FORMULARI DE SOL.LICITUD DEL PROCEDIMENT PER ASSOLIR
UN ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS
El Sr./La Sra. ……………………………………………….., amb DNI ……...………… actuant
en nom propi,
en nom de l’entitat ….., amb CIF ………….., en virtut dels poders de representació que
s’acompanyen,
ve a presentar sol·licitud d’iniciació del procediment per assolir un acord extrajudicial de
pagaments.
Declaro que concorren en el meu cas els requisits exigits pels articles 631 fins el 633 del Reial
Decret Legislatiu 1/2020, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal per iniciar aquest procediment
i que l’estimació inicial del passiu no supera la quantitat de cinc milions d’euros.
A) IDENTIFICACIÓ.
a) PERSONA NATURAL.
1. Domicili: ..……………………………...……………………..………… (………, ………)
2. Telèfon: ....................................................................................................................
3. Correu electrònic: .....................................................................................................
4. Modificació del domicili en els darrers sis mesos:
Sí.
No.
5. Lloc de naixement: ..................................................................................................................
6. Nacionalitat, si és estranger: .....................................................................................................
7. Estat civil: solter
casat
separat
divorciat ( amb conveni regulador
sense conveni regulador) …………………………………..............................................................
8. Règim econòmic matrimonial:
Guanys.
Separació de béns.
Participació.
9. Identitat del cònjuge (nom, cognoms i NIF, NIE o Número de Passaport) si el peticionari està
casat en règim diferent al de separació de béns ..............................................................................
.....................................…………………………………………………………………….........................
10. Indicar si els cònjuges són propietaris de vivenda familiar que es pugui veure afectada per
l’acord extrajudicial de pagaments:
Sí.
No.
En cas afirmatiu,
S’acompanya el consentiment de l’altre cònjuge.
La sol·licitud es firma por ambdós cònjuges.
11. Persones al seu càrrec o a qui hagi de satisfer aliments:
Sí.
No.
En cas afirmatiu, indiqui els seus noms, cognoms i la relació de parentiu amb vostè:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
12. Indicar si el deutor té parella de fet amb la qual hagi format un patrimoni comú i els pactes o
regles econòmiques que li siguin d’aplicació. En cas afirmatiu, assenyalar la identitat de la parella
(nom, cognoms i NIF o NIE).
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b) PERSONA JURÍDICA.
1. Forma jurídica: …………………………………………………………………..……
2. La raó social o denominació: …………………………………………………..
3. Identificació de l’òrgan d’administració o liquidador que ha decidit la sol·licitud de l’acord
extrajudicial de pagaments: ......................................................………….......................
4. Les dades d’identificació registral: ………………………………………………
5. La nacionalitat, si fossin estrangeres: …………………………………………...
6. Domicili: ……………………………………………………………………………...
7. Número d’identificació fiscal, quan es tracti d’entitats que hagin de disposar d’aquest d’acord
amb la normativa tributària:…………………………………..
8. Telèfon: …………………………………………..………………………………….
9. Correu electrònic: ………..…………………………………………………………
10. Manifestar que l’entitat compleix els requisits dels articles 522 i 633 de la Llei Concursal,
sense que tingui més de 50 creditors, el passiu no supera els 5.000.000 d’euros i l’actiu no arriba
als 5.000.000 d’euros:
Sí.
No.
11. Manifestar que es disposa d’actius suficients per satisfer les despeses pròpies de l’acord:
Sí.
No.
12. Manifestar que l’entitat no és asseguradora o reasseguradora:
Sí.
No.
B) CONCURRÈNCIA DE LES CONDICIONS D’ACCÉS AL PROCEDIMENT.
1. Assenyali el tipus d’insolvència en què es troba:
Actual, si ja no pot complir regularment les seves obligacions exigibles.
Imminent, si preveu que no podrà complir regularment i puntualment les seves obligacions.
2. Indiqui els fets dels que es deriva la seva situació d’insolvència:
Desocupació.
Sobre endeutament.
Pèrdues empresarials o professionals.
Disminució de les vendes.
Augment de les despeses d’explotació.
Augment dels costos financers.
Augment de la morositat dels clients.
Altres: .……………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Estimació de l’import global dels deutes:
..........................…………………………………….…………………………………………..……………
4. Estimació de l’import global del valor dels béns i drets:
..........................………………………………………………………………………………………………
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5. Indiqui si ha estat condemnat en sentència ferma per delicte contra el patrimoni, contra l’ordre
socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública, la Seguretat Social o contra
els drets dels treballadors en els 10 anys anteriors:
Sí.
No.
S’acompanya certificat d’antecedents penals.
6. En cas afirmatiu, especifiqui el delicte pel que va ser comdemnat i la data de la sentència
ferma en virtut de la qual hagués estat condemnat.
………………………………………………………………………………………………
7. Indiqui si ha assolit un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors, ha obtingut
l’homologació d’un acord extrajudicial de refinançament o ha estat declarat en concurs de
creditors dins dels darrers 5 anys.
Sí.
No.
En cas afirmatiu, indiqui la data de l’acord o de la interlocutòria.
………………………………………………………………………………………………
8. Indiqui si actualment vostè es troba negociant amb els seus creditors un acord de
refinançament.
Sí.
No.
9. Indiqui si actualment es troba admesa respecte de vostè una sol·licitud de concurs de creditors
Sí.
No.
C) INVENTARI DE BÉNS I DRETS.
1. Indiqui la relació d’ingressos regulars previstos, béns, drets i qualsevol altre actiu líquid dels
que sigui titular el deutor:
………………………………………………………………………………….........................……………
……………………………………………………………………………..........................…………………
…………………………………………………………………………..........................……………………
…………………………………………………………………..........................……………………………
2. Si procedeix, indiqui els béns i drets necessaris per a la continuació de la seva activitat
professional o empresarial:
……………………………………………………………………………….........................………………
………………………………………………………………………….........................……………………
…………………………………………………………………………….........................…………………
………………………………………………………………………….........................……………………
3. Acompanyi la documentació següent, si procedeix:
a) Certificat de rendes, i en el seu cas, certificat relatiu a la presentació de l’Impost de
Patrimoni, expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària o l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma, en el seu cas, amb relació als quatre darrers exercicis tributaris.
b) Darreres tres nòmines percebudes.
c) Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el que figuri la quantia mensual
percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
d) Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues
d’assistència social concedides per les Comunitats Autònomes i les entitats locals.
e) En cas de ser treballador per compte propi, si estigués percebent la prestació per
cessament d’activitat, el certificat expedit per l’òrgan gestor en el que figuri la quantia mensual
percebuda.
f) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per
considerar-se situats al llindar d’exclusió, segons el model aprovat per la comissió constituïda per
al seguiment del compliment del Codi de Bones Pràctiques, quan la vivenda habitual del deutor
es trobi gravada amb un dret real d’hipoteca.
g) Certificat de pensió de jubilació.
h) Si estigués obligat a portar comptabilitat, els comptes anuals corresponents als tres darrers
exercicis.
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4. Indiqui si és titular de comptes bancaris:
Sí.
No.
En cas afirmatiu, indiqui l’import total del diner dipositat: ……………….; i proporcioni la informació
següent sobre els seus comptes corrents i dipòsits bancaris, fons d’inversió o similars:
Entitat

Oficina

Número de compte o dipòsit

Saldo (en euros)

Acompanyi certificats expedits por l’entitat financera.
5. Indiqui si és titular de capital mobiliari (accions, obligacions, préstecs, comptes corrents,
dipòsits financers, assegurances, arrendament de béns mobles):
Sí.
No.
Entitat

Oficina

Compte de valors

Valor (en euros) a data
…./…./……

Acompanyi certificats expedits per l’entitat financera o indiqui el seu import total: ……........…
6. Indiqui si és titular de béns immobles:
Sí.
No.

Immoble

Inscripció al Registre de la
Propietat núm. ….... de
………….., llibre …..., foli
…….…, tom …… i núm. de
finca .....

Situació

Valor cadastral (en euros)

Acompanyi:
a) Certificats de domini i càrregues o gravàmens expedits pel Registre de la Propietat.
b) Escriptures de compravenda de la vivenda habitual i de constitució de la garantia
hipotecària i altres documents justificatius, en el seu cas, de la resta de les garanties reals o
personals constituïdes, si n’hi hagués.
7. Indiqui si és titular de béns mobles (vehicles, joies, obres d’art…):
Sí.
No.
En cas afirmatiu, adjunti un annex amb la descripció de cada bé i identifiqui respecte de cada bé,
el seu tipus (per exemple, en el cas de vehicles indiqui marca i model), núm. de matrícula o
registre i data de la seva adquisició.
Tipus

Marca i model

Núm. matricula i/o registre
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Data d’adquisició

D) LLISTA DE CREDITORS.
1. Número de creditors: ………..
2. Dades identificatives dels creditors:
Identitat del
creditor

Domicili

Adreça
electrònica

Quantia
deguda

Data de
venciment del
crèdit

Amortitzacions
previstes

3. Especialitats d’identificació de crèdits que disposin d’hipoteca o garanties reals (cal
acompanyar original o còpia autoritzada de l’escriptura de constitució de les garanties o
certificació registral d’inscripció en el cas de la hipoteca):
Identitat del creditor

Domicili

Adreça electrònica

Quantia (*)

Tipus de garantia i
data de constitució
(*)

(*) Per a la seva valoració s’estarà al que disposen els articles 273 fins el 279 de la Llei
Concursal.
4. Relació dels contractes en vigor (cal acompanyar contracte original o còpia fefaent d’aquest):
Data de contracte

Contrapart

Obligacions del
deutor pendents

Tipus de contracte

Obligacions de la
contrapart pendents

5. Relació de despeses mensuals previstes:
Naturalesa de la despesa

Quantia

Data de venciment

Periodicitat

6. Indicar si té contractats treballadors al seu càrrec:
Sí.
No.
El número de treballadors és: ….….
Indicar la representació dels treballadors, el seu domicili i la seva adreça electrònica:
................……………………………………………………………………………………………………...
Presentat a ..................................., ....... d ..................... de ......................

Signat .......................................................
En cas que el règim matrimonial no sigui el de separació de béns, ha de signar el
cònjuge del deutor:
Signat .......................................................
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De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la
Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, queda informat:
Les dades personals expressades en les instàncies i documents presentats seran objecte de tractament i
incorporades als Llibres i Arxius del Registre, el responsable dels quals n’és el Registrador. Només seran
utilitzades en els supòsits previstos legalment, així com en l’expedició de publicitat formal conforme a la
normativa registral, la qual serveix de base legitimadora d’aquest tractament. L’obtenció i tractament de
les seves dades en la forma indicada, és condició imprescindible per a la prestació dels serveis. Les
dades es conservaran durant el període establert en la normativa registral. En qualsevol cas, el Registre
podrà conservar-les per un temps superior en aquells supòsits on sigui necessari per l’existència de
possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei. En el que sigui compatible amb la
normativa registral, els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació i portabilitat dirigint un escrit a l’adreça del Registre o posar-se en contacte amb el Delegat de
Protecció de Dades del Registre al correu dpo@corpme.es. També podrà reclamar davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.(www.aepd.es).
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