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PIMEC sensibilitza als empresaris sobre una reforma 
concursal encara amb marge de millora 

El president de la patronal, Antoni Cañete, ha destacat la importància de la 
reforma concursal i les millores que aquesta suposa, però ha puntualitzat que 
encara estem lluny de la situació d’altres països del nostre entorn  

Barcelona, 5 d’octubre del 2022. El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha parlat de 
la importància de la reforma concursal en el marc de la jornada ‘Les pimes davant la 
reforma concursal. Novetats i afectacions’, celebrada avui a la seu de PIMEC. “Aquesta 
reforma posa èmfasi en mesures i eines de prevenció de la insolvència o de 
superació mitjançant plans de reestructuració o continuïtat”, ha afirmat. A més, ha 
explicat que les modificacions del procediment van encaminades a dotar de més eficàcia 
al mateix, superant l’excés de processalisme anterior.   

Al llarg de la seva intervenció, Cañete ha valorat positivament que amb aquesta reforma 
es potenciïn eines de prevenció prematura per tal de garantir la viabilitat de les 
empreses. Per contra, ha explicat que “malgrat la reforma es continua detectant el 
privilegi i les prerrogatives del crèdit públic en el procediment concursal”. El 
president de la patronal també s’ha referit al tractament del crèdit públic, una de les 
modificacions més debatudes pel que fa al règim de la segona oportunitat i l’exoneració 
del passiu insatisfet. “A la normativa vigent s’estableix que els deutes de dret públic 
no es podran exonerar si passen de determinats llindars. Concretament, els 
primers 5.000 euros es podran exonerar de forma íntegra, però passat aquest 
llindar només quedarà exonerat el 50% del deute amb un topall de 10.000 euros”, 
ha explicat. En aquest sentit, ha afirmat que “queda camí per recórrer per aconseguir 
una veritable segona oportunitat per a les persones empresàries”.  

També ha participat en la jornada Matilde Cuena, catedràtica de Dret Civil de la 
Universitat Complutense i membre del Patronat de la Fundació PIMEC, que ha parlat 
del concurs de persona física i de l’exoneració del passiu insatisfet. Durant la seva 
intervenció, ha valorat la norma amb optimisme responsable. Cuena ha afirmat que “no 
és imprescindible liquidar el patrimoni per poder obtenir l’exoneració”, i ha 
destacat que “l’exoneració és revocable a instància dels creditors per crèdit 
exonerable durant el termini de tres anys”. A més, ha posat en relleu una important 
novetat que s’ha assolit amb la reforma: “Abans l’exoneració era un benefici, ara és 
un dret”.   

Per la seva part, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, s’ha referit a la reforma 
concursal com “la norma magna de l’activitat empresarial” i n’ha destacat la 
importància afirmant que “permet salvar empreses i que puguin seguir generant 
llocs de treball i riquesa”. Tot i això, ha puntualitzat que encara és millorable, 
especialment en relació a la mediació, l’arbitratge i la conciliació darrere les situacions 
de crisi empresarial.  
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A la jornada, també hi han participat Joan Maria Gimeno, president de la Comissió 
d’Economia i Fiscalitat de PIMEC, Maria José Tarancón, advocada i membre de la 
Comissió d’Economia i Fiscalitat de la patronal, Raquel Álvarez Carrasco, advocada 
de l’Àrea Civil i Mercantil del Departament Jurídic de PIMEC, Miguel Ángel Salazar, 
economista, advocat, auditor de comptes i membre de la Comissió d’Economia i 
Fiscalitat de PIMEC i membre de la Comissió Executiva de PIMEC Vallès Occidental, 
Joan Carles Codina, professor de la UAB, advocat, administrador concursal i 
vicepresident de PIMEC Maresme-Barcelonès Nord, i Itziar Ruedas, directora del 
Departament Jurídic de PIMEC.  

  

mailto:premsa@pimec.org

