Servei d'acompanyament per a la
segona oportunitat

A qui s’adreça aquest servei?

En situació
d’insolvència

Persones físiques

No empresàries

Empresàries
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En situació d’insolvència, quines opcions oferim?
L'acord extrajudicial de pagaments: Es tracta d'intentar arribar a un acord amb

els creditors que et permeti pagar els deutes a partir de l'establiment d'un pla de pagaments,
mitjançant esperes i quitances. Això es fa amb la intervenció d'un mediador

Requisits AEP:
1. Els meus deutes no superen els 5 milions d'euros.
2. No he presentat una sol·licitud de concurs ni he estat declarat en concurs en els últims 5
anys.
3. No he aconseguit un acord extrajudicial de pagaments amb els meus creditors en els últims
5 anys.
4. No em trobo negociant un acord de refinançament amb els meus creditors, ni n'he
aconseguit un en els últims 5 anys.
5. No he estat condemnat en sentència ferma, dins dels 10 anys anteriors a la sol·licitud, pels
delictes següents:
 Contra el patrimoni.
 Contra l'ordre socioeconòmic.
 De falsedat documental.
 Contra la Hisenda Pública.
 Contra la Seguretat Social.
 Contra els drets dels treballadors.
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El benefici d'exoneració del passiu insatisfet: Si no aconsegueixes arribar a

un acord, hi ha la possibilitat d'instar la sol·licitud de concurs, liquidar el teu patrimoni per
pagar part dels deutes i quedar alliberat de la resta mitjançant una sentència judicial.

Requisits (BEPI):
 Soc deutor de bona fe (s'entendrà que ho soc quan he tramitat un concurs consecutiu previ
i no he estat declarat culpable; també ho soc si no he estat condemnat mitjançant
sentència ferma per determinats delictes –els mateixos que al punt 5 de l'AEP– durant els
10 anys anteriors al concurs i si així el jutge ho considera).
 He celebrat o intentat celebrar un acord extrajudicial de pagaments.
 He satisfet part dels crèdits.
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Inici del procés
 El servei d'acompanyament per a la segona oportunitat t'orienta i t'ajuda amb els diferents tràmits
inicials que requereix aquest procés.
 Per adreçar-te al servei has d'emplenar el formulari que trobaràs a l'apartat 'Quins serveis
t'oferim i com pots accedir-hi', que iniciarà el tràmit i ens permetrà orientar-te i ajudar-te a
preparar la documentació perquè la resta del procediment sigui més fàcil.
 Si abans d'iniciar el tràmit et cal més informació, pots demanar una cita prèvia perquè
t'atenguem per telèfon o per videoconferència (consulta l'apartat 'Quins serveis t'oferim i
com pots accedir-hi').
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Quins serveis oferim i com s’hi pot accedir

El servei ofereix

 Orientació en el procediment de la segona oportunitat,
explicació del procés, els requisits i les opcions que tinguis
com a deutor
 Informació general sobre la mediació i els procediments
extrajudicials per insolvència, i sobre qui s’hi pot acollir
 Suport en la preparació de la documentació necessària per
sol·licitar la mediació
 Preavaluació de les possibilitats d’acord amb els creditors
 Ajuda per tramitar la sol·licitud de mediació davant les
entitats autoritzades (notaries, cambres de comerç o
registres mercantils)
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 Demanar cita prèvia per a més informació sobre la segona oportunitat
es pot demanar una cita
prèvia informativa i contacten amb el ciutadà per telèfon o videoconferència.
 Demanar l'acompanyament del servei
per tal d’estudiar el cas s’ha d’emplenar un formulari
amb les dades del ciutadà, que ha de complir els requisits, següents:
•
•
•
•
•
•

Soc una persona natural empresària (autònoma) o no empresària (particular).
He arribat a una situació d'insolvència o preveig que hi arribaré aviat.
Els deutes que tinc són inferiors a 5 milions d'euros.
En els darrers deu anys no se m'ha condemnat en sentència ferma per delicte contra el
patrimoni, contra l'ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública,
contra la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors.
En els darrers cinc anys no he arribat a un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors,
no he obtingut l'homologació judicial d'un acord de refinançament ni he estat declarat en
concurs de creditors.
No estic negociant amb els meus creditors un acord de refinançament ni s'ha admès a tràmit
la sol·licitud de concurs.

Accedir a Fes el tràmit d'acompanyament de manera telemàtica o presencial i quan rebem la petició
contactem amb el ciutadà per concertar una cita presencial o videoconferència.
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segonaoportunitat.justicia@gencat.cat

