Solucions a la crisis empresarial
per empreses, petits empresaris,
autònoms persones naturals:
concurs de creditors, reestructuració
financera i el mecanisme de la
segona oportunitat
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Què és un concurs de creditors?
Quins avantatges i inconvenients té?
Breu aproximació al procés judicial del concurs de creditors. S’explicarà quan i com s’ha
de presentar la sol·licitud concurs, tant des de la perspectiva del deutor com la del creditor. Així mateix es farà una introducció a l’estructura del concurs de creditors explicant
les fases que el composen ( fase comú, fase conveni i liquidació) i les sortides del mateix
(liquidació i conveni) així com les conseqüències que pot portar l’obertura de la secció
de qualificació del concurs. Dintre de la sessió es farà una introducció a la figura de la
transmissió de la unitat productiva i s’aniran exposant al llarg de la mateixa els avantatges
i inconvenients de la declaració d’una empresa en situació de concurs de creditors tot
posant-hi exemples pràctics.
Dirigida especialment a tots aquells empresaris que vulguin rebre informació sobre el
concurs de creditors tant per a entendre com funciona el mateix com per a tenir els coneixements necessaris per a poder reaccionar davant d’una possible situació d’insolvència
pròpia o dels seus creditors.

Com refinançar el deute de forma segura:
els acords de refinançament: requisits,
efectes i homologació
En aquesta sessió es pretén explicar mecanismes pre-concursals existents que poden ajudar als empresaris a guarir les seves dificultats de finançament de forma segura i alhora
evitar el concurs de creditors. Es tracta de fer conèixer als empresaris les eines que la Llei
Concursal posa al seu abast per a poder enfrontar-se amb totes les garanties a un procés
de refinançament dels seus deutes.
Es farà una explicació dels efectes i avantatges de la comunicació prevista a l’article 5
bis de la Llei concursal i així mateix s’explicarà què s’entén com acords de refinançament
des de la perspectiva de la Llei Concursal, quins requisits exigeixen i els grans avantatges
que per als empresaris poden suposar els esmentats acords i la seva homologació judicial.

Presentació
Què poden fer els deutors persones físiques
per a poder reiniciar la seva vida comercial:
el procediment de la segona oportunitat

A càrrec del Degà del’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Vic.

Ponents

En aquesta sessió es pretén explicar una de les últimes grans novetats introduïda en la
darrera reforma de la Llei Concursal: el Procediment de Segona Oportunitat.
Com funciona aquest mecanisme previst a la Llei Concursal per a l’exoneració de deutes
d’aquells petits empresaris, persones naturals, que han vist truncada la seva aventura empresarial i han de fer front als deutes que els hi han quedat pendents com a conseqüència
de la mateixa, deutes que fins ara havien de fer front amb el seu patrimoni present i futur.
En aquesta sessió s’explicarà qui pot acollir-se al mecanisme per a l’exoneració de deutes, com s’estructura el mateix - en aquest punt també és farà una aproximació a l’acord
extrajudicial de pagaments i al concurs consecutiu- i es detallaran quins requisits s’han de
complir i quins deutes desapareixen mitjançant l’aplicació del mateix.
Dirigida especialment a petits empresaris autònoms així com a persones naturals que tinguin deutes per haver avalat personalment que vulguin tenir coneixement sobre aquesta
novetat legislativa.
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Data: Dijous 14, de setembre de 2017 a les 17:00 hores.
Lloc: Auditori “Fundació Antiga Caixa de Manlleu” Rambla Hospital, 11 de Vic.
Organitza: Roca Junyent i l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Vic.
Durada: 2 hores.
Tràmit per formalitzar la inscripció: Jornada gratuïta, però cal omplir el formulari
d’inscripció, i enviar-lo signat per correu electrònic a formació@icavic.cat o per fax al:
93 886 19 66.

