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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
12482 Reial decret 1333/2012, de 21 de setembre, pel qual es regula l’assegurança 

de responsabilitat civil i la garantia equivalent dels administradors concursals.

La Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, va introduir en el sistema concursal espanyol l’exigència d’una assegurança de 
responsabilitat civil o d’una garantia equivalent proporcional a la naturalesa i l’abast del 
risc cobert per poder actuar com a administrador concursal en qualsevol classe de 
concursos de creditors, i va habilitar el Govern per al desplegament reglamentari de la 
normal legal corresponent.

Fent ús d’aquesta habilitació, el present Reial decret s’ocupa d’aquesta nova 
assegurança o garantia, que, naturalment, no impedeix que, a l’empara de l’autonomia 
privada o d’altres previsions legals, els administradors concursals contractin altres 
assegurances específiques i independents d’aquesta responsabilitat civil, per cobrir més 
intensament els riscos de l’exercici d’aquesta activitat professional, o introdueixin aquesta 
cobertura mínima obligatòria com a ampliació de les pòlisses de responsabilitat civil 
professional d’advocats, economistes, titulats mercantils o auditors.

L’única excepció a l’exigència d’assegurança de responsabilitat civil o garantia 
equivalent és el cas que el nomenament d’administrador concursal recaigui en una 
Administració pública o una entitat de dret públic vinculada o que en depèn quan es 
designi per a l’exercici de les funcions pròpies del càrrec una persona natural que tingui la 
condició d’empleat públic.

La vigència de l’assegurança o la garantia equivalent es configura com a pressupost 
per a l’acceptació del càrrec. D’aquesta manera, els administradors concursals no poden 
acceptar el seu nomenament sense acreditar convenientment que gaudeixen d’aquesta 
cobertura en els termes determinats per aquest Reial decret. Una cobertura que tenen el 
deure de mantenir durant la tramitació del procés concursal. De la mateixa manera que 
en altres moltes assegurances obligatòries, l’obligació legal es configura amb caràcter 
general, com a condició per poder acceptar el nomenament. No es tracta, doncs, d’una 
assegurança per concurs, sinó d’una assegurança per ser administrador concursal o, més 
exactament, per poder acceptar el càrrec i per poder exercir-lo al llarg del procediment.

Per tal que l’assegurador pugui conèixer el naixement del risc, s’imposa al jutjat la 
notificació del nomenament i de l’acceptació de l’administrador concursal. Paral·lelament, 
a fi que la cobertura estigui vigent en tot moment, s’imposen deures d’informació singulars 
tant a l’administrador concursal com a l’assegurador de la responsabilitat civil, que ha de 
comunicar al jutjat determinades modificacions o vicissituds de la relació contractual, com 
la manca de pagament de la prima, i s’ha de mantenir la cobertura durant el període d’un 
mes des que va realitzar la comunicació.

La suma obligatòriament assegurada s’ha determinat atenent l’entitat dels concursos 
de creditors que es produeixen al nostre país, caracteritzats per masses actives i passives 
particularment modestes. Amb tot, aquest mínim s’eleva pel Reial decret pel nombre de 
concursos en els quals es desenvolupi l’administració concursal, o bé per les condicions 
subjectives del deutor comú, com és el cas dels denominats concursos d’especial 
transcendència. La delimitació temporal de la cobertura també resulta fonamental per al 
bon funcionament de l’assegurança i també la seva delimitació correcta d’altres 
responsabilitats, de tal forma que la prescripció de l’acció de responsabilitat de quatre 
anys només s’aplica al supòsit dels danys a la massa activa del concurs de l’apartat 1 de 
l’article 36 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, però no a les accions que lesionin interessos 
del deutor, els creditors o tercers i que s’exerceixin d’acord amb l’apartat 6 d’aquest 
mateix article. En qualsevol cas, les normes d’aquest Reial decret s’han de completar no 
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només amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, sinó també amb la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, 
de contracte d’assegurança.

Com a alternativa a l’assegurança, la Llei 22/2003, de 9 de juliol, preveu una garantia 
equivalent tant materialment com temporalment. El contingut material i temporal d’aquesta 
garantia es delimita per referència al contingut de l’assegurança.

En virtut d’això, a proposta del ministre de justícia, d’acord amb el Consell d’Estat, i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 21 de setembre de 
2012, disposo:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Deure d’assegurament de la responsabilitat civil de l’administrador concursal.

En acceptar el nomenament, tot administrador concursal ha d’acreditar davant el 
secretari judicial del jutjat que conegui del concurs la vigència d’un contracte 
d’assegurança o una garantia equivalent per virtut de la qual l’assegurador o entitat de 
crèdit s’obligui, dins dels límits pactats, a cobrir el risc del naixement a càrrec del mateix 
administrador concursal assegurat de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis 
causats en l’exercici de la seva funció.

Article 2. Àmbit subjectiu a l’obligació d’assegurament.

1. El deure d’assegurament que regula el present Reial decret recau sobre 
l’administrador concursal, sigui persona natural o jurídica.

2. Quan l’administració concursal sigui una persona jurídica, la cobertura de 
l’assegurança o garantia equivalent inclou la responsabilitat dels professionals que actuïn 
per compte d’aquesta.

3. No hi ha obligació d’assegurament quan una Administració pública o una entitat 
de dret públic vinculada o dependent de l’anterior sigui nomenada administrador concursal 
i designi per portar a terme aquestes tasques una persona natural que tingui la condició 
d’empleat públic. En els altres casos, l’obligació d’assegurament és exigible a la persona 
natural que hagi designat.

Tampoc hi ha obligació d’assegurament quan sigui designat administrador concursal 
el personal tècnic de la Comissió Nacional del Mercat de Valors o del Consorci de 
Compensació d’Assegurances.

Article 3. Àmbit objectiu de l’assegurança de responsabilitat civil i de la garantia 
equivalent.

1. L’assegurança de responsabilitat civil de l’administrador concursal o garantia 
equivalent comprèn la cobertura del risc de naixement de l’obligació d’indemnitzar el 
deutor o els creditors pels danys i perjudicis causats a la massa activa del concurs pels 
actes i omissions realitzats, en l’exercici de les seves funcions, per l’administrador 
concursal o per l’auxiliar delegat de l’actuació del qual sigui responsable, que siguin 
contraris a la llei o hagin estat realitzats sense la diligència deguda.

Així mateix, l’assegurança de responsabilitat civil de l’administrador concursal o 
garantia equivalent comprèn la cobertura dels danys i perjudicis per actes o omissions de 
l’administrador concursal que lesionin directament els interessos del deutor, els creditors 
o tercers.

2. Si per sentència es declara la responsabilitat de l’administrador concursal, 
l’assegurança ha de cobrir, a més de la indemnització a què es refereix l’apartat anterior, 
les despeses necessàries que hagi suportat el creditor que hagi exercitat l’acció en interès 
de la massa.
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CAPÍTOL II

Assegurança de responsabilitat civil dels administradors concursals

Secció 1a Acreditació i vigència de l’assegurança

Article 4. Comunicació a l’assegurador.

Acceptat el càrrec per l’administrador concursal, el secretari del jutjat ha de notificar a 
l’assegurador el nomenament i l’acceptació, amb expressió de les dates en què hagin 
tingut lloc. Així mateix, el secretari del jutjat ha de notificar a l’assegurador el cessament 
de l’administrador concursal.

Article 5. Durada del contracte.

Sigui quina sigui la durada pactada a la pòlissa, s’ha preveure que el contracte es 
prorroga una o més vegades per períodes d’un any, llevat que qualsevol de les parts 
s’oposi a la pròrroga.

En cas d’oposició a la pròrroga per qualsevol de les parts, l’administrador concursal 
ho ha de comunicar al jutjat, sense perjudici dels deures de comunicació que s’imposen a 
l’assegurador a l’article 7. En tot cas, si el contracte no es prorroga, l’administrador 
concursal ha d’aportar un altre contracte d’assegurança o garantia equivalent abans que 
finalitzi la cobertura de la pòlissa no prorrogada.

Article 6. Acreditació de la cobertura.

1. En acceptar el càrrec, la vigència de l’assegurança s’ha d’acreditar mitjançant 
exhibició i testimoni de la pòlissa i del rebut de la prima corresponent al període de 
l’assegurança en curs o, si s’escau, del certificat de cobertura expedit per l’entitat 
asseguradora.

En cas que l’acceptació del càrrec comporti l’augment de la cobertura, l’administrador 
concursal ha d’exhibir l’assegurança de què disposa i efectuar la seva adaptació a la nova 
suma assegurada que li correspon, d’acord amb l’article 8, en el termini màxim de 15 
dies, acreditant-ho davant el jutjat.

Quan la terminació d’altres concursos en els quals intervingui permeti una reducció de 
la suma assegurada, l’administrador concursal pot efectuar l’adaptació del seu contracte 
d’assegurança, acreditant la nova cobertura, que sempre ha de cobrir la seva 
responsabilitat en el concurs o concursos en què segueixi desenvolupant la seva funció.

2. Durant la tramitació del concurs de creditors, l’administrador concursal ha 
d’acreditar les renovacions successives de l’assegurança. La renovació de l’assegurança 
s’ha d’acreditar davant el secretari del jutjat mitjançant exhibició i testimoni del rebut de la 
prima pel període o períodes successius.

3. La infracció del deure d’acreditar la renovació de l’assegurança és justa causa de 
separació del càrrec.

Article 7. Deure de comunicació de l’assegurador.

1. L’assegurador ha de posar immediatament en coneixement del jutjat que conegui 
del concurs qualsevol modificació de l’assegurança, la manca de pagament de la prima, 
l’oposició a la pròrroga, la suspensió de la cobertura i l’extinció del contracte.

2. Mentre no transcorri un mes a comptar de la data en què l’assegurador hagi 
comunicat al jutjat l’extinció o la modificació de l’assegurança que redueixi, limiti o 
suspengui la cobertura o l’impagament de la prima, subsisteix la cobertura.
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Secció 2a Delimitació de la responsabilitat

Article 8. Suma assegurada.

1. La suma mínima assegurada pels fets generadors de responsabilitat de 
l’administrador concursal és de tres-cents mil euros.

2. Per excepció al que estableix l’apartat anterior:

a) La suma mínima assegurada és de vuit-cents mil euros quan, amb l’acceptació 
del càrrec, l’assegurat tingui la condició d’administrador concursal, almenys, en tres 
concursos de creditors de caràcter ordinari.

b) La suma assegurada és d’un milió cinc-cents mil euros quan es tracti d’un concurs 
de transcendència especial, d’acord amb el que estableix l’article 27 bis de la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol, concursal.

c) La suma assegurada és de tres milions d’euros quan concorri qualsevol de les 
circumstàncies següents:

1r Quan es tracti del 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.

2n Quan es tracti del concurs d’una entitat de crèdit o d’una entitat asseguradora.

3. La suma assegurada comprèn tant els danys i perjudicis com les despeses a què 
es refereix l’apartat 2 de l’article 3.

4. Quan l’administrador concursal sigui una persona jurídica, la quantia de la suma 
assegurada és de dos milions d’euros.

No obstant això, la suma assegurada és de quatre milions d’euros quan la persona 
jurídica exerceixi les funcions d’administració concursal en algun dels supòsits que 
s’indiquen a l’ordinal 3r de l’apartat 2 d’aquest article.

Article 9. Delimitació temporal.

1. La cobertura de l’assegurador comprèn les reclamacions presentades contra 
l’assegurat durant l’exercici de la seva funció o en els quatre anys següents a la data en què 
l’administrador concursal va cessar en el càrrec per qualsevol causa, sempre que les 
reclamacions tinguin el fonament en els danys i perjudicis causats a la massa activa durant 
el període en què tingui la condició d’administrador concursal en el procés de què es tracti.

Les accions de responsabilitat que puguin correspondre al deutor, als creditors o a 
tercers per actes o omissions dels administradors concursals que lesionin directament els 
interessos d’aquells tenen un termini de prescripció d’un any.

2. La reclamació del perjudicat es pot produir en un procés judicial, que s’ha de 
substanciar davant del jutge que conegui o hagi conegut del concurs.

Article 10. Cobertures addicionals.

L’assegurança de responsabilitat civil acreditada en el concurs de creditors per 
l’administrador concursal pot incloure altres cobertures que lliurement es pactin entre les 
parts, així com ampliar l’àmbit i els límits de cobertura.

Article 11. Acció directa.

1. El perjudicat o els seus hereus tenen acció directa contra l’assegurador per 
exigir-li el compliment de l’obligació d’indemnitzar en els termes que preveu la Llei 
50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.

2. Als efectes d’exercici de l’acció directa, l’assegurat està obligat a manifestar al 
tercer perjudicat o als seus hereus l’existència del contracte d’assegurança.
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CAPÍTOL III

Garantia equivalent

Article 12. Garantia equivalent a l’assegurança de responsabilitat civil.

L’administrador concursal pot substituir l’assegurament regulat en aquest Reial decret 
per una garantia solidària de contingut equivalent constituïda per entitat de crèdit que 
pugui prestar garanties d’aquest tipus per l’import que correspongui segons el que 
estableix l’article 8, que ha de mantenir la vigència fins que transcorrin quatre anys des de 
la data en què l’administrador concursal va cessar en el càrrec per qualsevol causa.

Disposició transitòria única. Actualització dels contractes d’assegurança vigents.

Els contractes d’assegurança de responsabilitat civil o garanties equivalents que 
s’hagin subscrit en ocasió del nomenament com a administrador concursal amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2012, s’han d’adequar a les condicions que estableix aquest 
Reial decret en un termini de dos mesos a comptar de la seva entrada en vigor.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència estatal en matèria de 
legislació mercantil i civil prevista a l’article 149.1.6a i 8a de la Constitució espanyola.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 21 de setembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
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