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Resum de les principals novetats del text refós de 

la Llei Concursal 
 

 El text refós de la Llei Concursal té com a finalitat ordenar el text legislatiu atès que ha 

estat reformat parcialment en nombroses ocasions. A més, també té com a finalitat 

preparar la seva futura actualització amb la propera incorporació de la Directiva 
europea sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i 
inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l’eficiència dels procediments de 

reestructuració, insolvència i exoneració de deutes. 
 

 En el text refós s’hi inclouen canvis formals que sistematitzen millor la norma. 
 

 Se separa en dos títols diferents la regulació del que fa referència al jutge concursal i 
l’administració concursal. De la mateixa manera, se separa la regulació de la massa 

activa i la massa passiva.  

 

 Es dediquen títols propis de la Llei a l’informe de l’administració concursal, sobre el 

pagament de crèdits als creditors i sobre publicitat.   
 

 S’han agrupat, juntament amb el concurs de l’herència, les especialitats del concurs 

dels deutors que tingui determinades característiques subjectives o objectives.  
 

 El llibre II de la Llei s’estructura en 4 títols independents: (i) en relació amb l’article 5 
bis, tracta de la comunicació de l’obertura de les negociacions amb creditors; (ii) 

acords de refinançament; (iii) acords extrajudicials de pagament i (iv) concurs 

consecutiu. 
 

 En el Llibre III s’hi inclouen les normes de dret internacional privat que s’apliquen en 
les insolvències i que també s’han d’aplicar en acords de refinançaments i acords 

extrajudicials de pagament.  
 

 Un nombre important d’articles s’han redactat novament, sense alterar el seu 
contingut, per facilitar la interpretació de la norma i unificant terminologia. 

 

 A la reforma, es dediquen títols sencers a una sèrie d’article, fet que implica que el 
número d’articles de la Llei s’hagi multiplicat per tres, passant de 250 a 752 articles. 
Per exemple, l’article 5 bis, sobre comunicació de les negociacions amb els creditors 
se li dedica en títol propi; igualment l’article 64 sobre els efectes de la declaració del 

concurs sobre els centres de treball; l’article 100 sobre el contingut de la proposta de 
conveni, entre altres. 
 

 El Text permet posar en marxa futures reformes normatives per a pal·liar els efectes 
econòmics sobre les empreses que pugui generar l'actual crisi del COVID-19, que 

podran sumar-se a les mesures excepcionals ja adoptades en el Reial decret llei 

16/2020 de 28 d'abril. Les mesures temporals adoptades recentment arran de la crisi 
sanitària actual i que fan referència als procediments concursals, no s’inclouen en 
aquest Text refós però durant un període de temps, les dues normes s’aplicaran 

simultàniament.    
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 Entrarà en vigor l’1 de setembre de 2020. 
 


