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EMPRESES
Cultura concursal
OPINIÓ

David Avilés

E

ncara que s’ha anat
produint un
increment del nombre
d’empreses que presenten
sol·licitud de concurs de
creditors (antigament,
suspensió de pagaments),
segons recents dades de
Pricewaterhouse Coopers
(PwC), el 95% de les
companyies que entren en
concurs de creditors
acaben essent liquidades.
Aquest és el desolador
balanç pràctic del
procediment instaurat per
la llei 22/2003 de 9 de juliol,
i que s’anomena llei
concursal, que preconitza
en la seva exposició de
motius «dotar de viabilitat
les empreses mitjançant
aquest procediment (el
concursal)», però ¿què és
el que fa que les empreses
en situació concursal no
siguin viables?
¿Veritablement, la llei
concursal és operativa o
són els diferents agents que
hi intervenen els que la fan
ineficaç?
Si intentem buscar les
raons, haurem de
fixar-nos en l’aplicació
pràctica de la mateixa llei,
però també en aspectes de
fons o de conjuntura, que
difícilment es podien
preveure abans de l’esclat
de la crisi. Respecte de
l’aplicació de la llei, cal
indicar els problemes
propis d’una administració
de justícia amb un dèficit
patent de recursos per fer
front a l’allau de
procediments dels dos
darrers anys. La llei
conceptua el procediment
concursal com un
procediment ràpid, és a
dir, per durar uns quants
mesos i a la pràctica,
excepte en comptats casos,
acaben essent
procediments que prenen
anys.
Els factors de fons vénen
marcats per l’habitual
posició dominant de la
banca respecte de la resta
de deutors que l’empresa
en crisi té, ja que en el
moment de negociar una
sortida a la delicada
situació, a la pràctica,

acostuma a ser la banca qui
marca la pauta en una
situació preconcursal,
tancant o no la línia del
finançament a les
empreses per falta de
credibilitat o bé, en una
situació ja de concurs, és la
banca qui accedirà al
suport del deutor amb un
nou finançament o amb
l’aprovació del conveni de
creditors dins del concurs.
El problema és que com que
la gran massa de deute està
concentrada en la banca,
aquesta, seguint
instruccions del Banc
d’Espanya, en el moment
que un client presenta el
concurs de creditors, ha de
fer provisió de l’import del
deute que el client té amb el
banc o caixa i això fa que
aquestes entitats, en
haver-se anotat ja la total
pèrdua a l’inici del
procediment, difícilment
tinguin ja cap incentiu per
ajudar l’empresa
concursada amb nou
finançament, ja que sovint
si hi ha prou actius,
prefereix esperar a la
liquidació dels actius que
posar nou diner en joc a
favor de la concursada i
intentar fer viable el
projecte empresarial.
Les possibles solucions

El 95% de les
companyies que
entren en concurs
de creditors
acaben liquidades
serien, òbviament,
prendre consciència d’una
cultura concursal,
instaurant un procediment
molt simplificat per als
petits concursos sense
complexitat, flexibilitzant
les comunicacions amb
l’ajuda de les noves
tecnologies, però,
sobretot, amb cultura
preventiva, en què el
deutor reaccionés
ràpidament davant els
primers símptomes,
estenent aquesta cultura
concursal també a la banca,
ja que el jutge del concurs
no ha de ser l’únic que vetlli
pel principi de viabilitat de
l’empresa.

Professor de dret mercantil
de la UB. Soci àrea mercantil
de Malet & Asociados
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Casa Tarradellas obrirà
un centre d’R+D orientat
al camp de la farina
INNOVACIÓ. L’empresa capdavantera en producció de carnis i plats refrigerats, que
ocupa 1.250 treballadors, innova per trobar la farina més adequada per a les pizzes

RAMON ROCA
BARCELONA

Casa Tarradellas construeix el que serà el nou
centre d’R+D especialitzat
en la investigació de farina
per a l’elaboració de la
massa per fer pizzes a Gurb
(Osona). Amb una facturació de 580 milions d’euros
l’últim exercici, el grup de
caràcter familiar suma així
una altra planta que s’afegeix als sis punts productius agroalimentaris de què
disposa en l’actualitat.
El nou centre, que podria
suposar una inversió d’entre 10 i 15 milions d’euros,
està orientat a l’estudi i
producció de farines que
s’ajustin millor a les receptes per elaborar pizzes. La
recerca en el camp de la farina també incidirà a aconseguir les millors varietats
de blat destinades a l’obtenció d’aquesta matèria
primera. Un ingredient essencial per produir la massa que fins ara procedia, en
bona part, de França. La
nova instal·lació, iniciada
fa tres mesos, començarà a
funcionar el proper desembre.
«Les tramitacions administratives, permisos d’obres, moviments de terra i
l’edificació suposen més de
dos milions d’euros», explica Joan Roca, alcalde de
Gurb, una població de
3.200 habitants «que té el
privilegi de tenir un miler
de treballadors d’aquesta
empresa d’alimentació al
seu poble», assegura el
batlle. Casa Tarradellas té
250 treballadors més a les
plantes de Vic i Olost.
De totes maneres, la inversió forta correspondrà a
la compra «de la maquinaria, que serà molt sofisticada i que està inspirada en
els models de fàbrica d’aquestes
característiques
que s’utilitzen al nord
d’Europa», afirmen fonts
del sector.

Vista de la seu central de Casa Tarradellas, a la població osonenca de Gurb. ARXIU
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1976

L’ORIGEN. La firma es va
fundar fa 34 anys, i el 1978
va treure el mític espetec

1988
ELS PRIMERS.L’empresa
llança el primer pernil dolç
a rodanxes de l’Estat.

1997
LA PASTA. L’empresa
osonenca entra en el món
de la pizza refrigerada.

2004
DIVERSIFICACIÓ. Es comença l’activitat en la nova planta de quiche.

2009
CREIXEMENT. Es posa en
marxa la nova planta de
pizzes de Mas Galí.

«Tarradellas dóna feina,
genera riquesa i busca
sempre la innovació»,
sentencia l’alcalde, «i tot
això s’ha dut a terme per la
iniciativa de Josep Tarradellas i la seva dona, que
van ser els fundadors del
grup alimentari i que, a
més, són de la nostra comarca».
A principi del 2009, el
grup alimentari va inaugurar una nova planta de pizzes a Mas Galí, «equipada
amb maquinària d’última
generació per incrementar
l’eficiència de la capacitat
productiva»,
afirmen
fonts de l’empresa. L’últim
trimestre de l’any passat es
va iniciar l’activitat al nou
centre d’elaboració de
productes carnis de Casa
Tarradellas. Situada a
Olost, la nova planta està
dotada de la tecnologia més
avançada per a l’elaboració
de carnis adobats.
L’exercici passat el Grup
Tarradellas va facturar per
valor de 580 milions d’euros, una xifra que, tot i la

crisi econòmica global que
hi ha, va suposar un creixement del 5,65% respecte
del 2008. Amb una plantilla
mitjana de 1.250 treballadors, l’empresa es manté
com a capdavantera en
pizzes refrigerades. Els
plats refrigerats van suposar el 55% de la facturació.

CASA TARRADELLAS
FACTURACIÓ

580 M€
1.250
TREBALLADORS

CENTRES PRODUCTIUS
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P Casa Tarradellas va ser
fundada el 1976 per Josep
Tarradellas i la seva dona,
que són de la comarca.
Ara, dos fills del matrimoni
hi tenen responsabilitats.

