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1. Què és l’Aliança?
L’Aliança és una iniciativa social impulsada actualment per 17 entitats que engloben
col∙legis professionals i agents socials amb la voluntat de:
‐Impulsar la difusió i el coneixement de la Segona Oportunitat
‐Incorporar la Segona Oportunitat dins la cultura econòmica i social catalana
‐Donar empara a les accions de coordinació entre els diferents actors

2. Qui forma part de l’Aliança?

En aquest moment inicial l’Aliança està formada per 17 d’institucions amb fort pes
social, que tenen responsabilitat o vinculació amb situacions de sobre endeutament, i
que són claus en la difusió a la ciutadania del mecanisme de la Segona Oportunitat:
Col∙legis professionals
Col∙legi de l’Advocacia de Barcelona
Consell de l’Advocacia Catalana
Col∙legi d’Economistes de Catalunya
Col∙legi de Censors Jurats de Comptes
Col∙legi d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya
Col∙legi de Periodistes de Catalunya
Col∙legi de Psicologia de Catalunya
Col∙legi de Treball Social de Catalunya

2.

Agents socials

Cambres de Comerç de Catalunya
Càritas Catalunya
CECOT
CONFAVC
Fòrum de Síndics i Defensors Locals de
Catalunya
Observatori DESC
PIMEC
Fundació PIMEC
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

3. Per què neix l’Aliança?

Les institucions de l’Aliança per a la Segona Oportunitat constatem que hi ha un baix
coneixement social del mecanisme de la Segona Oportunitat 6 anys després de la seva
entrada en vigor.
Considerem que és una molt bona eina, útil i eficaç, per donar resposta a les persones
insolvents i volem ser part de la solució davant de la situació de persones que ho han
perdut tot menys els deutes. El mecanisme preveu que en situacions d’insolvència
personal es pugui arribar a un acord extrajudicial amb els creditors, i que en cas que no
sigui possible, prèvia liquidació del patrimoni, es cancel∙lin els deutes.
Constatem que la Segona Oportunitat és una bona solució pels dos perfils que s’hi
poden acollir per haver‐se trobat en una situació de sobre endeutament de la què no
han pogut sortir: la persona física no empresària, una persona que fruit de la seva
activitat personal (préstec hipotecari, préstecs personals...) ha esdevingut insolvent; i
la persona física empresària, que fruit de la seva activitat empresarial (com autònom o
per la seva vinculació a una empresa) ha esdevingut insolvent.
Entenem també que el mecanisme de la Segona Oportunitat és una eina positiva per a
tota la societat, atès que fomenta la rehabilitació de les persones, la seva inclusió
social i la seva reincorporació a l’economia i que puguin tornar a encarrilar les seves
expectatives i les seves noves iniciatives emprenedores

4. Quins objectius té l’Aliança?

Les institucions que formem part de l’Aliança per a la Segona Oportunitat tenim com
a objectiu, des d’una vessant o una altra, la defensa dels drets de les persones, i per
això fruit de la nostra implicació amb la ciutadania del nostre país ens comprometem
a:
1.‐ A col∙laborar en la difusió pública de la Segona Oportunitat com a mecanisme
de solució del sobre endeutament i a fer difusió interna dins les nostres
institucions.

2.‐A treballar en xarxa per a la Segona Oportunitat, establint els mecanismes de
col∙laboració oportuns amb les altres institucions signants de l’Aliança per
coordinar mesures per afrontar el sobre endeutament.
3.‐ A col∙laborar en l’impuls de mesures que millorin del funcionament de la
Segona Oportunitat, tant a nivell de mesures legislatives, de protocols de
funcionament o de bones pràctiques, com a nivell de mesures que facilitin
l’observació i anàlisi de situacions d’insolvència, i eines i programes de formació i
aprenentatge per a persones insolvents.

Amb aquests compromisos volem que s’incorpori la Segona Oportunitat a la cultura
jurídica, econòmica i social del nostre país, que el màxim número de persones
insolvents es puguin acollir al mecanisme de la Segona Oportunitat, i col∙laborar
d’aquesta forma des d’un enfoc de defensa dels drets humans, a alleugerir el
patiment de les persones que es troben en situació d’insolvència i acompanyar‐les en
la seva lluita per un futur millor.
El compromís no té cost econòmic. Tanmateix, les accions de difusió (punt 1) o les que
es puguin acordar fruit del treball en xarxa (punt 2) poden suposar el cost econòmic
que es consideri convenient i que s’acordi de forma puntual en cada cas.
5. A quins perfils s’enfoca l’Aliança?

El mecanisme de la Segona Oportunitat preveu que en situacions d’insolvència es
pugui arribar a un acord extrajudicial amb els creditors, i que en cas que no sigui
possible, prèvia liquidació del seu patrimoni, es cancel∙lin els deutes.
És una bona solució pels dos perfils que s’hi poden acollir per haver‐se trobat en una
situació de sobre endeutament de la què no han pogut sortir:
‐La persona física no empresària, una persona que fruit de la seva activitat
personal (préstec hipotecari, préstecs personals...) ha esdevingut insolvent.
‐A la persona física empresària, que fruit de la seva activitat empresarial (com
autònom o per la seva vinculació a una empresa) ha esdevingut insolvent.

6. Abast temporal de l’Aliança
El compromís i les accions previstes per l’Aliança tenen una durada de dos anys. Les
accions que sorgeixin del punt 2n del compromís (treball en xarxa) poden tenir major
durada.

7. En què consisteix el mecanisme de la Segona Oportunitat
La Segona Oportunitat va ser introduïda per la Llei 25/15 de 28 de juliol, de mecanisme
de segona oportunitat, i va dirigida a les persones que s’han vist abocades a una
situació de sobre endeutament. Actualment està regulada al nou Text Refòs de la Llei
Concursal, vigent des de l’1 de setembre de 2020, i es tramita en tres fases.
La 1a fase del mecanisme és l’Acord Extrajudicial de Pagaments, que comença amb
una sol∙licitud de la persona insolvent per tal de buscar un acord amb els seus creditors
trobin per fer front als deutes. Aquest acord es tramita a les Notaries (en cas que la
persona insolvent sigui no empresària) o a les Cambres de Comerç o Registres
Mercantils (en cas de persona empresària).
En cas que no sigui possible l’acord, la persona insolvent haurà d’anar al Jutjat, i s’inicia
la 2a fase, el concurs consecutiu. El concurs consecutiu el tramitarà el Jutjat de Primera
Instància de la seva localitat (en cas que la persona insolvent sigui no empresària) o el
Jutjat Mercantil provincial (en cas de persona empresària).
En el concurs consecutiu es liquidaran els béns de la persona insolvent i al final del
procediment es tramita la 3a fase, la d’exoneració del passiu insatisfet, on el jutge
podrà acordar la cancel∙lació dels deutes que no s’hagin pogut satisfer. En funció de
l’import que hagi pogut satisfer, es podrà cancel∙lar els deutes de forma immediata o
mitjançant un pla de pagaments en el termini de 5 anys.
Des de l’inici de l’estat d’alarma i fins el 31 de desembre de 2021 hi ha vigent una
moratòria concursal que permet que les persones no estiguin obligades a iniciar
l’Acord Extrajudicial de Pagaments i el posterior concurs consecutiu encara que es
trobin en situació d’insolvència. Tot i aquesta no obligatorietat, les persones insolvents
poden igualment iniciar el mecanisme de la segona oportunitat, que els oferirà la
possibilitat d’un acord amb els creditors o una posterior cancel∙lació dels deutes. De
fet, unes 3.000 persones ja ho van fer a Catalunya l’any 2020.

Tots els països del nostre entorn tenen procediments similars que busquen donar una
solució a les persones sobre endeutades.
8. Testimoni
Per tal de mostrar l’eficàcia i utilitat del mecanisme de la segona oportunitat, en el transcurs
de la presentació, s’ha donat a conèixer el testimoni de José Antonio Serrano, qui va
emprendre un negoci i que va avalar amb el seu habitatge habitual els crèdits sol∙licitats, de
manera que en haver de tancar l’empresa i haver de front als deutes, va estar a punt de perdre
també la seva casa si no hagués estat pel fet de recórrer al mecanisme de la segona
oportunitat.

9. Algunes dades estadístiques de 2020

Concursos de persona física 2020:
Espanya: 8.507 concursos
Dels quals:
6.874 no empresaris
1.633 empresaris
Catalunya: 2.924 concursos
Dels quals:
1.912 no empresaris
1.012 empresaris
Això suposa que Catalunya té el 27% dels concursos de no empresaris i el 61%
dels concursos d'empresaris de tot l'Estat.

Evolució Catalunya 2016‐2020:
2016

2017

2018

2019

2020

578

1.075

1.458

2.323

2.924

L'increment del 2020 respecte el 2019 és de 601 casos, el que suposa un 25,8%
d'increment, tot i que hi ha hagut vigent la moratòria concursal.
La tendència és a l'alça, perquè cal tenir en compte que el 2n trimestre del 2020 va
haver‐hi una davallada clara de l'activitat judicial. Si agafem les xifres del 4t trimestre
es veu clarament. El 4t trimestre del 2020 ha estat el trimestre més alt fins avui, amb
1.006 concursos. Si comparem el 4t trimestre de 2019 respecte el 4t trimestre de 2020
hi ha un increment de 351 concursos (de 655 a 1.006), el que suposa un 53,5%
d'increment de trimestre a trimestre.
Cal destacar que 3.000 ciutadans a Catalunya van trobar solució a la seva situació al
2020.

10. Estadístiques de l’Estat 2020

11. Estadístiques Catalunya, comparativa 2016‐2020
11.

12. Estadístiques internacionals

13. Ens podem sumar a l’aliança?
Sí, l’Aliança neix amb la voluntat d’incloure altres institucions, administracions, entitats
socials i moviments socials que vulguin contribuir a l’objectiu essencial de l’Aliança, la
difusió i impuls del mecanisme de la segona oportunitat.

