
 
InDret 

 
 
 
 
 
 

Aspectes internacionals de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ariadna Cambronero Ginés 
Uría&Menéndez 

 
 
 
 
 
 

Working paper núm.: 233 
Barcelona, juliol de 2004 

www.indret.com

http://www.indret.com/


InDret 3/2004  Ariadna Cambronero 

 
Sumari 

 
 
 

1. Introducció
2. Regulació continguda en la LC

2.1. Competència internacional dels tribunals espanyols: la distinció entre “concurs 
principal” i “concurs territorial”
2.2. Normes específiques de caràcter processal aplicables als concursos amb element 
internacional
2.3. Reconeixement de les resolucions dictades en procediments estrangers 
d'insolvència i del nomenament i les facultats dels seus administradors i 
representants
2.4. Coordinació entre procediments d'insolvència oberts a Espanya i procediments 
oberts a l'estranger
2.5. Normes de Dret internacional privat de caràcter substantiu per determinar els 
efectes del “concurs principal” respecte de determinats béns i negocis jurídics

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



InDret 3/2004  Ariadna Cambronero 

1. Introducció 
 
La problemàtica essencial que planteja, des d'un punt de vista legal, la intervenció d'estrangers, en 
situació d'insolvència, en el tràfic mercantil internacional, és la determinació del Dret substantiu que 
s’ha d’aplicar a determinats negocis jurídics on ha participat l'insolvent, així com, d'altra banda, la 
determinació del Dret processal que ha de regir el reconeixement de les resolucions judicials dictades 
en els procediments concursals seguits a l'estranger i de les decisions adoptades pels administradors 
de l'insolvent. 
 
Es tracta, en ambdós casos, de problemes que, fins fa molt poc temps, no estaven resolts en l'àmbit de 
la Unió Europea -que tradicionalment havia exclòs aquesta matèria dels Convenis i Reglaments 
aprovats en matèria de reconeixement i execució de resolucions judicials-; ni tampoc en l'àmbit del 
nostre ordenament jurídic intern - immers, en matèria concursal, en el més profund caos i 
anacronisme-. 
 
L'aprovació en l'àmbit de la Unió Europea del Reglament (CE) 1346/2000 sobre Procediments 
d'Insolvència, que entrà en vigor el 31 de maig de 2002, constituí un pas decisiu en la regulació dels 
procediments transfonterers d'insolvència. En efecte, el Reglament 1346/2000 ha permès tractar de 
manera molt més àgil i efectiva les situacions concursals que repercuteixen en diferents Estats de la 
Unió Europea, proporcionant majors garanties als creditors i evitant, en gran mesura, el denominat 
“forum shopping”. 
 
No obstant, el Reglament 1346/2000 limita el seu àmbit d'aplicació a la Unió Europea i, en 
conseqüència, no permet tractar situacions concursals amb component extracomunitari. Per aquesta 
raó, la seva entrada en vigor només solucionà de manera parcial les greus carències que presentava 
l'arcaic sistema concursal espanyol en aquesta matèria. Addicionalment, les previsions contingudes 
en el text comunitari trobaven difícil cabuda en aquest sistema, plantejant importants obstacles a 
l'hora de la seva aplicació pels nostres tribunals de justícia. 
 
Això determinà que un dels objectius de la reforma concursal fos, precisament, establir un sistema 
normatiu efectiu que regulés el concurs amb element estranger i que, alhora, permetés que les 
previsions del Reglament CE 1346/2000 no trobessin cap impediment per a la seva plena aplicació a 
Espanya. Per complir amb aquest objectiu, el legislador ha dedicat dos  articles del Títol I i, 
especialment, el Títol IX de la Llei, a la regulació dels aspectes internacionals del concurs, que 
s'inspiren en el propi Reglament comunitari, així com en la Llei Model de la Comissió de les Nacions 
Unides pel Dret Mercantil Internacional sobre Insolvència Transfonterera. 
 
Després de l'aprovació de la LC, es pot afirmar que Espanya compta amb un marc normatiu adequat 
per abordar les situacions d'insolvència amb implicacions internacionals, situacions que són cada cop 
més freqüents -en períodes de crisi- en una economia moderna i globalitzada com l'espanyola. Ara 
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bé, en tractar-se d'una regulació de caràcter essencialment processal, la seva virtualitat depèn en gran 
mesura de la capacitat dels nostres tribunals de justícia i, de manera molt especial, dels nous Jutjats 
Mercantils per aplicar-les de forma eficaç i àgil.  
 
 
2. Regulació continguda a la LC 
 
La LC aborda els aspectes internacionals del concurs als articles 10 i 11 i al Títol IX, dedicat 
íntegrament a aquesta qüestió (articles 199 a 230). La regulació continguda a la LC es pot 
sistematitzar en cinc blocs de matèries: (i) competència internacional dels tribunals espanyols 
(articles 10 i 11); (ii) normes específiques de caràcter processal (articles 210 a 219); (iii) reconeixement 
de les resolucions dictades en procediments estrangers d’insolvència (articles 220 a 226); (iv) 
coordinació entre procediments d’insolvència oberts a Espanya i procediments oberts a l’estranger 
(articles 227 a 230); i, per últim, (v) normes de Dret internacional privat de caràcter substantiu 
(articles 200 a 209). 
 
2.1. Competència internacional dels tribunals espanyols: la distinció entre “concurs principal” i 
“concurs territorial” 

 
En plena sintonia amb allò previst al Reglament CE 1346/2000 (al seu article 3.1), l’article 10.1 de la 
LC estableix, com a regla general, que els tribunals espanyols seran competents per declarar i 
tramitar el concurs d’aquells deutors el “centro de intereses principales” dels quals radiqui a Espanya, 
presumint-se, per les persones jurídiques, que aquest “centro” es troba, llevat prova en contrari, en el 
lloc del domicili social. Els efectes d’aquest procediment, al que la LC denomina “principal”, tindran 
abast universal, comprenent tots els béns del deutor, tant si estan situats dins com fora d’Espanya. 
 
Addicionalment, l'article 10.2 de la LC estableix, seguint el mateix esquema que el text comunitari 
(article 3.2 del Reglament), que els tribunals espanyols seran competents per declarar i tramitar el 
concurs d'aquells deutors que, malgrat tenir situat fora d'Espanya el seu “centro de intereses 
principales”, siguin titulars en territori espanyol d'un “establecimiento” on exerceixin de manera no 
transitòria una activitat econòmica amb mitjans humans i béns. No obstant, els efectes d'aquest 
concurs, que la LC qualifica com “territorial”, s’hauran de limitar als béns del deutor que estiguin 
situats en territori espanyol.  
 
2.2. Normes específiques de caràcter processal aplicables als concursos amb element internacional 
 
Després de l'anàlisi dels articles 210 a 219 de la LC es pot concloure que el legislador no ha volgut 
establir un procediment diferent per a la tramitació del concurs amb element internacional - sigui 
aquest “principal” o “territorial” -, sinó, simplement, preveure una sèrie d'especialitats respecte del 
sistema general. 
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En essència, aquestes especialitats són les següents: 
 
(i) Es permet l'obertura de “concursos territoriales” sense necessitat que el tribunal examini la 
insolvència del deutor, sempre que prèviament s'hagi reconegut a Espanya un procediment 
estranger “principal” (article 211). 
 
(ii) S'amplia la legitimació per sol·licitar la declaració de “concursos territoriales” a aquells que ostentin 
la condició de representants d'un procediment estranger “principal” (article 212). 
 
(iii) Es regula l'obligació d'informació als creditors del deutor que resideixin a l'estranger. A tal 
efecte, l'article 214 de la LC estableix que, un cop declarat el concurs, l'administració concursal 
informarà sobre aquell procediment, per escrit i individualitzadament, als creditors coneguts del 
deutor que tinguin la seva residència habitual, domicili o seu a l'estranger. 
 
(iv) S'estableix la possibilitat que el jutge, d'ofici o a instància de l'interessat, acordi la publicació del 
contingut essencial de la interlocutòria de declaració del concurs en qualsevol Estat on convingui als 
interessos del procediment (article 215.1). Tanmateix, la LC faculta a l'administració judicial perquè 
pugui sol·licitar a l'estranger la publicitat registral de la interlocutòria de declaració del concurs i 
d'altres actes del procediment (article 215.2.). 
 
La LC preveu a l'article 216 que únicament tindrà caràcter alliberador el pagament fet al concursat a 
l'estranger per un deutor amb residència habitual, domicili o seu a l'estranger si aquest últim ignorés 
l'obertura del concurs a Espanya. A tal efecte, la LC presumeix que, excepte prova en contrari, qui 
realitzà el pagament abans que s’hagués donat a la interlocutòria d'obertura del concurs la publicitat 
a què fa referència l'article 215, ignorava l'existència del procediment. 
 
(v) En matèria de comunicació de crèdits, l'article 217.2 de la LC estableix que qualsevol creditor 
podrà comunicar el seu crèdit en un procediment seguit davant tribunals espanyols (sigui aquest 
“principal” o “territorial”), amb independència que també l’hagi presentat en un procediment 
d'insolvència obert a l'estranger. No obstant, en relació amb els crèdits tributaris i de la Seguretat 
Social -que només s'admetran com a crèdits ordinaris- aquesta regla quedarà subjecta a condició de 
reciprocitat (article 217.2 in fine). 
 
(vi) Pel que fa a la restitució i imputació de pagaments, l'article 218.1 estableix que el creditor que, 
després de l'obertura d'un “concurso principal” a Espanya, obtingués un pagament total o parcial del 
seu crèdit a càrrec de béns del deutor situats a l'estranger haurà de restituir a la massa el que hagués 
obtingut. En aquest sentit, s’ha de precisar que si el pagament s'hagués obtingut en el marc d'un 
procediment d'insolvència obert a l'estranger seria d'aplicació la denominada “regla de pago” que 
estableix l'article 219 de la LC (vegeu infra epígraf 3.2.4). 
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(vii) L'apartat 2 de l'article 218, per la seva banda, faculta al jutge del concurs, en determinades 
circumstàncies, a autoritzar els creditors a què instin a l'estranger l'execució individual de 
determinats béns, amb aplicació, en tot cas, de la “regla de pago” prevista a l'article 219 de la LC. 
 
2.3. Reconeixement de les resolucions dictades en procediments estrangers d’insolvència i del 
nomenament i les facultats dels seus administradors i representants 

 
Al Capítol III del Títol IX de la LC es regula el reconeixement i l’execució de les resolucions dictades 
en procediments d’insolvència seguits a l’estranger (articles 220, 222, 223, 224 i 226), així com les 
facultats d’actuació dels administradors i representants nomenats en aquells procediments a Espanya 
(article 221). 
 
Amb caràcter previ a una anàlisi més detallada, interessa destacar que l'aplicació de les normes 
contingudes al Capítol III queda subjecta, conforme a l'article 199 de la LC, al “principio de 
reciprocidad”, de manera que, com estableix literalment l’esmentat precepte, “a falta de reciprocidad o 
cuando se produzca una falta sistemática a la cooperación por las autoridades en un Estado extranjero, no se 
aplicarán respecto a los procedimientos seguidos en dicho Estado, los capítulo III y IV de este Título”. 
 
En matèria de reconeixement de resolucions estrangeres, la LC estableix una doble regulació basada 
en la distinció entre aquelles resolucions que declarin l'obertura d'un procediment estranger 
d'insolvència (article 220) i la resta de resolucions que es puguin dictar en aquells procediments amb 
posterioritat a la seva obertura (articles 222 i 223). Així, mentre les primeres es reconeixeran a 
Espanya mitjançant el procediment d’“exequatur” regulat a la LEC, el reconeixement de les segones 
no requerirà aquest tràmit, sempre que prèviament s'hagi obtingut l’“exequatur” de la resolució 
d'obertura del procediment concursal estranger de què procedeixin.  
 
Amb la finalitat de pal·liar els efectes de la dilació en el temps que pot implicar el reconeixement de 
les resolucions estrangeres d'obertura de concursos mitjançant “exequàtur”, l'article 226 de la LC 
preveu la possibilitat de sol·licitar l'adopció de mesures cautelars amb caràcter previ a la presentació 
de la sol·licitud de reconeixement d'un procediment estranger d'insolvència. 
 
Pel que fa a l'execució, l'article 224 de la LC disposa que les resolucions estrangeres que tinguin 
caràcter executori segons la llei de l'Estat d'obertura del procediment on s'haguessin dictat 
requeriran, en tot cas, previ “exequatur” per a la seva execució a Espanya. 
 
Finalment, s’ha de fer referència a les previsions contingudes a l'article 221 de la LC respecte els 
administradors i representants de procediments estrangers. Aquest precepte de la LC estableix que, 
un cop reconegut un procediment estranger principal, el seu administrador o representant podrà 
exercir a Espanya les facultats que li corresponguin d’acord amb la llei de l'Estat d'obertura, tret que 
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aquelles siguin incompatibles amb els efectes d'un concurs territorial declarat a Espanya o amb les 
mesures cautelars adoptades en virtut d'una sol·licitud de concurs i, en tot cas, quan el seu contingut 
fos contrari a l'ordre públic espanyol. 
 
2.4. Coordinació entre procediments d’insolvència oberts a Espanya i procediments oberts a 
l’estranger 

 
El Capítol IV del Títol IX de la LC contempla una sèrie de mecanismes de cooperació que pretenen 
facilitar la coordinació entre els procediments d’insolvència oberts a Espanya i els procediments 
oberts a l’estranger que afectin a un mateix deutor. Com succeeix al Capítol III, el límit de la 
cooperació ve determinat pel “principio de reciprocidad”  a què fa referència l'article 199 de la LC.  
 
En síntesi, els mecanismes de coordinació previstos als articles 227 a 230 de la LC es concreten en el 
següent: 
 
(i) Tant l'administració del concurs declarat a Espanya com l'administrador o representant d'un 
procediment estranger d'insolvència relatiu al mateix deutor i reconegut a Espanya estan sotmesos a 
un deure de cooperació recíproca en l'exercici de les seves funcions. En particular, l'article 227 de la 
LC estableix, al seu tercer paràgraf, que l'administració del “concurso territorial” declarat a Espanya 
haurà de permetre a l'administrador o representant d'un procediment estranger “principal” la 
presentació de propostes de conveni, de plans de liquidació o de qualsevol altra forma de realització 
de béns i drets de la massa activa o de pagament dels crèdits. Tanmateix es preveu que 
l'administració del “concurso principal” declarat a Espanya reclamarà les mateixes mesures en 
qualsevol altre procediment obert a l'estranger. 
 
(ii) En la mesura en què així ho permeti la llei aplicable al procediment estranger d'insolvència, el seu 
administrador o representant podrà comunicar en el concurs declarat a Espanya els crèdits 
reconeguts en aquell i, després, participar en el concurs espanyol en representació dels creditors els 
crèdits dels quals hagués comunicat. De la mateixa manera, l'administració del concurs declarat a 
Espanya podrà presentar en un procediment estranger d'insolvència, “principal” o “territorial”, els 
crèdits reconeguts en el concurs espanyol i intervenir en el procediment estranger (article 228). 
 
(iii) El creditor que obtingui en un procediment estranger d'insolvència el pagament parcial del seu 
crèdit no estarà legitimat per sol·licitar en el concurs obert a Espanya cap pagament addicional fins 
que els restants creditors de la seva mateixa classe i rang no hagin vist satisfets els seus crèdits en 
una quantitat percentualment equivalent (article 229). 
 
(iv) L'actiu romanent en un “concurso territorial” es posarà a disposició de l'administrador o 
representant del procediment estranger “principal”, sempre que aquest últim hagi estat reconegut a 
Espanya. La mateixa mesura podrà ser reclamada per l'administració d'un “concurso principal” 
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declarat a Espanya respecte el romanent d'un procediment “territorial” obert a l'estranger (article 
230). 
 
El joc del principi de reciprocitat en l'aplicació de les disposicions que la Llei consagra a la 
coordinació dels procediments seguits en diferents Estats, com el reconeixement de resolucions 
estrangeres, determina que, fora de l'àmbit de la Unió Europea -on regeix el Reglament 1346/2000-, 
la seva eficàcia estigui condicionada als vincles de cooperació que s'estableixin amb els tribunals i les 
autoritats d'altres Estats. 
 
2.5. Normes de Dret internacional privat de caràcter substantiu per determinar els efectes del 
“concurso principal” respecte determinats béns i negocis jurídics 

 
El Capítol II del Títol IX de la LC conté una sèrie de normes de Dret internacional privat molt similars 
a les previstes als articles 4 a 15 del Reglament CE 1346/2000. Es tracta d'una regulació que el 
legislador ha emmarcat, sota la rúbrica “Procedimiento principal”, en la Secció 1 d’aquell Capítol, però 
que, essencialment, té caràcter substantiu i, en conseqüència, poc a veure amb les especialitats 
processals de l'esmentat procediment. Per aquesta raó, i a fi d'aconseguir una major claredat en 
l'exposició, hem preferit abordar l'anàlisi d’aquella regulació un cop exposades les especialitats 
estrictament processals previstes al Títol IX de la LC (vegeu supra epígraf 3.2.3.). 
 
Els articles 201 a 207 estableixen una sèrie de normes de conflicte que tendeixen a identificar quina ha 
de ser la llei aplicable als efectes d'un “concurso principal” sobre determinats drets i negocis jurídics. 
Aquestes normes de conflicte constitueixen una excepció a la regla general establerta en l'article 200 
de la LC, conforme la qual ha de ser la llei espanyola la que determini els pressupòsits i els efectes del 
concurs declarat a Espanya.  
 
En resum, els articles 201 a 207, estableixen les següents normes de conflicte en relació amb els 
efectes del “concurso principal” declarat a Espanya sobre determinats béns, drets i negocis jurídics: 
 
(i) En matèria de drets reals, d'un creditor o d'un tercer, sobre béns o drets de qualsevol classe que 
pertanyen al deutor i que, en el moment de la declaració del concurs, es trobin al territori d'un altre 
Estat, serà aplicable la llei d’aquell Estat. Aquesta norma també serà aplicable als drets del venedor 
respecte els béns venuts al concursat amb reserva de domini (article 201).  
 
(ii) Els drets del deutor que recaiguin sobre béns immobles, vaixells o aeronaus subjectes a inscripció 
en un registre públic es regularan per la llei de l'Estat sota l'autoritat de la qual estigui el registre 
(article 202). 
 
(iii) La validesa dels actes de disposició a títol onerós efectuats pel deutor, amb posterioritat a la 
declaració de concurs, sobre béns immobles o sobre vaixells o aeronaus que estiguin subjectes a 
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inscripció en un registre públic es regiran: (i) en cas de béns immobles, per la llei de l'Estat en què 
radiquin; i (ii) en el supòsit de vaixells o aeronaus, per la llei de l'Estat sota l'autoritat de la qual es 
porti el registre on constin inscrits (article 203). 
 
(iv) En matèria de drets que recaiguin sobre valors negociables representats per anotacions en 
compte resultarà aplicable la llei de l'Estat del registre on aquells valors estiguessin anotats (article 
204). 
 
Respecte els drets i obligacions dels participants en un sistema de pagament o compensació en un 
mercat financer, els efectes del concurs es regiran, amb caràcter exclusiu, per la llei de l'Estat 
aplicable a aquell sistema o mercat (article 204 in fine). 
 
(v) Com a excepció a la prohibició de compensació establerta a l'article 58 de la LC, l'article 205 
estableix que la declaració de concurs no afectarà el dret d'un creditor a compensar el seu crèdit quan 
la llei que regeixi el crèdit recíproc del concursat permeti la compensació en situacions d'insolvència. 
Això sens perjudici de les accions de reintegració que, si escau, es puguin exercitar. 
 
(vi) En relació amb els contractes que tinguin com a objecte l'atribució d'un dret d'ús o d'adquisició 
d'un bé immoble, l'article 206 de la LC estableix que els efectes del concurs es regiran exclusivament 
per la llei del lloc on aquell radiqui. 
 
(vii) Finalment, l'article 207 de la LC determina que la llei aplicable als efectes del concurs sobre els 
contractes de treball haurà de ser la llei de l'Estat aplicable al contracte. 
 
Addicionalment, l'article 208 de la LC estableix una norma d'extraordinària importància en relació 
amb les accions de reintegració que afectin actes perjudicials per a la massa que es trobin subjectes a 
la llei d'un altre Estat. En aquest supòsit, com estableix l’esmentat precepte, no procediran les accions 
de reintegració quan el beneficiat de l'acte afectat acrediti que la llei aplicable a l’acte no permet en 
cap cas la seva impugnació. 
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