
 

REGLAMENT MEDIACIÓ CONCURSAL CAMBRA COMERÇ SABADELL 

 

El present reglament regula el procediment de mediació concursal, o acord 

extrajudicial de pagaments, previst al Real Decret Legislatiu 1/2020 de 5 de 

maig, per el que s’aprova el text refós de la Llei Concursal d’acord amb els 

següents articles: 

Primer.- Competència de la Cambra 
 

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell, és competent 
per a la mediació concursal de les sol·licituds d’acords extrajudicials de 

pagaments presentades per persones jurídiques o persones naturals 
empresaris o l’origen del deute de les quals tingui caràcter empresarial. 
 

La Secretaria general és l’òrgan competent de la Cambra als efectes previstos 

a l’article 641.3 del RDLeg. 1/2020. 

 

Segon.- Comissió tècnica de mediació  

La secretaria general nomenarà una comissió tècnica de mediació per cada 

expedient que estarà formada per totes o algunes de les següents persones 

i entre les quals hi haurà, com a mínim, un mediador concursal: 

La persona titular de la Secretaria General o qui aquesta designi per a 

la seva substitució. 

Un mediador concursal extern. 

Un membre del personal de la Cambra. 

La comissió tècnica de mediació assumirà directament les funcions de 

mediació. 

 

Tercer.- Presentació de sol·licitud. 

La iniciació del procediment d’acord extrajudicial de pagaments es farà 
mitjançant el formulari normalitzat aprovat per l’ordre  JUS/2831/2015, de 

17 de desembre, o aquell que el substitueixi, sens perjudici de que aquest 
sigui complementat mitjançant l’escrit que el deutor tingui per convenient. 

 



 

 

Quart.- Acumulació de sol·licituds 
 
A les sol·licituds presentades per un empresari persona física o persona 

jurídica es podran acumular les que es presentin per altres deutors 
persones físiques o jurídiques que reuneixin les condicions de l’article 

38 i següents del RDLeg 1/2020. 
 
 

Cinquè.-Tarifa de presentació 
 

La presentació de la sol·licitud suposa el meritament d’una tarifa de registre 
i tramitació per l’import que es determini per la Secretaria General i que 

constarà com annex econòmic a aquest reglament. 
 
En el supòsit d’acumulació cadascuna de les sol·licituds presentades per 

deutors meritaran la mateixa tarifa.  
 

L’ingrés s’efectuarà individualitzat per cada deutor i fent constar el seu nom 
i NIF, al següent número de compte: ES26-0081-0900-8600-0168-6079 
 

No es donarà inici a l’admissió a tràmit de l’expedient fins que no consti 
l’ingrés de la tarifa. 

 
En cas que l’ingrés no s’hagi efectuat la sol·licitud es considerarà no 
presentada sense necessitat de cap resolució expressa. 

 
 

Sisè.- Comprovació dels requisits. 

El Secretari General de la Cambra, o persona en qui delegui, efectuarà la 

comprovació del compliment dels requisits legals, de les dades i de la 

documentació.  

En cas de que consideri l’existència d’algun defecte a la sol·licitud o 

documentació adjunta, conferirà un termini de CINC dies hàbils per a la seva 

esmena. 

Setè.- Admissió a tràmit de la sol·licitud 

Si la sol·licitud compleix amb els requisits previstos per la normativa i per 

aquest reglament el Secretari General calcularà l’import dels drets econòmics 

per a l’exercici de la mediació concursal i una provisió de fons per a despeses 

i ho comunicarà al deutor o al seu representant, requerint-lo per un termini 

de CINC dies hàbils per a efectuar el pagament.  



 

La provisió de fons serà complementada durant el procediment si així ho 

requereix el volum de despeses. En aquest cas la Cambra requerirà al deutor 

l’ingrés del complement necessari en el termini que se li confereixi, que no 

excedirà de CINC dies hàbils. En cas de no fer-se l’ingrés dins de termini es 

considerarà sense necessitat de cap resolució que el deutor desisteix de la 

sol·licitud.  

 

Vuitè.- Drets econòmics per la mediació concursal. 

Els drets econòmics per a la mediació concursal seran els previstos per 

l’ordenament jurídic vigent i seran calculats provisionalment amb base a la 

informació i documentació facilitada, així com a les comprovacions de valors 

que pugui realitzar d’ofici, emetent-se la corresponent factura i remetent-la 

al presentant de la sol·licitud. 

Aquest càlcul es fa sens perjudici de les subsegüents regularitzacions en el 

supòsit de que la massa passiva o els bens i drets inicialment informats siguin 

modificats durant el procediment de mediació o en el concurs consecutiu. 

 

Novè.- Constitució de la comissió tècnica de mediació concursal 

Simultàniament al tràmit previst a l’article anterior el Secretari General 

procedirà a la constitució de la comissió tècnica de mediació, que assumirà 

directament les funcions de mediació.  

La comissió es considerarà constituïda el dia que les persones designades 

acceptin formar-ne part. 

La comissió revisarà la documentació aportada i requerirà el presentant, per 

un termini de CINC DIES per a complementar la que manqui i per a fer efectiu 

el pagament dels honoraris i altres imports econòmics. 

 

Desè.- Acceptació de la sol·licitud 

La comissió tècnica de mediació acceptarà la sol·licitud de mediació un cop 

ingressada la totalitat dels honoraris i altres imports econòmics i resulti 

aportada la totalitat de la documentació sol·licitada. 



 

Aquesta mateixa data serà considerada a tots els efectes com la d’inici de la 

mediació. 

 

Onzè.- .- Comunicacions 

Un cop acceptada la sol·licitud, la Cambra donarà compte del fet per 

certificació o còpia remeses als registres públics de bens competents per a la 

seva constància per anotació preventiva, al Registre Civil i altres registres 

públics que pugui correspondre. També comunicarà al jutjat competent per a 

la declaració de concurs l’obertura de negociacions i ordenarà la publicació al 

Registre Públic Concursal. 

També remetrà la corresponent comunicació a l’Agencia Estatal de 

l’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

En cas que hi sigui, es remetrà comunicació a la representació dels 

treballadors, fent-los saber el seu dret a personar-se en el procediment. 

 

Dotzè.- Requeriment esmenes o documentació 

Durant els deu dies següents a l’admissió a tràmit, la comissió tècnica de 

mediació comprovarà les dades i documentació aportades, podent requerir al 

presentant per a les corresponents esmenes o correccions per un termini de 

DEU dies. 

 

Tretzè.- Convocatòria de creditors i deutors 

Durant els deu dies següents a l’admissió a tràmit la comissió tècnica de 

mediació comprovarà l’existència i la quantia dels crèdits i convocarà al 

deutor i als creditors que constin a la llista presentada pel deutor a una reunió 

que s’haurà de celebrar dins el termini de dos mesos a comptar des de la 

data d’admissió a tràmit. 

La convocatòria es realitzarà per qualsevol mitjà de comunicació individual i 

escrit que asseguri la recepció. Si consta la direcció electrònica la comunicació 

haurà de fer-se per aquest mitjà. 

S’hi haurà de fer constar el lloc, dia i hora de la reunió, la finalitat d’assolir 

un acord de pagament i la identitat de cadascun dels creditors convocats, 



 

amb expressió de la quantia del crèdit, la data de concessió i de venciment i 

les garanties personals o reals constituïdes. 

En cas de reunió telemàtica es remetrà l’adreça, codi o sistema el sistema de 

connexió amb la deguda antelació. 

 

Catorzè.- Proposta d’acord extrajudicial de pagament 

El deutor elaborarà una proposta d’acord extrajudicial de pagament per tal 

de ser valorada per la comissió de mediació amb una anterioritat de VINT-I-

CINC DIES NATURALS a la data prevista per a la reunió de creditors. 

Un cop validada la proposta serà remesa als creditors amb una anterioritat 

mínima de VINT dies naturals a la data prevista per a la celebració de la 

reunió.  

La proposta haurà de contenir les mesures previstes a la Llei Concursal i en 

concret la previsió del pagament del 0.25% de l’actiu del deutor en concepte 

de retribució complementària previst a la DA 2a de la Llei 25/2015 de 28 de 

juliol, de segona oportunitat. 

 

Quinzè.- Reunió de creditors 

Els creditors convocats hauran d’assistir a la reunió, llevat els que s’hagin 

manifestat a favor o en contra de la proposta d’acord deu dies naturals 

anteriors a la seva celebració. 

Presidirà la reunió el Secretari General o persona en qui delegui, llevat que 

existís alguna causa que ho impedís.  

S’elaborarà una llista d’assistents especificant qui assisteix personalment, qui 

ho fa per representant, identificant l’acte de representació i qui ho fa 

telemàticament. 

El règim d’adopció d’acords serà el previst a la Llei Concursal. 

Els efectes de l’acord o de la manca d’acord seran els previstos a la Llei 

Concursal. 



 

S’aixecarà acta a la que es faran constar els assistents, els creditors que han 

acceptat o que s’han oposat a l’acord abans de la reunió i els acords adoptats 

així com un resum de les manifestacions dels assistents. 

 

Setzè.- Finalització del procediment d’acord extrajudicial de 

pagaments 

El termini màxim per a la finalització del procediment és de 3 mesos des de 

la comunicació al jutjat de la iniciació del procediment. 

Si s’arriba a un acord el procediment es considerarà finalitzat un cop 

comunicada al jutjat la seva existència. 

Si no s’arriba a un acord el procediment es considerarà finalitzat un cop el 

deutor o la comissió de mediació ho posin en coneixement del Jutjat en el 

termini previst a l’article 705 del Text refós de la Llei Concursal. 

 

Dissetè.- Supervisió del compliment de l’acord 

En cas d’acord la Comissió tècnica de mediació supervisarà el seu compliment 

en els termes previstos a la llei concursal. 

 

Divuitè.- Dies hàbils 

A efectes d’aquest reglament es consideraran dies hàbils de dilluns a 

divendres llevat els festius, estatals, autonòmics o locals de Sabadell. 

Es considera inhàbil el mes d’agost, llevat habilitació expressa per part de la 

comissió tècnica de mediació. 

 

Dinovè.- Presentació d’escrits i documents 

Els escrits es podran presentar físicament a les oficines de la Cambra a l’Avda. 

Francesc Macià, 35 de Sabadell dins de l’horari d’atenció al públic que figura 

al web o bé per correu electrònic a l’adreça mediacio@cambrasabadell.org 

 

Vintè.- Comunicacions 

mailto:mediacio@cambrasabadell.org


 

Totes les comunicacions entre la Cambra i els deutors o els creditors es 

realitzaran preferentment per correu electrònic a les adreces que constin a 

l’expedient, considerant-se lliurades el mateix dia de la seva emissió, llevat 

prova en contrari.  

 

Vint-i-unè.- Regim transitori dels drets del mediador concursal. 

Fins que no es dicti una normativa específica, els drets per la mediació 

concursal seran els que preveu el Real Decret 1860/2004 de 6 de setembre 

per el que s’estableix l’aranzel de drets dels administradors concursals, amb 

les reduccions previstes a la Disposició Addicional Segona de la Llei 25/2015 

de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat. 

 

Vint-i-dosè.- Interpretació 

En tot allò no previst al present reglament seran d’aplicació les previsions de 

la Llei concursal i, de manera supletòria el Reglament de mediació mercantil 

de la Cambra en tot allò que sigui aplicable. 

En cas de dubte correspondrà al Comitè Executiu de la Cambra la 

interpretació del present reglament. 

 

 

Aquest reglament ha estat aprovat pel Ple de la Cambra Oficial de Comerç, 

Indústria i Serveis de Sabadell en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2020 

entrant en vigor el dia 1 de setembre de 2020. 



 

ANNEX ECONÒMIC: 

 

TARIFA DE REGISTRE I TRAMITACIÓ ANY 2020: 180 € + IVA. 

 

 


