
 

 

Segona oportunitat: Sol·licita l’exoneració dels deutes 

 

Fins l’any 2015, les persones físiques responien pel seus deutes amb el seu patrimoni actual i 

futur, tal i com estableix l’article 1911 del Codi Civil. 

 

No obstant això, i arrel de l’entrada en vigor de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme 

de segona oportunitat, reducció de la carrega financera i altres mesures de ordre social, es va 

establir una excepció a aquest principi de responsabilitat patrimonial universal, pel qual 

mitjançant un procediment específic, les persones físiques podien quedar exonerades dels seus 

deutes, sempre que es complissin uns determinats requisits.  

 

Aquest mecanisme va suposar una gran novetat, però sobre tot una gran oportunitat per aquells 

autònoms i petits empresaris que anteriorment, es veien ofegats amb els deutes que havien 

avalat personalment, i sense possibilitat d’ alliberar-se dels mateixos i començar nous projectes 

des de cero. 

 

A qui va dirigit? 

 

Com ja hem dit, aquest mecanisme va dirigit a aquelles persones físiques, ja siguin empresàries 

o no, que es trobin en una situació d’insolvència, actual o imminent.  

 

Que aconseguim amb aquest mecanisme? 

 

La llei de la segona oportunitat es un mecanisme que va dirigit a obtenir el Benefici de 

l’Exoneració del Passiu Insatisfet (també conegut com a BEPI). 

 

Això implica que, en contra del que estableix el principi de responsabilitat patrimonial universal, 

si es reuneixen els requisits establerts per a acollir-se a aquest procediment, quedarem 

exonerats del pagament dels deutes, que desapareixeran, facilitant que puguem començar 

nous projectes, o que simplement no s’arrossegui la llosa que suposa un deute de forma 

permanent.  

 

 



 

 

Encara que en un futur puguem vindre a millor fortuna, els deutes anteriors hauran quedat 

exonerats, i per tant res se’ns podrà reclamar, malgrat excepcions puntuals. 

 

Quins son els requisits? 

 

Per poder accedir a aquest mecanisme, i obtenir finalment el BEPI, es necessari que es segueixin 

una sèrie de requisits legalment establerts. Però a més, hem de tenir clar que el criteri principal 

d’aquest mecanisme es que haurem de liquidar tot el patrimoni, per tant, es un mecanisme 

especialment aconsellable en aquells casos en els que el deutor no te pràcticament patrimoni al 

seu nom. 

 

Igualment existeix una excepció a aquest criteri, que podria permetre conservar el domicili 

familiar en determinats casos. 

 

Informat sense compromís 

 

En el cas de que algun dels nostres associats estigués interessat en rebre més informació sobre 

aquest mecanisme de la segona oportunitat, coordinarem una reunió amb el nostre despatx 

col·laborador EJARQUE ABOGADOS que té una amplia experiència en procediments de segona 

oportunitat. 

 

 

 

 

 

 


