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Dos anys després que es publi-
qués la directiva comunitària
sobre reestructuracions i insol-
vències, el Consell deMinistres
va aprovar el 3 d’agost l’avant-
projecte de llei de reformade la
llei concursal per complir amb
l’obligació d’Espanya de tras-
lladar aquesta norma. Però al
sector legal no li ha agradat
gens la proposta legislativa que
ja està en marxa i molts estan
fent el possible per aportar les
seves idees a l’Executiu per
canviar els aspectes que consi-
deren més lesius.
Advocats, procuradors, audi-

tors, administradors concur-
sals, jutges, patronals, cambres
de comerç i autònoms.Ningú la
salva. Tots els col·lectius que,
d’una manera o una altra, hi
participen o es veuen afectats
per la llei concursal estan radi-
calment en contra de la profun-
da reforma del text legal que el
Govern va posar en marxa ja fa

una mica més d’un mes.
Jesús Sánchez García, vice-

degàdelCol·legi de l’Advocacia
de Barcelona, resumeix perfec-
tament el sentir general: “Com
en tota reforma s’ha de fer una
lectura en positiu, però hi ha
dues qüestions que mereixen
una severa crítica: en el proce-
diment de la segona oportuni-
tat en matèria de crèdit públic
no se segueix la doctrina del
Suprem ni de la directiva co-
munitària que es vol traslladar;
i, en matèria de microempre-
ses, es retalla la intervenció
lletrada amb les greus conse-
qüències jurídiques i de tutela
judicial efectiva que són im-
prescindibles”.
El primer punt és vital per-

què ataca directament un pro-
cediment –el de la segona

oportunitat– que ha trigat sis
anys a consolidar-se i que just
ara, quan ja començava a arre-
lar, es pot veure seriosament
fet malbé. En efecte, el Govern
espanyol ha decidit que els
deutes amb la Seguretat Social i
Hisenda no puguin rebre el
perdó judicial –com la resta de
deutes– en aquests casos en
què un consumidor o empresa-
ri de bona fe liquida tots els
seus béns i vol tornar a comen-
çar de zero.
Juntament amb aquest punt,

el món concursal s’ha sorprès
amb un aspecte del text que es
veu comunmenyspreu als pro-
fessionals. “És preocupant que
amb l’excusa d’abaratir costos i

agilitar els processos, en deter-
minats supòsits es vulgui pres-
cindir tant de la figura de l’ad-
ministrador concursal com de
la intervenció d’advocats i pro-
curadors, que disposen d’efec-
tius Serveis de Justícia gratuï-
ta”, assegura el procurador Ig-
nacio López Chocarro.
El desacord amb aquests i al-

tres punts clau de la reforma
s’ha plasmat en les desenes
d’al·legacions que han arribat
al Ministeri de Justícia en les
últimes setmanes i que suposen
una esmena a la totalitat del
text proposat en l’avantprojec-
te de llei aprovat a l’agost.
És tant el que hi ha en joc

–unabona llei concursal és clau

Però, segons Raúl Lorente,
soci de LBLPartners i vocal del
Registre d’Experts Comptables
d’Espanya, “no es tracta d’un
veritable projecte de llei sobre
reestructuració empresarial si-
nó d’una reforma de la llei con-
cursal en què s’incorpora la
part de reestructuració”. En
aquest sentit, Xavier Rafí, lle-
trat d’administració de justícia
al jutjatmercantil 9 deBarcelo-
na, troba a faltar “haver aprofi-
tat aquesta ocasió per premiar
més la intervenció activa dels
creditors durant el procedi-
ment alhora que reduir més la
intervenció judicial en un tema
que bàsicament és d’ordre eco-
nòmic” .

El sector legal fa un front comú
contra la reforma de la llei concursal
El Govern central ara espera els informes del CGPJ i del Consell d’Estat

L’Executiu privilegia
el crèdit públic, que
no es podrà condonar
quan s’apliqui la llei de
la segona oportunitat

Els professionals es
queixen que la nova
propostamenysté
els administradors
concursals i advocats

PilarLlop,ministradeJustícia, xerraambCarlosLesmes,presidentdelConsellGeneraldelPoderJudicial, la setmanapassada

Canvi legislatiu

per escometre els processos de
reestructuració de deutes que
són vitals per salvar empreses i
llocs de treball– que els profes-
sionals van obviar el fet que el
període d’audiència pública
per presentar esmenes s’esten-
gués entre el 5 i el 26 d’agost.
No va importar.
L’avantprojecte unifica els

instruments preconcursals i re-
gula el prepack, una fórmula
posada en pràctica des de fa un
any que permet salvar empre-
ses amb una venda àgil i trans-
parent de la unitat productiva.
El nou text legal també esta-
bleix mecanismes per als pro-
cediments d’insolvència de les
microempreses.
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ANDREUDALMAU / EFE

El Ministeri de Justícia sap
que la llei ha d’estar publicada
al BOE el pròxim estiu i ara,
després de l’allau d’al·legacions
i propostes rebudes, espera els
preceptius informes del Con-
sell General del Poder Judicial
i el Consell d’Estat.
Caldrà veure les seves apor-

tacions i les que puguin arribar
després, quan el Govern enviï
el projecte de llei a les Corts
abans de final d’any i es rebin
també les propostes dels grups
parlamentaris. Sembla difícil
que canviï el criteri que fins ara
s’ha imposat de considerar in-
tocable el crèdit públic, però en
la resta de matèries pot estar
tot més obert, segons els ex-
perts.
Amb tot, el problema de fons,

que cap llei no arreglarà ara ni
mai, continuaria aquí encara
que la llei fos la millor del món.
Ho apunta Luis Rodríguez Ve-
ga,magistrat de la secció 15a de
l’Audiència Provincial de Bar-
celona: “Permés que es perfec-
cioni la llei amb la reforma, no
aconseguirem res si no en mi-
llorem la pràctica: això és el
que falla!”.c
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