàrrecs del període executiu si es donen les
condicions per fer-ho abans de la data de declaració del concurs o bé es tracti de
crèdits contra la massa.
3. Els jutges i tribunals han de col·laborar amb l’Administració tributària
facilitant als òrgans de recaptació les dades relatives a processos concursals o
universals d’execució que necessitin per a l’exercici de les seves funcions.
Així mateix tenen aquest deure de col·laboració, respecte dels seus
procediments, qualssevol òrgans administratius amb competència per tramitar
procediments d’execució.
4. El caràcter privilegiat dels crèdits tributaris atorga a la hisenda pública el
dret d’abstenció en els processos concursals. No obstant això, la hisenda pública
pot subscriure en el curs d’aquests processos els acords o convenis que preveu la
legislació concursal, així com acordar, de conformitat amb el deutor i amb les
garanties que es considerin oportunes, unes condicions singulars de pagament,
que no poden ser més favorables per al deutor que les recollides en el conveni o
acord que posi fi al procés judicial. Aquest privilegi es pot exercir en els termes que
preveu la legislació concursal. Igualment pot acordar la compensació d’aquests
crèdits en els termes que preveu la normativa tributària.
Per a la subscripció i celebració dels acords i convenis a què es refereix el
paràgraf anterior es requereix únicament l’autorització de l’òrgan competent de
l’Administració tributària.”»
Cent divuit.

S’afegeix una nova disposició final onzena bis, amb la redacció següent:

«Disposició final onzena bis.

Reforma de la Llei de l’impost sobre el valor afegit.

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit queda
modificada en els termes següents:
1.

S’introdueix una lletra e) a l’article 84.1.2n, amb el tenor següent:

“e) Quan es tracti de lliuraments de béns immobles efectuats com a
conseqüència d’un procés concursal.”
2.

La disposició addicional sisena passa a tenir la redacció següent:

“Disposició addicional sisena. Procediments administratius i judicials d’execució
forçosa.
En els procediments administratius i judicials d’execució forçosa, els adjudicataris
que tinguin la condició d’empresari o professional als efectes d’aquest impost estan
facultats, en nom i per compte del subjecte passiu, i respecte als lliuraments de
béns i prestacions de serveis subjectes a aquest que es produeixin en aquells, per:
1r Expedir la factura en què es documenti l’operació i es repercuteixi la quota
de l’impost, presentar la declaració liquidació corresponent i ingressar l’import de
l’impost resultant.
2n Efectuar, si s’escau, la renúncia a les exempcions que preveu l’article 20.2.
Reglamentàriament s’han de determinar les condicions i els requisits per a
l’exercici d’aquestes facultats.
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El que disposa aquesta disposició no s’aplica als lliuraments de béns immobles
en els quals el subjecte passiu d’aquests sigui el seu destinatari d’acord amb el que
disposa la lletra e) de l’article 84.1.2n.”»
Cent dinou.

S’afegeix una nova disposició final onzena ter, amb la redacció següent:

«Disposició final onzena ter. Modificació de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de
modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries.
S’afegeix una nova lletra g) a l’article 19.1.2n de la Llei 20/1991, de 7 de juny,
de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries, que
queda redactada de la manera següent:
“g) Quan es tracti de lliuraments de béns immobles efectuats com a
conseqüència d’un procés concursal.”»
Cent vint. S’afegeix un nou apartat 3 a la disposició final catorzena (modificació de
l’Estatut dels treballadors), amb la redacció següent:
«3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 33, que passa a tenir la redacció
següent:
“3. En cas de procediments concursals, des del moment en què es tingui
coneixement de l’existència de crèdits laborals o es presumeixi la possibilitat de la
seva existència, el jutge, d’ofici o a instància de part, ha de citar el FOGASA, sense
el requisit del qual aquest no assumeix les obligacions assenyalades en els apartats
anteriors. El Fons s’ha de presentar en l’expedient com a responsable legal
subsidiari del pagament dels esmentats crèdits, i pot instar el que al seu dret
convingui i sense perjudici que, una vegada realitzat, continuï com a creditor en
l’expedient. Als efectes de l’abonament pel FOGASA de les quantitats que resultin
reconegudes a favor dels treballadors, s’han de tenir en compte les regles següents:
Primera.
Sense perjudici dels supòsits de responsabilitat directa de l’organisme en els
casos legalment establerts, el reconeixement del dret a la prestació exigeix que els
crèdits dels treballadors apareguin inclosos a la llista de creditors o, si s’escau,
reconeguts com a deutes de la massa per l’òrgan del concurs competent per fer-ho
en quantia igual o superior a la que se sol·licita del FOGASA, sense perjudici de
l’obligació d’aquells de reduir la seva sol·licitud o de reemborsar al FOGASA la
quantitat que correspongui quan la quantia reconeguda a la llista definitiva sigui
inferior a la sol·licitada o a la ja percebuda.
Segona.
Les indemnitzacions a abonar a càrrec del FOGASA, amb independència del
que es pugui pactar en el procés concursal, s’han de calcular sobre la base de vint
dies per any de servei, amb el límit màxim d’una anualitat, sense que el salari diari,
base del càlcul, pugui excedir del triple del salari mínim interprofessional, incloent-hi
la part proporcional de les pagues extraordinàries.
Tercera.
En el supòsit que els treballadors perceptors d’aquestes indemnitzacions
sol·licitessin del FOGASA l’abonament de la part d’indemnització no satisfeta per
l’empresari, el límit de la prestació indemnitzatòria a càrrec del Fons s’ha de reduir
en la quantitat ja percebuda per aquells.”»
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Cent vint-i-u. Es modifica l’apartat 2 de la disposició final setzena, de reforma de la
Llei general de la Seguretat Social, a la qual s’afegeix també un nou apartat 5:
«2.

L’article 24 queda redactat de la forma següent:

“Article 24.

Transaccions sobre els drets de la Seguretat Social.

No es pot transigir judicialment ni extrajudicialment sobre els drets de la
Seguretat Social ni sotmetre a arbitratge les conteses que se suscitin respecte
d’aquests, sinó mitjançant un Reial decret acordat en Consell de Ministres, amb
l’audiència prèvia del Consell d’Estat.
El caràcter privilegiat dels crèdits de la Seguretat Social atorga a la Tresoreria
General de la Seguretat Social el dret d’abstenció en els processos concursals. No
obstant això, la Tresoreria General de la Seguretat Social pot subscriure en el curs
d’aquests processos els acords o convenis previstos en la legislació concursal, així
com acordar, de conformitat amb el deutor i amb les garanties que es considerin
oportunes, unes condicions singulars de pagament, que no poden ser més
favorables per al deutor que les recollides en el conveni o acord que posi fi al
procés judicial.”
«5. El número 3 de l’apartat primer de l’article 208 queda redactat de la
manera següent:
“3. Quan es redueixi temporalment la jornada ordinària diària de treball, en
virtut d’expedient de regulació d’ocupació o de resolució judicial adoptada en el si
d’un procés concursal, en els termes de l’article 203.3.”»
Cent vint-i-dos.

Es fa una nova redacció de la disposició final trentena:

«Disposició final trentena.

Reforma de la Llei de navegació aèria.

S’afegeixen dos nous paràgrafs al final de l’article 133 de la Llei 48/1960, de 21
de juliol, sobre normes reguladores de navegació aèria, com a paràgrafs tercer i
quart, amb la redacció següent:
“Els privilegis i l’ordre de prelació establerts en els apartats anteriors s’han de
regir únicament en els supòsits d’execució singular.
En cas de concurs, el dret de separació de l’aeronau que preveu la Llei
concursal es reconeix als titulars dels crèdits privilegiats compresos en els números
1r a 5è de l’apartat primer.”»
Disposició addicional única.
El Govern ha de remetre a les Corts Generals, en el termini de sis mesos, un informe
sobre l’aplicació i els efectes del conjunt de mesures adoptades per millorar la situació de
les persones físiques i famílies que estan en dificultats per satisfer les seves obligacions, i
especialment les garantides amb hipoteca.
Dit informe ha d’incloure la possible adopció d’altres mesures, tant substantives com
procedimentals que, a través de les oportunes iniciatives, completin la protecció
econòmica i social de consumidors i famílies. A aquest efecte, es poden proposar opcions
de solució extrajudicial per a aquests casos, siguin de caràcter notarial o registral, de
mediació o d’una altra naturalesa.
Disposició transitòria primera. Règim general.
1. Aquesta Llei s’aplica a les sol·licituds que es presentin i concursos que es declarin
a partir de la seva entrada en vigor.
2. Per contra, són aplicables immediatament en relació amb els concursos en
tramitació a l’entrada en vigor d’aquesta Llei el que disposen els articles 9.2, 84.3, 4 i 5, la
disposició addicional segona bis, la disposició addicional sisena, la disposició final onzena
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bis, la disposició final onzena ter, l’apartat 3 de la disposició final catorzena, l’apartat 2 de
la disposició final setzena, la disposició final trentena, els articles 154, 155.4, 156, 157.1,
163, així com l’apartat 7 de la disposició final tercera de la Llei concursal, modificats per
aquesta Llei.
Disposició transitòria segona. Administració concursal.
1. Els articles 27, 27 bis, 28.2, 3 i 4, 29.1, 2, 4, 5 i 6, 30.1 paràgraf segon, 31 i 32.1
de la Llei concursal, modificats per aquesta Llei, són aplicables als concursos sol·licitats
abans de la data de la seva entrada en vigor, en els quals encara no s’hagi procedit al
nomenament d’administrador concursal.
2. Els articles 35.2 i 3 i 43.2 i 3 de la Llei concursal, modificats per aquesta Llei, són
aplicables als concursos en tramitació en la data de la seva entrada en vigor.
3. L’article 75.2 de la Llei concursal, modificat per aquesta Llei, és aplicable als
concursos en tramitació en els quals encara no s’hagi presentat l’informe per
l’administració concursal.
Disposició transitòria tercera.

Instituts preconcursals.

1. Els articles 5 bis, l’article 15.3 i 22.1, així com la disposició addicional quarta de la
Llei concursal, modificats per aquesta Llei, s’han d’aplicar a partir de la data de la seva
entrada en vigor.
2. Els apartats 6 i 7 de l’article 71 i la nova disposició addicional cinquena de la Llei
concursal, modificats per aquesta Llei, són aplicables per als acords de refinançament
que se subscriguin a partir de la data de la seva entrada en vigor.
La restricció en la legitimació activa que introdueix l’article 72.2 de la Llei concursal,
modificat per aquesta Llei, és aplicable en els concursos en tramitació, per a l’exercici de
les accions que no hagin estat objecte de requeriment previ en els termes de l’article 71.1
de la Llei concursal.
Disposició transitòria quarta. Comunicació, reconeixement i classificació de crèdits.
1. Els articles 23.1 paràgraf segon, 29.4 i 6, i l’article 85.2, 3 i 4 de la Llei concursal,
modificats per aquesta Llei, s’han d’aplicar als concursos en tramitació en la data de la
seva entrada en vigor, si en l’esmentada data encara no s’hagués publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» l’anunci de l’article 23 de la Llei concursal.
2. Els articles 49, 84 –llevat dels nous apartats 3, 4 i 5–, 86.2, 3 i 4, 90.1, 91, números
1r, 3r, 5è, 6è i 7è, 92, números 1r, 3r i 5è, 93.2.3r i 94.4 de la Llei concursal, modificats per
aquesta Llei, als efectes de la classificació dels crèdits afectats, així com a efectes
procedimentals el que disposen els articles 94.4, 95.1 i 96.4 i 5 de la Llei concursal,
modificats per aquesta Llei, s’han d’aplicar als concursos en tramitació, al temps de la
data de la seva entrada en vigor, en els quals encara no s’hagués presentat l’informe per
l’administració concursal. Amb aquesta finalitat, i per als esmentats procediments,
l’entrada en vigor d’aquesta Llei constitueix circumstància extraordinària que possibilita
l’ampliació judicial del termini previst per a l’emissió d’informe en els termes del que
assenyala l’article 74 de la Llei concursal.
3. Els articles 87.8, 96 bis, 97.1, 3 i 4, 97 bis i 97 ter de la Llei concursal, modificats
per aquesta Llei, s’han d’aplicar als concursos en tramitació, quan els textos definitius no
s’hagin presentat.
Disposició transitòria cinquena. Conveni.
Els articles 100.3, 101.2, 102, 115 bis. 1, 2 i 5, 122.1.2n, 124, 128.3, 129.2, 131.1 i 3 i
133 de la Llei concursal, modificats per aquesta Llei, s’han d’aplicar a les propostes de
conveni que es presentin, tramitin o votin a partir de la data de la seva entrada en vigor,
així com per substanciar l’oposició i, si s’escau, determinar l’eficàcia de les que a partir de
l’esmentat moment siguin aprovades.
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Disposició transitòria sisena. Liquidació.
Els articles 142, el número 3r de l’apartat 1 de l’article 143, l’article 144, els apartats 2
i 3 de l’article 145, els apartats 1, 2 i 4 de l’article 148, la regla 2a de l’apartat 1 i el nou
apartat 3 de l’article 149 i l’article 152 de la Llei concursal, modificats per aquesta Llei,
s’han d’aplicar als concursos en tramitació en la data de la seva entrada en vigor, en els
quals no s’hagi iniciat la liquidació ordinària o anticipada.
Disposició transitòria setena. Aspectes laborals.
1. El nou paràgraf del número 2n de l’article 8, el nou apartat 4 de l’article 44, l’article
64 i l’article 149.1.2a de la Llei concursal, modificats per aquesta Llei, són aplicables als
procediments concursals que estiguin en curs en la data de la seva entrada en vigor, per
a la tramitació de l’expedient i l’adopció de les mesures que se sol·licitin des d’aleshores i
suposin l’extinció, la suspensió o la modificació col·lectiva dels contractes de treball.
2. A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, el nou article 65.1 de la Llei
concursal és aplicable per resoldre les controvèrsies suscitades en vista a l’extinció o la
suspensió dels contractes del personal d’alta direcció en els concursos en tramitació.
Disposició transitòria vuitena. Concursos connexos.
Els articles 25 bis i 25 ter de la Llei concursal, modificats per aquesta Llei, són
aplicables als concursos en tramitació en la data de la seva entrada en vigor, sempre que
en cap d’ells s’hagin aprovat els textos definitius, llista de creditors i inventari.
Disposició transitòria novena. Efectes del concurs respecte de les accions individuals
i dels crèdits en particular.
1. Els nous apartats 2 i 5 de l’article 56, l’article 58 i el nou apartat 3 de l’article 76 de
la Llei concursal, modificats per aquesta Llei, així com el nou apartat 2 de la disposició
final onzena, que fa una nova redacció de l’article 164 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, s’han d’aplicar als concursos en tramitació en la data
d’entrada en vigor d’aquesta Llei respecte de les execucions que respectivament no
s’hagin reprès o iniciat després de la declaració de concurs.
2. Els articles 58 i 59 bis de la Llei concursal, en la redacció que en fa aquesta Llei,
s’han d’aplicar als concursos en tramitació en la data de la seva entrada en vigor en els
quals no hagi estat presentat l’informe.
Disposició transitòria desena. Qualificació concursal.
1. El nou apartat 1 de l’article 164, així com els articles 167 i 168, els apartats 2 i 3
de l’article 172 i l’article 172 bis de la Llei concursal, modificats per aquesta Llei, són
aplicables als procediments concursals en tramitació, en els quals no s’hagi acordat la
formació de la secció de qualificació en la data de la seva entrada en vigor.
2. El nou apartat 2n de l’article 13 del Codi de comerç, que conté l’apartat 1 de la
disposició final segona de la Llei concursal, en la redacció que en fa aquesta Llei, s’ha
d’aplicar a les sentències de qualificació que es dictin a partir de la data de la seva entrada
en vigor.
Disposició transitòria onzena. Conclusió del concurs.
L’article 176 i el 176 bis –amb l’excepció del seu apartat 4–, així com els articles 178 i
179 de la Llei concursal, modificats per aquesta Llei, s’han de començar a aplicar als
concursos en tramitació en la data de la seva entrada en vigor.
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Disposició transitòria dotzena. Procediment abreujat.
Els apartats 5 i 6 de l’article 184 i els articles 190, 191, 191 bis, 191 ter i 191 quater de
la Llei concursal, modificats per aquesta Llei, són aplicables en els procediments
concursals que s’iniciïn a partir de la data de la seva entrada en vigor.
Disposició transitòria tretzena. Règim de recursos.
Els apartats 4, 5 i 6 de l’article 197 de la Llei concursal, modificats per aquesta Llei,
s’han d’aplicar en els recursos que es promoguin davant de resolucions que es dictin a
partir de la data de la seva entrada en vigor.
Disposició derogatòria única. Derogació de normes.
Queden derogats els articles següents de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal:
L’apartat 5 de l’article 3.
L’apartat 3 de l’article 5.
L’apartat 4 de l’article 6.
L’article 98.
L’article 142 bis.
L’apartat 7 de la disposició final segona, que afegeix un nou paràgraf al final de l’article
580 del Codi de comerç.
Disposició final primera. Referències a l’administració concursal.
Les referències de la Llei concursal a «els administradors concursals» s’han de
substituir per la fórmula «l’administració concursal».
Disposició final segona. Títol competencial.
Aquesta Llei es dicta a l’empara del títol competencial atribuït a l’Estat a l’article
149.1.6a de la Constitució espanyola, en matèria de legislació mercantil i legislació
processal.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
1. Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2012.
2. No obstant això, els apartats un (article 5 bis de la Llei concursal), deu (article 15
de la Llei concursal), cinquanta (article 71.6 i 7 de la Llei concursal), cinquanta-set (article
84.2.11è exclusivament), seixanta-dos (article 91.6è exclusivament) i cent dotze
(disposició addicional quarta de la Llei concursal) de l’article únic d’aquesta Llei entren en
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la
facin complir.
Madrid, 10 d’octubre de 2011.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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