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DEFINICIO
Una estructura és un tot composat per diverses parts.
Quan aquestes parts procedeixen a organitzar-se de
manera diferent, o s'agreguen o eliminen algunes, pot
parlar-se d'una reestructuració.

NECESITAT i
MOMENT
PER A LA
REESTRUCTURA
CIO

Insolvència com a situació permanent
Liquidesa com a situació transitoria
Davant d’una situació de insolvència:
- Probable
- Inminent

Directiva UE
2019/1023
Sobre marcs
de reestructuració
preventiva…

Objectius (entre altres):
Permetre als deutors en dificultats financeres continuar la
seva activitat empresarial íntegrament o en part,
modificant la composició, les condicions o l'estructura de
l'actiu i del passiu o de la seva estructura de capital, així
com fent canvis operatius, permetent que sigui en un
moment primerenc per a evitar insolvències i liquidació
d'empreses viables i la pèrdua de llocs de treball, talent i
valor
(Considerants 2 i 16)

Requerimients
de la directiva
per a una
reestructuració

Detecció en el temps adequat amb mecanismes d’alerta que
donin informació clara, actualitzada, concisa i útil per garantir la
viabilitat de la activitat
Accés adequat a les pimes, donat el cost dels experts
Acompanyament i control vs intervenció
Protecció a treballadors
Protecció a finançament per poder aplicar la reestructuració
Garantir procediments eficients i ràpids

Requerimients
de la directiva
per a una
reestructuració

Els Estats membres han de vetllar així mateix perquè els
administradors en matèria de reestructuració, insolvència i
exoneració de deutes, que siguin nomenats per les autoritats
judicials o administratives estiguin adequadament formats
(...)
La formació i titulació adequades i els coneixements
especialitzats amb els quals han de comptar els
administradors concursals també poden adquirir-se en
l'exercici de la seva professió. Els Estats membres no han
d'estar obligats a facilitar directament la formació necessària,
però aquesta podria impartir-se, per exemple, a través
d'associacions
professionals
o
altres
organismes.
(Considerant 87)

Com ho ha
recollit el
Projecte de Llei
de Reforma
Concursal

Davant de la situació de que mes del 90% de concursos ho
són de liquidació s’incorpora el Pla de reestructuració:
- Dintre del Llibre 2on del dret preconcursal
- Amb criteri de flexibilitat i poc procedimental
- Amb mirada a la micropime amb el pla de continuació del
Llibre 3er
- Definició oberta del Expert en reestructuracions (art. 672 a
681)
“expert amb coneixements especialitzats, jurídics, financers i
empresarials”

Com ho ha
recollit el
Projecte de Llei
de Reforma
Concursal

Disposició addicional tercera: programa de càlcul per simular
plans de continuació
Disposició addicional cinquena: web per l'autodiagnosi de
salut empresarial, per comprovar la situació de solvència
Disposició addicional sèptima: informació pels registres
mercantils per posició de risc
Disposició final novena: assessorament gratuït a empreses
pimes, en dificultat, sense imposar obligacions ni
responsabilitats del prestador del servei
Disposició final desena: Sistema d’alerta temprana amb
informació d’AEAT i de TGSS

Professionals de
reestructuració

Consultor multidisciplinar (és el nou home del renaixement)
- necessàriament jurídic
- necessàriament econòmic i financer
- necessàriament comptable i fiscal
- necessàriament laboral
- necessàriament empàtic
- habilitats de negociació i mediació
- eficient per treure el màxims dels recursos que s’hi troba
- eficaç per aconseguir l’objectiu marcat
- lideratge, fermesa, objectivitat
Quan costa aquest servei?

Programa
formatiu

CURS D'EXPERTS EN REESTRUCTURACIO
19/04/2022
14/07/2022
PROGRAMA FORMATIU
MARC JURIDIC CONCURSAL. REESTUCTURACIO PRECONCURSAL
D'EMPRESES, ESTATS D'INSOLVÈNCIA I DECLARACIO DE CONCURS

1
1.1
Introducció al dret concursal (Norma actual i Projecte de Llei)
1.2
Conceptes d'insolvència: probable, actual i inminent
1.3
Alternatives i presupostos pre concursals
1.3.1 Comunicació d'apertura de negociacions
1.3.2 Plans de reestructuració
1.4
Organs dels procedimients de insolvència
1.5
Declaració del concurs de creditors
1.6
Concurs abreujat, ordinari o sense massa
1.7
Solucions al concurs: Conveni o liquidació
1.8
Principals actuacions del administrador concursal
1.9
Informes de l'administrador concursal
1.10
Procediment de venda unitats productives
1.11
Procediment especial per a micropimes i sistema de formularis

Programa
formatiu

CURS D'EXPERTS EN REESTRUCTURACIO
19/04/2022
14/07/2022
PROGRAMA FORMATIU
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4

MARC LEGAL DE COMPTABILTAT I PIRAMIDE NORMATIVA COMPTABLE
Introducció al Plan General Contable
Anàlisi i comprensió dels Estats Financers de la empresa
Situacions de desequilibri patrimonial
Comptabilitat al el procès concursal
LA FIGURA DEL EXPERT EN REESTRUCTURACIONS
Requisits, nomenament i estatut del expert
Contingut, homologació i aspectes procesals del plan de reestructuració
Procediment de continuació en el pla especial de micropimes
Eines de mediació en la reestructuració

Programa
formatiu

CURS D'EXPERTS EN REESTRUCTURACIO
19/04/2022
14/07/2022
PROGRAMA FORMATIU
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
7

EVALUACIO I ELABORACIO DEL PLA DE REESTRUCTURACIO
Anàlisi i comprensió de l'activitat, del sector i de l'empresa
Pla estratègic
Anàlisis económic-financer i detecció dels estats d'insolvència
Estructura de finançament de l' activitat i de l'empresa
Elaboració de Pla de viabilitat
Elaboració de Pla de Refinanciació
Elaboració de Pla de Tresoreria
Valoració de Pimes i Unitats Productives
ASPECTES OPERATIUS LABORALS A LA REESTRUCTURACIO I VIABILITAT
Causes objectives
Concepte de grup empresarial a l'àmbit laboral
Gestió d'un erte
Gestió d'un ere
El Fogasa a les reestructuracions
ASPECTES FISCALS A LA REESTRUCTURACIO
Fiscalitat de venda d'unitat productiva
Fiscalitat de quitances i dacions
Derivació de responsablilitat
TALLER PRACTIC DE MEDIACIO EN REESTRUCTURACIO

