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PIMEC demana modificacions a la reforma concursal per evitar 
que el canvi normatiu penalitzi les empreses 

 

La patronal defensa una reforma profunda que suposi una eina àgil, flexible i eficaç, 
adequada a les necessitats de pimes i autònoms, i lamenta que el canvi normatiu 
desprotegeix les empreses més vulnerables. 
 
Barcelona, 22 de desembre del 2021. En relació a l’aprovació del projecte de Llei per 
a la reforma concursal per part del Consell de Ministres, PIMEC ha celebrat la notícia, 
però ha demanat al Govern d’Espanya modificacions perquè no es penalitzi a les 
pimes i els autònoms, fent que el canvi normatiu doni pas a una veritable eina àgil, 
flexible i eficaç. En aquest sentit, la patronal ha alertat que, amb l’entrada en vigor de 
la reforma concursal, quedaran eliminats els preconcursos, tot i que aquests suposaven 
una bona opció per a les empreses amb problemes de solvència a l’hora de donar 
continuïtat a la seva activitat. Segons PIMEC, aquesta llei ha de servir 
veritablement per mantenir vives les empreses, no per facilitar el seu tancament, 
i per això, considera que cal que s’activin tots els mecanismes que permetin que això 
sigui possible. 
 
En relació a la introducció de la possibilitat d’exonerar deutes, l’entitat ha destacat que 
no protegeix els interessos de les persones empresàries més vulnerables, ja que 
penalitza l’accés a la segona oportunitat per la supressió de l’exoneració dels deutes 
d’Hisenda i la Seguretat Social. La patronal considera que és imprescindible la 
corresponsabilitat i sensibilitat dels poders públics, també, en afavorir la 
pervivència de les empreses i -per aquesta raó- interpel·larà les forces polítiques en 
el decurs de la tramitació parlamentària per proposar millores al contingut de la norma. 
A més, sobre el nou procediment especial per a les microempreses amb la creació d’una 
plataforma electrònica per gestionar tràmits, PIMEC ha demanat esclarir alguns 
dubtes com els plantejaments que s’hauran de fer als creditors o com es 
desenvoluparà l’acord exprés extrajudicial.  

Finalment, la patronal també ha reclamat crear un sistema de mediació i arbitratge 
en relació als deutes, on es pugui analitzar cada cas concret, així com aprofundir en 
el funcionament dels mecanismes de primera alerta o de reestructuració de 
caràcter preventiu, que poden permetre a la pràctica salvar moltes empreses. 

 


