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NOTA INFORMATIVA 

 

PUBLICADA LA REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL 
 

Avui, dia 6 de setembre de 2022 s’ha publicat al BOE la Llei 16/2022, de 5 de setembre, 

de reforma del text refós de la Llei Concursal, que efectua una reforma rellevant del 

vigent sistema d’insolvència. 

 

1) Plans de reestructuració 

 

En primer lloc, s’introdueixen els denominats plans de reestructuració, un nou 

instrument preconcursal dirigit a evitar la insolvència, o a superar-la, que possibilita una 

actuació en un estadi de dificultats previ al dels vigents instruments preconcursals, sense 

l’estigma associat al concurs i amb característiques que incrementen la seva eficàcia. Amb 

aquesta novetat, es pretén incentivar una reestructuració més primerenca, i per tant 

amb més grans probabilitats d’èxit, i contribuir a la descongestió dels jutjats i per tant a 

una major eficiència del concursos. Les empreses (persones naturals o jurídiques que 

desenvolupin una activitat empresarial o professional) podran acollir-se als plans de 

reestructuració en una situació de probabilitat d’insolvència, prèvia a la insolvència 

imminent que s’exigeix per a poder recórrer als actuals instruments.  

 

La definició de probabilitat d’insolvència es fa en termes objectius, amb la finalitat de 

permetre que la reestructuració es dugui a terme en una fase primerenca, reduint la 

pèrdua de valor empresarial i el consegüent perjudici per als creditors i per al propi 

deutor. Així, s’estableix que es troba en probabilitat d’insolvència el deutor que no podrà 

complir les obligacions que vencin en els propers dos anys. 

 

La introducció dels plans de reestructuració comporta la supressió dels actuals 

instruments preconcursals (acords de refinançament i acords extrajudicials de 

pagament). En la seva regulació s’ha preservat el caràcter flexible (poc procedimental) 
dels acords de refinançament i s’han incorporat elements que els atorguen major eficàcia, 

com ara la possibilitat d’arrossegament de classes de creditors dissidents, subjecta al 

compliment de certes salvaguardes, que constitueix el nucli del model. Igual que ens 

instruments preconcursals actuals, la intervenció judicial es redueix a dos moments 
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diferents i independents: la comunicació de l’obertura de negociacions amb els creditors 

i la confirmació o homologació del pla de reestructuració assolit. 
 

El pla de reestructuració s’ entendrà aprovat per cada classe de crèdits si vota a favor 

més dels dos terços del passiu inclòs en aquella classe. La majoria s’ incrementa al 75% 

en la classe de crèdits garantits amb garantia real. 

 

La llei estableix un règim general per a la reestructuració del passiu, per la qual cosa, 

tant la reestructuració de l’actiu com les mesures operatives que poguessin acordar-se, 

queden subjectes a la seva legislació específica, atenent a la seva naturalesa (laboral, 

tributària o administrativa) de manera que les controvèrsies que respecte de les 

mateixes poguessin suscitar-se se substanciaran davant del jutge competent i no davant 

del jutge del concurs, que no té vis atractiva respecte de les mateixes. 

 

 
 

2) Modificacions procedimentals 

 

En segon lloc, la llei reforma el procediment concursal per a incrementar la seva 

eficiència, introduint múltiples modificacions procedimentals dirigides a agilitzar el 

procediment, facilitar l’aprovació d’un conveni quan l’empresa sigui viable i una liquidació 

ràpida quan no ho sigui. En el disseny d’aquests procediments s’ha prestat especial 

atenció a les microempreses (aquelles que hagin empleat durant l’any anterior a la 

sol·licitud d’inici del procediment especial una mitjana de menys de deu treballadors i 

tinguin un volum de negocio anual inferior a 700.000€ o un passiu inferior a 350.000€ 

segons els darrers comptes tancats en l’exercici anterior a la presentació de la 

sol·licitud). 

 

 

3) Modificació del procediment de segona oportunitat 

 

Per últim, la llei configura un procediment de segona oportunitat més eficaç, ampliant 

la relació de deutes exonerables i introduint la possibilitat d’exoneració sense liquidació 

prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments, permetent així que aquest 

conservi el seu habitatge habitual i els seus actius empresarials. 

 

La llei entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al BOE, excepte el procediment 

especial per a microempreses, que entra en vigor l’1 de gener de 2023. 

 

Pel que fa a les disposicions transitòries, la llei opta por mantenir la regla general de 

irretroactivitat de les normes processals, si bé es preveu avançar la seva aplicació a 

determinades peces, expedients i tràmits de concursos ja declarats, como ara 

l’exoneració del passiu insatisfet, el conveni o la peça de qualificació. 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. 
En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació 

sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx. 
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