
 
 
 

Una nova oportunitat perduda: la llei d’emprenedors1

 
 

 
Fixeu-vos en les dues taules que es presenten a continuació: 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística del Procedimiento Concursal 

                                                 
1 Les idees que es presenten aquí procedeixen fonamentalment d’una entrada a “Nada es gratis” escrita 
conjuntament amb Marco CELENTANI, al qual agraeixo l’amabilitat per basar aquestes línies en les nostres 
idees conjuntes. 
 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t38/bme2/t30/p219/l0/&file=0906002.px&type=pcaxis&L=0�
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Fuente: The Insolvency Service. Service Statistics 

 

http://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/otherinformation/statistics/201308/index.htm�
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Ambdues recullen les xifres de concursos de persones físiques (separant empresaris dels 
que no ho són) a Espanya i a Anglaterra i Gal·les (56.600.000 dels gairebé 64 de tot el Regne 
Unit ). El contrast és molt cridaner. Entre nosaltres, fins i tot en el pitjor de la crisi, els 
concursos individuals estan ordres de magnitud per sota dels britànics. 
 
L'explicació és ben senzilla. Fins que el passat 28 de setembre el BOE publiqués la Llei 
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització (la Llei 
d'emprenedors), si un era deutor individual, consumidor o empresari, havia de respondre 
dels seus deutes, amb independència del seu origen, amb tot el seu patrimoni actual i futur 
(art. 1911 CC i antic art. 178 LC). És cert que en els darrers anys es van adoptar − amb èxit 
quantitatiu escàs− algunes mesures en matèria d'execució hipotecària per a col·lectius 
especialment vulnerables i que la Llei 1/2013 va introduir recentment un nou apartat 2a) en 
l'art . 579 LEC, oferint una timidíssima protecció als ingressos futurs transcorreguts 5 o 10 
anys de l'adjudicació en certs casos d'execució hipotecària contra l'habitatge habitual. 
 
A banda d'aquestes mesures limitades, res (de debò, res) evita legalment que els creditors 
que no haguessin cobrat tot poguessin perseguir el seu deutor pràcticament sine die perquè 
pagués, si és que es recuperava financerament en algun moment. 
 
Això explica, de manera evident, la majúscula diferència entre les dues taules anteriors. En 
contrast amb altres països europeus, els consumidors i els empresaris individuals gairebé 
mai entren en concurs a Espanya, ja que res poden treure en termes d'una certa redempció 
de deutes o de protecció enfront dels seus creditors. Ara bé, el concurs és costós, ja que les 
seves càrregues legals, administratives i de temps són elevades. El càlcul cost-benefici és 
fàcil de fer. El resultat: la insolvència de persones físiques viu al marge del concurs, el 
procediment dissenyat legalment a aquests efectes. 
 
Per això, una de les reformes a l'adopció de la qual ens ha insistit enèrgicament i 
insistentment l'FMI2

 

 és la del règim legal de la insolvència personal, tant de consumidors 
com d'autònoms, professionals i empresaris individuals. En aparença, el Govern sembla 
haver escoltat aquestes i altres recomanacions, ja que la Llei d'emprenedors, aprovada amb 
els vots del PP i CiU, inclou mesures de fresh start i de protecció dels deutors, empresaris 
individuals en particular, però també consumidors. 

Hem de celebrar aquest canvi normatiu? No del tot, ja que les noves mesures aprovades es 
queden curtes i són millorables, estan notablement descompassades entre si i poden donar 
lloc a algunes disfuncions no menyspreables. 
 
Quines novetats ha introduït la Llei d'emprenedors en aquest terreny? Essencialment tres: 
l’emprenedor de responsabilitat limitada; el fresh start parcial; per a petites empreses, el pla 
de pagaments proposat per un mediador concursal (no pel jutge mercantil) i aprovat pels 
creditors. 
 

                                                 
2 Per exemple, INTERNATIONAL MONETARY FUND, IMF Country Report No 13/245 Spain. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10074�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10074�
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13245.pdf�


Editorial - InDret 4/2013  Fernando Gómez Pomar 
 

 4 

La primera mesura suposa que els empresaris individuals o professionals podran assumir 
el caràcter legal d’“emprenedors de responsabilitat limitada” (ERL). Això implica que 
l'emprenedor pugui limitar la seva responsabilitat pels deutes que derivin de la seva 
activitat. En concret, podrà preservar dels seus creditors el seu habitatge habitual sempre 
que no estigui afecte a l'activitat empresarial i el seu valor no superi els 300.000 euros. A 
aquests efectes ha de fer constar la condició d'ERL en tota la seva documentació, reflectir 
l'immoble en la inscripció de l'emprenedor en el Registre Mercantil, a banda de fer 
l'oportuna inscripció en el Registre de la Propietat de la no subjecció de l'habitatge als 
creditors. 
 
La utilitat de la mesura és, però, limitada. Primer, perquè no protegeix l'habitatge si està 
subjecte a hipoteca, ja sigui per deutes personals de l'emprenedor (per exemple, per la 
pròpia adquisició de l'habitatge) o per deutes empresarials. Segon, no protegeix els 
empresaris individuals amb deutes en aquest moment, ja que només s'ofereix cobertura 
enfront els deutes empresarials que sorgeixin després de la publicitat registral esmentada 
anteriorment. Tercer, si l’ERL és propietari o soci d'una SL que desenvolupa la seva pròpia 
activitat, separada de la d'aquell, i avala personalment els deutes de la SL, quelcom molt 
comú en la pràctica comercial espanyola, probablement (el text legal, malauradament, no és 
tan precís com seria desitjable en aquest punt) l'habitatge no resultarà protegit. 
 
Per a poder gaudir de la condició d'ERL cal portar la mateixa comptabilitat que les SL 
unipersonals i la manca de dipòsit dels comptes anuals en termini implica la pèrdua del 
benefici. Un ERL no s'estalviarà costos administratius o legals de l'activitat empresarial, 
més aviat al contrari . I pot succeir que si els autònoms i empresaris individuals no acaben 
de ser conscients que la protecció de l'habitatge dista molt de ser completa, decideixin 
convertir-se en ERL en comptes de constituir una SL, sense al final obtenir avantatges 
efectius de preservació del seu habitatge habitual. 
 
La segona mesura suposa un limitat fresh start per concursats individuals. Un cop es 
liquidin els actius per a pagar als creditors, la resolució judicial de terminació del concurs 
ha de declarar la remissió dels deutes insatisfets (llevat els tributaris i de Seguretat Social, 
això sí) sempre que es compleixin certes condicions: 
 

(i) que no hi hagi concurs culpable ni un delicte del deutor relacionat amb el 
concurs; 

(ii) que s'hagin satisfet tots els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats; 
(iii) que s'hagi satisfet com a mínim el 25% dels crèdits concursals ordinaris. Aquest 

requisit no s'exigeix si el deutor hagués intentat sense èxit un acord 
extrajudicial de pagaments, una possibilitat que no tindran els consumidors, 
només els empresaris individuals. 

 
A dia d'avui, la possibilitat de remissió és, en termes pràctics, zero i, per tant, la novetat és 
rellevant, almenys sobre el paper. El problema és que té poca aplicació pràctica. La raó 
d'això és que complir el segon requisit és un obstacle pràcticament insuperable per a la 
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immensa majoria dels deutors concursats, siguin consumidors o microempreses 
individuals. 
 
Per què és així? La raó està en què el pagament complet dels crèdits privilegiats suposa 
haver satisfet fins al darrer cèntim de tot el que estigui garantit amb una hipoteca, una 
penyora o una altra garantia real. I no només fins al valor de l'immoble hipotecat o l'actiu 
pignorat, sinó per la totalitat del crèdit. Ara bé, si el consumidor pot afrontar tot això, no és 
evident que hagués arribat a una dació en pagament −més un complement− amb el 
creditor i s'hagués estalviat el concurs? Els que necessiten de l'alleujament d'una certa 
remissió de deutes no podran aspirar a ella. 
 
Encara que per als empresaris individuals es relaxa el tercer requisit, el segon continua 
essent letal. A més, convé no oblidar, com acrediten GARCÍA-POSADA/MORA-SANGUINETTI, 
“Are There Alternatives to Bankruptcy? A Study of Small Business Distress in Spain”, que 
són precisament les microempreses les que tenen una major proporció dels seus actius 
hipotecats i, per tant, els resulta més difícil satisfer la condició del pagament íntegre de tot 
el crèdit privilegiat, encara que excedeixi el valor de la garantia. 
 
La tercera mesura preveu un procediment para-concursal nou, l'acord extrajudicial de 
pagaments, de l'aplicació del qual es podran beneficiar els empresaris persones naturals el 
balanç dels quals no superi els 5 milions d'euros i les persones jurídiques que compleixin 
determinades condicions. 
 
La responsabilitat de negociar aquest acord entre el deutor i els seus creditors s'atribueix a 
una nova figura de mediador concursal nomenat pel registrador mercantil o, en supòsits 
menys rellevants, pel notari del domicili del deutor . L'obertura de les negociacions permet 
al deutor poder continuar amb la seva activitat, però ha d'abstenir-se de sol·licitar préstecs, 
ha de tornar les targetes de crèdit i té prohibit utilitzar mitjans electrònics de pagament (ho 
ha llegit bé: no podrà treure diners d'un caixer automàtic). El procediment atorga certa 
protecció temporal al deutor, però no li evita les execucions hipotecàries i d'altres garanties 
reals. 
 
El contingut del pla de pagaments és molt restrictiu, ja que no pot suposar una moratòria 
de més de tres anys ni un quitament de més del 25%. A més, perquè s'accepti hauran de 
votar a favor els creditors titulars de com a mínim el 60% del passiu (llevat del cas de cessió 
de béns, on s'exigeix almenys el 75% i el consentiment de tots els creditors amb garantia 
real sobre aquests béns). Si el pla de pagaments és rebutjat, s'obre el concurs (que ara es 
dirà concurs consecutiu i tindrà alguna especialitat). 
 
La previsió d'un mecanisme extrajudicial que permeti a les petites empreses intentar 
acordar una sortida negociada dels compromisos econòmics ha de ser benvinguda. Ara bé, 
de nou l'abast és conscientment autolimitat. No s'entén molt bé per què no s'obre aquesta 
possibilitat als consumidors molt endeutats, que potser són els que més es podrien 
beneficiar d'una sortida ordenada de la seva situació a mitjà termini sense haver de passar 
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per un costós i llarg procés judicial. De fet, en altres països són els consumidors els que 
protagonitzen els mecanismes extrajudicials senzills per a situacions d'insolvència. Pel que 
fa a les condicions i requisits del pla de pagaments, la gasiveria és palmària: per què no hi 
cap un pla de pagaments que, per majoria de creditors, accepti un quitament del 30%? 
 
En definitiva, fa la impressió que, aclaparats per organismes internacionals i crítiques 
internes, els nostres governants s'han vist obligats a moure fitxa, però a contracor i 
arrossegant els peus. Sembla també que qualsevol reforma concursal a Espanya s'enfronta 
al límit infranquejable del crèdit hipotecari, intocable, veritable amo i senyor en qualsevol 
situació concursal o preconcursal. És evident que no es vol arriscar gens ni mica pel que fa 
a morositat hipotecària o alliberament de deutes que puguin afectar les hipoteques, tant a 
consumidors com a empreses. Per això no ens ha d’estranyar que tinguem les majors taxes 
imaginables de crèdits amb garantia real i que les nostres empreses esbiaixin les seves 
decisions d'inversió cap a activitats i actius que podran generar fàcilment hipoteques3

 
. 

 
 Fernando Gómez Pomar 

 
 

                                                 
3 Marco CELENTANI/Miguel GARCÍA-POSADA/Fernando GÓMEZ (2011), “El enigma de los concursos 
empresariales en España y la crisis”, a Samuel BENTOLILA/Michele BOLDRIN/Javier DÍAZ-GIMÉNEZ/Juan J. 
DOLADO (Coord.), La crisis de la economía española, FEDEA, pp. 399-470.  

http://www.crisis09.es/enigma.html�
http://www.crisis09.es/enigma.html�

