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Objectius del treball

Objectius genèrics
. Aquest treball vol ser una primera reflexió sobre els beneficis que l’eficiència judicial comporta a la 
societat i una anàlisi dels mètodes existents per estimar-los. 

. L’anàlisi se centra en l’àmbit mercantil, ja que, per les seves característiques, és el que té una 
repercussió més directa sobre l’activitat empresarial i econòmica.

Objectius concrets
. Valorar els beneficis per a la societat de reduir la durada dels processos concursals.
. Fer una anàlisi cost-benefici de la posada en marxa de la Nova Oficina Judicial.

Metodologia
. Anàlisi de diferents estudis a escala internacional.
. Models economètrics.
. Mostra de concursos realitzats a Catalunya per poder valorar els efectes de la durada del procés sobre 
variables empresarials.

. Bases de dades i estadístiques judicials, tant a escala catalana com espanyola. Especialment, les dades 
del Col·legi de Registradors pel que fa a l’Estat espanyol.

. Contrast amb experts que treballen en aquestes activitats. 

. Mètode cost-benefici.
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Un estudi dividit en dues parts

En primer lloc, una quantificació dels beneficis econòmics que podria arribar a tenir 
per al conjunt de l’economia catalana la reducció en  la durada dels processos 
concursals. Es tracta d’un enfocament teòric, que se centra en l’àmbit mercantil i, 
concretament, en els temes concursals.

Vol posar en relleu el potencial econòmic de les actuacions en el món de la justícia.

En segon lloc, una anàlisi cost-benefici de la posada en marxa de la Nova Oficina 
Judicial . En aquest cas s’ha fet una doble anàlisi:

• Valoració de l’impacte pressupostari , és a dir, s’han comparat les inversions 
necessàries per posar en marxa la Nova Oficina Judicial, amb la reducció de costos que 
comportarà per a l’Administració la nova estructura creada. 

• Anàlisi cost-benefici per al conjunt de l’economia catalana circumscrita a l’àmbit 
mercantil, considerant en aquest cas els beneficis que aporta la Nova Oficina Judicial 
als resultats empresarials i el conjunt de l’economia. 
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Punt de partida: El procés concursal

Duració d’un procés concursal

Les dades disponibles a escala espanyola xifren 
els terminis concursals en:

• Fase comuna : entre 9 mesos (procés abreujat) i 
11 mesos (procés comú).

• En cas de conveni . Si hi ha acord de la junta de 
creditors, uns 4 mesos. En cas de sentència 
judicial, entre 10 i 12 mesos.

• En cas de liquidació , entre 21 mesos (procés 
abreujat) i 28 mesos (procés comú). 

• En total , la durada del procés oscil·la entre 31 i 
38 mesos, en cas de liquidació, i entre 13 i 21 
mesos en cas de conveni.

Tenint en compte el nombre de processos de 
cada tipus, la mitjana ponderada es pot situar en 
32 mesos. 

Aquesta és la xifra que s’ha utilitzat posteriorment 
quan s’han modelitzat les conseqüències de la 
reducció de la durada dels processos concursals
a Catalunya. S’està fent la hipòtesi, per tant, que 
la durada mitjana és similar a Catalunya i a la 
resta de l’Estat.

Conveni
6%

Liquidació 
després de 

conveni
25%

Liquidació 
després de fase 

comuna
69%

 

Distribució dels processos concursals a l’Estat espan yol el 2010

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE.

Evolució del nombre d’empreses sotmeses a 
procés concursal per trimestres a Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Col·legi de Registradors d’Espanya.
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Costos de la durada del procés concursal

Es poden distingir diferents costos de l’excessiva durada del procés:

• La no-recuperació dels crèdits . En la mesura que passa el temps, i al marge de la 
conjuntura, els actius de les empreses en procés concursal perden valor. Això significa que els 
creditors (bancs, proveïdors, etc.) recuperaran una menor proporció dels recursos que han 
aportat a l’empresa. Es tracta d’un cost real, que, a més, pot tenir rep ercussions en 
cascada.

• Costos financers dels retards en el cobrament . El retard en cobrar els recursos aportats a 
l’empresa en procés concursal comporta uns costos financers . Són costos d’oportunitats, 
ja que és el que es podria guanyar si aquests diner s estiguessin en mans dels creditors . 

• Els costos del procés (costos de la justícia, etc.). No s’han tingut en compte , ja que els 
barems dels agents que hi intervenen estan en funció de les magnituds del procés i no de la 
seva durada. Es podria imputar el cost per l’Administració pública dels processos que 
s’allarguen, però s’ha preferit un criteri conservador i no considerar-los.
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Beneficis d’escurçar la durada: Mètode i dades

. S’ha definit un model economètric a partir de 
la metodologia que utilitza el Banc Mundial. 
Fent servir les dades del Banc Mundial (projecte 
Doing Business) sobre liquidacions 
empresarials, es pot calcular la relació entre el 
temps que dura el procés concursal i la 
recuperació per part dels creditors dels recursos 
aportats a l’empresa.

. S’ha fet una anàlisi clúster prenent com a 
variables el PIB per càpita (elaborades pel Fons 
Monetari Internacional) i l’índex de percepció de 
la corrupció (transparency international). S’obté
un resultat significatiu en una mostra 
bàsicament de països desenvolupats.

. S’han desenvolupat diferents models d’ajust, 
amb nivells de correlació força semblants, a 
l’entorn del 0,7.

. Aquest model economètric s’ha aplicat a 
Catalunya.

. S’han utilitzat les dades d’estadístiques 
concursals elaborades pel Col·legi de 
Registradors d’Espanya. D’elles s’ha obtingut el 
valor mitjà dels passius de les empreses en 
procés concursal i la durada del procés.

. S’ha utilitzat com a referència l’any 2010, que 
és el darrer pel qual es tenen aquestes dades.  

Relació entre recuperació dels recursos
aportats pels creditors i durada del procés

Font: Elaboració pròpia amb un model que utilitza les dades del Banc Mundial

y = 4,3106x2 - 39,195x + 115,23

R² = 0,7206
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Mostra de processos concursals analitzats

S’ha analitzat un conjunt de processos concursals dels jutjats mercantils de Barcelona núm. 1, 2, 3, 4, 
6, 7 i 8. La mostra comprèn 30 empreses que han finalitzat el seu procés durant el darrer any. 

S’han analitzat les dades concursals i s’han comparat amb la comptabilitat de les mateixes empreses, 
obtingudes de la base de dades SABI. Això ha permès comparar la valoració dels administradors 
concursals i la recuperació dels crèdits amb l’actiu i passiu de l’empresa en el moment d’entrar en 
liquidació.

S’han comparat els resultats amb treballs realitzats amb altres mostres i s’han obtingut resultats 
consistents.
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Resultats de la mostra analitzada a Catalunya

En els processos de liquidació només es recupera al voltant del 22/23 % del total dels crèdits concedits a les empreses 
concursades. 

Els creditors privilegiats i contra la massa recuperen la major part dels crèdits, gràcies bàsicament als terrenys hipotecats. 
En canvi, el nivell de recuperació dels creditors ordinaris i subordinats és molt baix.

Si es tenen en compte els convenis, el percentatge de recuperació augmenta fins al 24,9 %. 

Recuperació dels crèdits de les empreses en procés c oncursal a Catalunya
(en % sobre el passiu exigible)

Font: Elaboració pròpia a partir d’una mostra de processos concursals.
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Beneficis econòmics de reduir a la meitat la durada  
dels processos concursals

Efectes econòmics de la reducció de la durada del pr océs concursal de 32 a 16 mesos 
(en milions d’euros)

Escenari Escenari Escenari
Alt Central Baix
---------- ---------- ----------

Efectes directes
(recuperació crèdits) 63,6 62,7 62,1
Efectes indirectes
(taula input-output) 31,0 30,5 30,2

-------- -------- --------
Impacte total 94,6 93,2 92,3
% sobre el PIB 0,04 % 0,04 % 0,04 %

Al voltant de 1.100 llocs de treball

Reducció de costos financers per la disminució de la durada del procés concursal
(milions d’euros)

Escenari Escenari Escenari
Durada del procés Alt Central Baix
------------------------- ---------- ----------- ----------

32 mesos 30,9 26,3 24,0
16 mesos 15,8 13,5 12,3

-------- --------- --------
Reducció de costos financers 15,1 12,9 11,7

Font; Elaboració pròpia.
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Anàlisi cost-benefici de la Nova Oficina Judicial

El projecte de la Nova Oficina Judicial (d’ara endavant NOJ) té per objectiu la millora de l’eficiència a 
l’Administració de justícia a Catalunya.

Comporta unes inversions de 590 milions d’euros, que es portaran a terme en els propers 8 anys.

Un 63 % del total correspon a immobles i adequacions d’espais; prop del 30 %, a TIC, i la resta, a organització i 
recursos humans.

ASPECTES PROCESSALS
ORGANITZACIÓ

30.000.000 €

RRHH

15.100.000 €

ESPAIS

374.400.000 €

TIC

170.700.000 €

ORGANITZACIÓ
RRHH

TIC
ESPAIS

10,3%

12,8% 13,2%
13,7% 13,9% 13,8% 13,5%

8,7%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Distribució de les inversions per categories Una estimació de la distribució temporal de les inver sions
(en %)

Font:: Conselleria de Justícia i elaboració pròpia
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Passos per fer una anàlisi 
cost-benefici de l’impacte pressupostari de la NOJ

a. Fer una previsió del nombre de casos que hauran 
de resoldre els jutjats de Catalunya en els propers 
anys. Previsions PIB i població.

b. Estimar el nombre de jutjats unipersonals 
necessaris per satisfer aquesta demanda.

c. Valorar l’increment d’eficiència de la NOJ. En aquest 
cas, s’entén per eficiència l’increment de casos que 
podrà resoldre un jutjat anualment. És, per tant, un 
augment de la productivitat. En el nostre cas, s’ha 
suposat un increment de l’eficiència del 15 %:

. Expedient digital

. Especialització i serveis comuns

. Traçabilitat

d. En funció dels paràmetres anteriors, calcular el 
nombre de jutjats que no caldrà posar en marxa i 
l’estalvi pressupostari que comporta aquest increment 
d’eficiència (cost anual del jutjat).

e. Comparar aquests beneficis amb els costos de la 
NOJ i obtenir els criteris de rendibilitat de l’operació. 

f. L’anàlisi s’ha fet utilitzant un període de 20 anys i 
prenent, per tant, com a horitzó temporal l’any 2031.

Anàlisi cost-benefici de l’impacte pressupostari

Nombre de jutjats nous a Catalunya en el període 20 01-2010

Font:: Conselleria de Justícia i elaboració pròpia

Evolució dels casos i dels nous jutjats estimats
(escenari tendencial)
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Anàlisi cost-benefici per a l’Administració: 
Rendibilitat obtinguda

Font:: Elaboració pròpia

Evolució de l’impacte pressupostari de la NOJ 2012-20 31
(en milions d’euros)

Resultats:
•TIR: 23,7 %
•TIR modificada: 14,2 %

Relació entre els guanys d’eficiència i la taxa de r endibilitat
(en milions d’euros)

La TIR modificada se situa en un 14,1 % ; és a 
dir, molt per sobre de la taxa de finançament 
definida en el projecte. 

Cal valorar aquests resultats de manera molt 
positiva. Tot i les condicions restrictives que 
s’han imposat en el model seguint els criteris de 
prudència que s’han esmentat al llarg de 
l’informe, la NOJ no genera costos 
pressupostaris, ja que l’estalvi en la creació
de nous jutjats compensa les inversions.

Anàlisis de sensibilitat : La rendibilitat 
augmenta com més gran sigui el guany 
d’eficiència que plantegi la NOJ. 

A partir d’una millora de productivitat del 
7,3%, la NOJ és una inversió positiva i, a 
partir del 10,75 %, la TIR modificada és més 
elevada que la taxa de finançament i, per tant, ja 
es tracta d’una inversió que pressupostàriament  
s’autofinança. Atès que l’escenari central que es 
planteja és d’un guany del 15 %, la rendibilitat 
del projecte de NOJ és força elevada.
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Resultats anàlisi cost-benefici per al conjunt de l’ economia

Hipòtesis: 

• L’àmbit mercantil aplega un 20,7 % de les inversions. 
Supòsit molt extrem.

• La NOJ comporta una reducció de la durada del procés:
• Fase comuna es redueix en 3 mesos (un 30 %)
• Fase de liquidació és de 2,2 mesos (un 10 %)

• La durada mitjana d’un procés concursal passaria de 32 
a 26,7 mesos.

• Només s’han considerat els beneficis de recuperació
dels recursos per part dels creditors.

• S’ha considerat un període de 8 anys: 2012-2019. El 
menys favorable perquè s’està posant en marxa.

• Reducció progressiva del nombre de procediments 
concursals.

• Taxa de finançament: 8 %; taxa de reinversió: 5 %.

Resultats:
• VAN: 1,7 milions
• TIR: 34,6 %
• TIR modificada: 15,7 %

Dades recents i estimació del nombre d’empreses en p rocés concursal

Font: INE per a les dades reals i elaboració pròpia de les estimacions

Recuperació dels recursos aportats pels creditors i durada del procés

Font: Elaboració pròpia amb un model que utilitza les dades del Banc Mundial
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Alguns exemples de TIR social

Taxes socials de descompte (el projecte s’accepta si supera aquesta taxa)

Estats Units 10 %
Canadà 10 %
Gran Bretanya 8 %
França 8 % 

Projectes fets a Catalunya

Rondes de Barcelona 74 %
B-40 Quart Cinturó 38 %
B-40 Variant de la N-II 22 %
Autopista C-32 sud 20 % (peatge)
Túnel de Bracons 18 %
B-40 Eix perimetral 17 %

Projectes fets a l’Estat espanyol

Autopistes de Galícia 9 % (peatge)
Autovia Guadix-Almeria 7 %
Autopista A-92 7 %

Font: Elaboració pròpia a partir de diversos estudis

Es tracta de projectes molt diferents de la NOJ, però és interessant la comparativa
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Un exemple: el cas Cacaolat

Els resultats anteriors eren globals, i mostren els efectes econòmics per al conjunt de la societat 
de la millora de l’eficiència en l’àmbit concursal.

Això s’observa quan s’analitzen casos concrets. Cacaolat té gran repercussió en els mitjans.

La celeritat del cas Cacaolat ha ajudat a capgirar un procés:

. Empresa dins d’un grup en fallida. Problemes de liquiditat del grup. Abocada a liquidació. 

Amb la resolució del procés:

. Es mantenen 400 llocs de treball.

. Una empresa que factura uns 100 milions d’euros.

. Inversions per valor de 65 milions d’euros.

. Pla d’expansió.

No és l’únic cas. La celeritat permet la continuïtat de les empreses. 


