
 
Premià de Mar, a 17 de juliol de 2021 

 

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE SUPORT A 

PARTICULARS I AUTÒNOMS A L’HORA D’ACOLLIR-SE A LLEI DE SEGONA 

OPORTUNITAT 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 

La llei 25/2015 de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la 

càrrega financera i altres mesures d’ordre social, va ser un instrument desenvolupat per 

fer front a la situació d’extrema gravetat econòmica i social provocada per la gran crisi 

financera del 2007-2012. 

Fins a l’aprovació d’aquesta llei les persones físiques no teníem a l’abast cap mitja legal 

que ens permetés tenir una sortida viable com la que tenen les empreses quan fan el 

concurs de creditors. 

La crisi sanitària i econòmica que estem patint torna a posar en relleu la necessitat de 

recursos jurídics que permetin a les persones físiques i, en concret, a autònoms i petits 

i mitjans empresaris, una sortida digna quan la situació s’ha tornat indefensable.  

La crisi derivada de la pandèmia ha provocat que milers de famílies, d’autònoms i petits 

i mitjans empresaris no puguin fer front a les seves obligacions financeres per culpa de 

la impossibilitat de tenir oberts els seus negocis. Per poder mantenir els seus negocis, 

molts emprenedors han hagut d’assumir deutes i demanar crèdits que, l’allargament i la 

inseguretat de l’actual situació, fa que sigui impossible el seu retorn a les entitats 

financeres, a Hisenda o a la Seguretat Social. 

La llei 25/2015 permet exonerar els deutes a les persones físiques i als autònoms que 

pateixin una situació de sobre endeutament. La llei permet que es puguin ajustar els 

deutes a las possibilitats econòmiques reals de les persones que pateixin sobre 

endeutament, mitjançant diversos procediments que poden reestructurar, reduir o, fins i 

tot, eliminar aquests deutes. 

 

Els requisits per poder accedir als beneficis que preveu aquesta llei són: 

 El deutor ha de ser una persona física o autònom. 

 Ha de demostrar que manca de recursos per a pagar els deutes. 

 Ha d'haver intentat un acord extrajudicial de pagaments. 
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 Ha d'haver satisfet determinats crèdits. 

 Ha d'haver conclòs el seu concurs de creditors. 

 El concurs no ha d'haver estat declarat culpable. 

 El deutor no ha d'haver estat condemnat per delictes econòmics en els deu anys 

anteriors al concurs. 

 És necessari que el deutor sigui “deutor de bona fe”. 

 

Tot i això, aquesta llei no és molt coneguda i la seva tramitació acaba resultant molt 

complexa.  

 

Per tal de fer més senzilla la possibilitat d’accedir a aquest servei, proposem: 

 

Que l’Ajuntament de Premià de Mar 

 

1. Faciliti informació respecte a la llei de segona oportunitat a la seva web i al Servei 

d’Atenció Ciutadana. 

 

2. Analitzi la possibilitat d’establir acords de col·laboració amb mediadors 

concursals de la vila o de la comarca per tal de facilitar l’inici dels expedients. 

 

3. Analitzi la possibilitat d’establir acords de col·laboració amb notaris de la vila o 

de la comarca per tal de facilitar l’inici dels expedients. 

 

 

 

 

 

 

Grup Municipal de Ciutadans 
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