
 

NOVETATS INTRODUIDES PER LA LLEI 3/2020, DE 18 DE SEPTEMBRE, A L’ÀMBIT CONCURSAL 
 

Tots som conscients que, durant l’estat de l’alarma, es van dictar diverses normes destinades a 

pal·liar les conseqüències de la crisis ocasionada pel COVID-19, entre les quals, amb l’objectiu 

d’agilitzar l’activitat judicial, es va dictar el RDL 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i 

organitzatives per fer front al COVID-19 a l’àmbit de l’Administració de Justícia. 

 

El RDL 16/2020, desprès de sotmetre’s a la tramitació parlamentària, va ser convalidat i es va 

aprovar la seva tramitació com a Projecte de Llei pel procediment d’urgència. Finalment, el 

dissabte 19 de setembre de 2020 es va publicar al BOE la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de 

mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 a l’àmbit de l’Administració de 

Justícia, raó per la qual, en gran part, la Llei 3/2020 ratifica les mesures que ja havien sigut 

aprovades pel seu predecessor RDL 16/2020. 

 

No obstant això, en aquest moment ens interessa centrar la nostra atenció en les modificacions 

introduïdes per la Llei 3/2020 a l’àmbit concursal que, tot i ser menors, són molt rellevants i 

transcendents per la nostra pràctica diària i, temporalment, conviuran i haurem de saber 

encaixar-les amb el Text Refós de la Llei Concursal que va entrar en vigor el dia 1 de setembre 

de 2020.  

 

Així doncs, breument, destaquem les principals novetats de la referida Llei 3/2020: 

 

▪ En línies generals, es precisen les dates a partir de les quals són d’aplicació les mesures 
aprovades i la duració de les mateixes, si bé poden veure’s sotmeses a una ampliació en un 
futur a curt termini. 
 

▪ S’amplien els terminis per la tramitació preferent de les propostes per la renegociació dels 
deutes que hagin sigut presentades pel deutor respecte als acords formalitzats amb els 
creditors, tant a la fase preconcursal com a la fase de conveni. 

 
Especialment, interessa remarcar que el Jutjat comunicarà al deutor totes les sol·licituds de 
declaració d’incompliment que hagin sigut presentades fins al 31/10/2020, però no les 
admetrà a tràmit fins:   

 
(i) Que transcorrin tres mesos sense que el deutor hagi presentat una proposta de 

reconveni o acord extrajudicial de pagaments. 
 

(ii) O, en el cas dels acords de refinançament, fins que hagi passat un mes des del 
31/10/2020 sense que el deutor hagi posat en coneixement del Jutjat que ha iniciat 
o pretén iniciar les negociacions amb els creditors. En cas s’hagués realitzat aquesta 
comunicació, no admetrà a tràmit les sol·licituds fins que hagin transcorregut tres 
mesos des de la comunicació sense que el deutor hagi arribat a un acord de 
modificació del conveni o acord que tingués en vigor o s’hagués arribat a un nou 
acord. 



 

 

▪ Se supera la controvèrsia que s’havia generat amb el termini establert al RDL 16/2020 

perquè els deutors sol·licitessin el concurs un cop haguessin comunicat l’inici de les 

negociacions amb els seus creditors, a l’empara de l’article 5 bis de l’anterior Llei 

Concursal, actualment recollit en els articles 583 i seg. del Text Refós de la Llei Concursal. 

En concret, s’han harmonitzat els criteris i ara s’estén el període per la comunicació de 

l’apertura de negociacions amb els seus creditors fins al 31 de desembre de 2020 i, en 

cas de ser comunicada en aquest termini, el deutor no tindrà el deure de sol·licitar el 

concurs fins que transcorrin 6 mesos des de la mencionada comunicació. 

 

▪ S’introdueix la possibilitat de reconèixer el crèdit d’una persona especialment 

relacionada amb el deutor (PER) com a ordinari, i fins i tot com a privilegiat, quan es 

compleixin els requisits especificats a l’art. 7 de la Llei 3/2020 respecte a les 

finançaments i pagaments a compte del deutor realitzats pel PER.  

 

▪ Es preveu la tramitació preferent (i) del concurs consecutiu de persona natural sense 

massa activa i (ii) del benefici d’exoneració del passiu insatisfet. 

 

▪ S’admet la subhasta judicial i extrajudicial o qualsevol altre mètode de realització 

autoritzat pel jutge per subhastar bens i drets de la massa activa. D’aquesta manera, 

s’elimina la limitació de la subhasta judicial exclusivament a la transmissió de la totalitat 

de l’empresa o una o diverses unitats productives. 

 

Ja podeu trobar la present publicació, així com el detall de totes les “Mesures en Matèria 

d’Insolvència i Reestructuracions” actualitzades a la Secció Especial COVID-19 de la nostra pàgina 

web augustaabogados.com. 

 

 

http://www.augustaabogados.com/

