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Un nou camí cap a l’èxit empresarial

Segueix-nos a: @reempresa  ·  facebook.com/reempresa

 www.reempresa.org/diba

Reempresa és el mercat de compravenda de 
petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un 
nou model d’emprenedoria que fomenta la con-
tinuïtat d’empreses que són viables econòmica-
ment i cerquen un relleu en la propietat i direcció.
 
La persona que reemprèn agafa el testimoni en la 
gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en 
la seva totalitat per continuar-ne l’activitat. Així, 
aporta a l’empresa una renovadora línia 
d’actuació. 

L’objectiu de Reempresa és evitar el tancament 
de negocis per mantenir en funcionament per salva-
guardar els llocs de treball, i per donar valor a 
l’esforç desenvolupat en la creació i creixement de 
l’empresa. 

Què és la Reempresa?

Qui hi ha darrera?

El Centre de Reempresa de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona col·laboren per a dotar 
35 Centres Locals de Serveis a les Empreses de 
Barcelona (CLSE), amb més de 60 tècnics, de les 
eines i mecanismes necessaris per a la implement-
ació de la Reempresa.
 
Entra a www.reempresa.org/diba i consulta els 
municipis adscrits al programa.

Aquesta col·laboració suposa la posada en marxa 
d’un sistema generalitzat a la demarcació de Barce-
lona, pel qual un empresari que vulgui cedir la seva 
empresa a un altre, tingui la informació al seu abast, 
pugui sol·licitar assessorament i disposi d’un mercat 
a internet.
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El personal tècnic de Reempresa t’ajuda en:

La recerca d’empreses que s’adeqüin al tipus de 
negoci que cerques. 

L’estudi de la proposta de cessió i l’assessorament 
en la recerca de finançament.

L’elaboració del Pla de Reempresa i la definició del 
projecte.

La transferència del coneixement del cedent del 
negoci cap al reemprenedor i suport durant els 
primers passos un cop finalitzada la transmissió del 
negoci.

L’assessorament en la redacció de la documentació 
oficial en el procés de transmissió.

Si sempre has tingut l’objectiu de desenvolupar un 
projecte empresarial o si creus que donar continuïtat 
a un negoci pot ser l’alternativa a trobar una feina, 
estalvia’t temps i posa’t en contacte amb Reempre-
sa.

Per jubilació, per canvi de domicili o per qualsevol 
altre motiu personal, si has de deixar de gestionar el 
negoci que un dia vas emprendre, posa’t en 
contacte amb Reempresa. 

La valoració del patrimoni empresarial i elaboració 
de l’oferta de cessió del negoci.

La realització del Pla de cessió que comporta un 
estudi de l’empresa i els preparatius per a la venda. 

La recerca de compradors potencials.

La negociació amb l’entorn afectat.

L’assessorament en la redacció de la documentació 
oficial en el procés de transmissió.

El personal tècnic de Reempresa t’ajuda en:

Reempresa.org/diba
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L’alternativa a la creació d’empreses

Si vols cedir o reemprendre una empresa, 
posa’t en contacte amb el teu punt d’atenció 
més proper. N’hi ha 35 a tota la demarcació.

Troba’l a:

Vull CEDIR 
Vaig posar en marxa un 
negoci i ara vull deixar-lo 
en bones mans 

Vull REEMPRENDRE
M’estic plantejant la possibilitat
de posar en marxa una empresa


