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Context

• Aprovació del RD Legistativo 1/2020:
– Art 221 successió empresa i Art 224 delimitació del perímetre de la subrogació

• Afectació crisi econòmica motivada per la pandèmia a determinats sectors empresarials
– Reducció ingressos
– Tensions de tresoreria
– Debilitat estructura de capitalització
– Finalització carències operacions de liquiditat dels governs

• RD 34/2020 certament ampliació carència a 24 mesos i ampliació termini fins a 8 anys

– Finalització ERTO

• Necessitat de donar continuïtat al model de col·laboració amb els jutjats mercantils iniciat 
anys 2013, amb:
– Anticipació: no només concursos ja declarats
– Millorar la informació de l’empresa amb dificultat
– Identificar als potencials interessats



Actuacions en situacions de dificultat empresarial

• Objectiu any 2013 (plenament vigent): Manteniment del teixit 
industrial, per tal de garantir la continuïtat (total o parcial) de 
l’activitat i dels llocs de treball.
� La insolvència d’una empresa no necessàriament ha d'estar associada a la pèrdua de valor 

de l’empresa, i més ara en l’escenari post-covid.
� La venda de la UP, pot respondre millor a les necessitats del concurs, i als interessos dels 

creditors



Actuacions en situacions de dificultat empresarial

• Tres etapes i encaix en el nou protocol d’actuació:
� Etapa 1:Detecció i anticipació de situacions de risc i dificultat empresarial, ampliant ara a 

preconcurs, acords de refinançament, relleu generacional,... amb la millora de la 
informació facilitada i de les necessitats per a la resolució de la situació. 

� Etapa 2:Informació i transparència de tot el procés, preservant la singularitat de cada 
cas (confidencialitat llevat del propi procés concursal)

� Etapa 3:Col.laboració en la recerca d’alternativa industrial, mitjançant el nou registre de 
potencials interessats i tasca proactiva:
� Oficines ACCIÓ

� Clústers de Catalunya
� Intermediació amb tercers (companyies de subministraments, ajuntaments,...)

PERÒ NOSALTRES SEMPRE SOM UNS FACILITADORS QUE NO ENTREM EN ELS ACORD I SERVEIS PROFESSIONALS ENTRE 
PRIVATS



Balanç 2013 - 2020

TOTAL %

UP en concurs seguides 746 -

Nombre de llocs de treball afectats 24.453 -

UP adjudicades 353 47,3

Nombre de llocs de treball de les up 
adjudicades totals

16.146

Nombre de llocs de treball de les up 
adjudicades mantinguts

11.986 74,23 % del total Up adjudicades

49% del total de llocs treball 
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Distribució UP seguides 2013-2020



Distribució UP Industrials per sector d’activitat



Distribució UP Industrials per territori



Distribució de les up adjudicades



Principals problemàtiques detectades 1 any després

� UN ELEVAT PERCETATGE UP ADJUDICADES REBEN RECLAMACIONS POSTERIORS



Principals problemàtiques detectades 1 any després

� ACCÉS AL FINANÇAMENT DE CIRCULANT



Principals problemàtiques detectades 1 any després

� EVOLUCIÓ DE LA XIFRA DE NEGOCI RESPECTE PREVISIONS EN ADQUIRIR LA UP



Principals problemàtiques detectades 1 any després

� MESURES LABORALS APLICADES



Nou procediment de comunicació situació de 
dificultat 

• Nou formulari
– Català, Castellà i Anglès

• Link
– https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzarCE.do?reqCode=inicial&set-

locale=ca_ES&idServei=DGI001COMU

• Informació estructurada en apartats:
– Dades empresa i establiment industrial
– Dades activitat (CCAE, nau, superfície, treballadors, productes elaborats, maquinària i tecnologies 

i4.0)
– Dades de la titularitat accionarial
– Dades de Mercat: clients, proveïdors i competidors
– Dades econòmiques (magnituds de compte de resultats i dades financeres (magnituds de balanç)
– Dades finals: situació mercantil, problemàtica i necessitats



Nou procediment de comunicació de potencials 
interessats 

• Nou formulari
– Català, Castellà i Anglès

• Link
– https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzarCE.do?reqCode=inicial&set-

locale=ca_ES&idServei=DGI001INVE

• Informació estructurada en parts:
– Dades identificació i perfil professional
– Dades delimitació perímetre interès (sectors, productes, rangs de facturació i ocupats, 

localització, exportadora
– Dades motivació interès (compra UP, refinançáment deute, capitalització, cerca soci 

industrial complementari,...)
– Dades addicionals (control de la gestió, control majories, experiència altres operacions, 

equip professional,..)



Renovació de la pàgina d’up a Canal Empresa

• Nou contingut de la pàgina

– https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/04_canvis_i_t
ancament/03_venda_unitats_productives/



Renovació de la pàgina d’up a Canal Empresa



Renovació de la pàgina d’up a Canal Empresa

• Es segueix publicant llista amb perfil bàsic de les up en concurs

– https://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oge/doc-
administradors-concursals/Llista-unitats-productives-de-concursos-
de-creditors.pdf

– S’enviarà un avís automàtic als inscrits al Registre d’inversors que així 
ho hagin demanat (s’habilitarà en breu)



Renovació de la pàgina d’up a Canal Empresa



El nou formulari i la informació pels inversors

• El formulari de comunicació de la informació

• El formulari del registre de potencials interessats

• El pdf resultant, d’informació pels inversors
Informe up prova



Comentari final

• Som la Direcció General d’Indústria:
– Consultes o aclariments a la bústia spi.emo@gencat.cat

– La comunicació al sector i ajudar en la cerca alternativa, ho podem fer 
millor en el nostre àmbit de coneixement

– Però som departament d’empresa i ajudarem en totes les situacions

• Complicitat de tots els agents
– Necessitem de l’anticipació

– Necessitem de la informació

– Necessitem conèixer qui s’adjudica una UP, per tal de veure quines parts 
del procés podem millorar i on podem prestar suport al nou empresari


