CONTINGUT I ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA
1.- HISTÒRIA JURÍDICA
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Data de constitució de la societat i CIF:
Objecte social:
Data i objecto de les modificacions estatutàries:
Identitat dels socis i percentatge de participació:
Identitat de los auditors:
Identitat de les empreses vinculades directament (en sentit amplio)
amb la deutora o vinculades per mitja dels seus socis o
administradors:

2.- HISTÒRIA ECONÒMICA
2.1.- Especificar si la societat està activa en la data de la sol·licitud o ha
cessat de facto en el seu exercici.
2.2.- Activitat concreta realitzada en l’actualitat i/o la realitzada en els tres
últims anys.
2.3.- Posició de l’empresa en el mercat.
2.4.- Breu síntesis de la generació de l’estat d’insolvència.

3.- PARÁMETRES ECONÓMICS
3.1.- Estructura de costos fixos corresponents als últims sis meses,
desglossada per mesos i conceptes.
3.2.- Ingressos corresponents als últims sis meses, desglossades
d’idèntica manera, així com els previstos de forma raonable per als
propers tres meses.
3.3.- Relació d’establiments, oficines i explotacions de què sigui titular,
especificant-ne el nombre de treballadors en cadascun d’ells.

4.- CONTRACTES
4.1.- Contractes de personal d’alta direcció.
4.2.- Relació de treballadors amb la seva filiació completa, identificació
del seu representant legal i número de telèfon.
4.3.- Relació de quantitats en deute i conceptes a cadascun d’ells.

4.4.- Expedients d’extinció o suspensió col·lectiva de les relacions
laborals en curs davant l’autoritat laboral i/o tramitats en els 90 dies
anteriors.
4.5.- Relació de contractes bancaris de qualsevol espècie, les seves
garanties i les quantitats que es deuen per raó d’aquests o el saldo que
presenten.
4.6.- Relació d’arrendaments existents, amb identificació de les rentes en
deute en cada caso, desglossada per mesos.
4.7.- Relació de leasings existents, amb identificació de les rendes en
deute en cada cas, desglossades per mesos, així com quotes
d’amortització pendents de venciment i valor residual del bé en aquesta
data.
4.8.- Relació de rentings existents, amb identificació de les rendes en
deute en cada caso, desglossada per mesos.
4.9.- Relació de SWAPS, CLIPS o qualsevol altre producte anàloga
pendents amb referències a la data de venciment o objecte del mateix.
4.10.- Relacions amb empreses vinculades (en sentit ampli abans descrit)
durant els tres últims exercicis, desglossades per imports i conceptes.
4.11.- Relació de la resta de contractes en que és part la concursada i que
tinguin acomodo en l’artícle 61.2 LC.

5.- RELACIÓ D’IMMOBLES DELS QUE SIGUI TITULAR (ha de ser una breu
menció dels que s’han de descriure en l’inventari en els termes legalment
previstos).
6.- RELACIÓ DE LITIGIS PENDENTS, AMB EXPRESSIÓ SUCINTA DE
L’OBJETO I L’ESTAT EN QUÈ ES TROBEN.
7. RELACIÓ DE PROCESSOS EN PRIMERA INSTÀNCIA PER LA
CONCURSADA CONTRA ELS SEUS ADMINISTRADORS O LIQUIDADORS,
DE FET O DE DRET, EN RECLAMACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS EN ELS
QUE EL JUDICI O VISTA NO HAGI FINALIZADO.
8.- PROCEDIMENTS DE CONSTRENYIMENT DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES: REFERÈNCIA AL NOMBRE, ESTAT I BENS AFECTATS.
9.ESPECIFICACIÓ DEL LLOC CONCRET EN QUÈ ES TROBEN
FISICAMENT LA COMPTABILIDAD I ALTRES DOCUMENTS DE LA
SOCIETAT

