IMPRES PER LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ CONCURS
VOLUNTARI
1.- DADES IDENTIFICATIVES
1.- Identificació del deutor (denominació social amb el seu CIF ):

2.- Filiació complerta, telèfon i data de nomenament de l’òrgan d’administració:

3.- Procurador del deutor i data d’apoderament o sol·licitud de designa apud acta:

4.- Domicili social:
5.- ¿Modificació del domicili en els últims sis mesos? SÍ

NO (Ratllar el que no procedeixi)

6.- Centre d’interessos principals, en caso de que difereixi de l’anterior:

2.- INSOLVÈNCIA
1.- Insolvència INMINENT o ACTUAL: (Ratllar la menció que no procedeixi)
2.- Fet (s) del (s) qual (s) deriva la seva situació d’insolvència: especificar molt breument, en una
línea, sense perjudici que es desplegui en la Memòria.

3.- ¿ Te activitat la companyia?:

SI/No (Ratllar el que no procedeixi)

4. Nombre de treballadors:
5.- Filiació i telèfon del legal representant dels treballadors, en el seu cas:
6.- Valoració del passiu en euros:

7.- Valoració de l‘activo en euros:
8.- Tresoreria:

9. Nombre total de creditors:
3.-CONVENI ANTICIPAT/CONVENI/LIQUIDACIÓ: Encercleu l’opció escollida o ratlleu les
incorrectes. Es pot introduir una referència al número del document que s’aporta i que contingui
qualsevol de les propostes anteriors i les adhesions necessàries, si escau.
4.- ANTECEDENTS EN DEGANAT QUE PUGUIN JUSTIFICAR EL REPARTIMENT:
(S’ha de referir a una sol·licitud anterior del mateix deutor o una sol·licitud de concurso
necessari respecte del mateix deutor ja en curso. El fet de que una sol·licitud anterior de concurs
d’una societat vinculada al mateix grup que la sol·licitant i es trobi en una fase inicial en un Jutjat
constitueix antecedent; també constitueix antecedent una sol·licitud anterior o simultània del
concurs del cònjuge o parella de fet, en cas de persona física. Ho constitueixen els sol·licitats
per administradors o socis garants de deute social). S’haurà indicar el número de procés i el
Jutjat que coneix del mateix.

En Barcelona, a

.

SIGNATURA DEL LLETRAT I PROCURADOR

