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Nota de premsa 
 

Coincidint amb el 15 aniversari de la publicació de la Llei Concursal, el 

Registre d’Economistes Forenses (REFOR) presenta un document en el qual 

es recullen 15 aspectes fonamentals de la Llei Concursal. Hi ha punts tant 

positius com negatius 

 

Els economistes destaquen 15 aspectes fonamentals de 

la Llei Concursal en el 15 aniversari de la norma  

 
Els economistes del REFOR han analitzat els aspectes bàsics de la Llei Concursal i 

la seva evolució en aquests 15 primers anys des de la seva publicació. Observen 

tant llums com ombres. Es valoren positivament aspectes com la introducció de la 

segona oportunitat, però consideren que encara hi ha moltes qüestions 

susceptibles de millora: reduir els privilegis del crèdit públic, crear un capítol 

específic per a micropimes i petites empreses, i mirar d'avançar la declaració del 

concurs perquè la majoria no acabi en liquidació. 

 

Barcelona, 27 de novembre de 2018.- El Consejo General de Economistas, a través del 
Registre d'Economistes Forenses (REFOR) -òrgan especialitzat en matèria concursal i pericial 
de l'esmentat Consejo General- ha elaborat un document, que s'ha presentat en el marc del 
XIV Fòrum Concursal. Trobada d'Economia Forense -organitzat conjuntament pel 

Col·legi d'Economistes de Catalunya i el REFOR-, que se celebra avui i demà a Barcelona. 
Aquest document té com a objectiu destacar els principals aspectes, tant positius com 
negatius, de la Llei 22/2003 Concursal -i les seves successives modificacions- en el 15 
aniversari de la seva publicació. 
 
En la seva intervenció, el president del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, ha 
assenyalat que, en aquests 15 anys, la Llei Concursal ha patit massa canvis. "Des de l'any 
2003 fins a l'última modificació a l'octubre de 2015, hi ha hagut 27 lleis de modificació de la 
Llei Concursal, cosa que -segons Pich- ha fet que resulti una norma de difícil comprensió i 
seguiment". El president del Consejo General de Economistas també ha fet al·lusió a la figura 
del concurs exprés (que és aquell que es conclou de forma immediata al tractar-se d'empreses 
que no tenen actius), la introducció del qual, el 2011, ha qualificat “d’encertada", ja que permet 
"evitar una sobrecàrrega dels procediments concursals". Tot i això, Pich "considera 
preocupant que el percentatge de concursos exprés en comparació amb el total de concursos 
d’empreses -un 28% el 2017- sigui cada vegada més elevat, fet que indica que les empreses 
arriben molt tard al concurs, de manera que resulten insalvables i només poden ser 
liquidades". 
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Per la seva banda, el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Anton Gasol, ha exposat 
i analitzat les dades sobre insolvències a Catalunya. Així, segons Gasol, "el 2017 es van 
presentar 747 concursos de creditors de persones jurídiques a Catalunya, el que equival a una 
de cada 800 empreses existents a Catalunya". A més ha destacat que "pel que fa a concursos 
de persones físiques, a Catalunya hi va haver 584 concursos d'aquestes característiques el 
2017, amb un creixement respecte l'any 2016 del 89%". Segons Gasol, aquestes dades 
indiquen que "cada vegada més ciutadans s'acullen a la segona oportunitat per sortir de la 
insolvència". En aquest sentit, del degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya ha afirmat 
que "la filosofia del concurs de creditors ha d'anar en la línia de donar una segona oportunitat 
a aquelles persones afectades pels deutes sempre que hagin arribat a aquesta situació de 
manera fortuïta". Gasol també ha aplaudit que el Tribunal Mercantil de Barcelona hagi aprovat 
un protocol d'actuació per escurçar els terminis a tres mesos en els concursos de persones 
físiques”. 
 
Pel que fa a les solucions extra concursals per a persones jurídiques, s'hi ha pronunciat el 
president del Registre d'Economistes Forenses (REFOR), Alfred Albiol, que ha assenyalat que 
"la introducció de la mediació concursal va ser positiva, però malauradament de moment està 
sent poc utilitzada, especialment per les persones jurídiques”. Així, caldria destacar l'increment 
que està tenint aquesta solució, si bé la majoria d'aquestes mediacions concursals -el 96%- 
correspon a persones físiques. Referent a això, Albiol ha assenyalat que "mentre que a països 
com Alemanya o França les mediacions concursals superen les 120.000 i 50.000, 
respectivament, a Espanya tot just ronden les 1.000". 
 
És per aquest motiu que, tant Valentí Pich, com Anton Gasol i Alfred Albiol, creuen necessari 
introduir mesures que facin més atractives per a les empreses les solucions alternatives al 
concurs i el concurs en si mateix, entre les quals  han destacat "la necessitat de limitar els 
privilegis que mantenen els crèdits públics (Hisenda i Seguretat Social), tal i com ha proposat 
en diversos informes l'FMI”. En aquest sentit, el president del Consejo General de 
Economistas, Valentí Pich, ha assenyalat que, "en aquests quinze anys, els privilegis del crèdit 
públic no només no s'han reduït, sinó que s'han incrementat, prova d'això és la inclusió de 
deutes de la Seguretat Social en les vendes de les unitats productives, en produir-se la 
successió d'empresa ". 
 
S’adjunta: “15 años de la Ley Concursal: pros y contras”. 
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