
“Jo m’he jubilat, però el que no volia era 
deixar els clients que fins ara m’havien 
comprat a mi. Després de la cessió, ara 
assessoro als reemprenedors en la part 
tècnica i de vendes.”

Josep Petit, Cedent 

“Amb les dificultats que hi ha per trobar 
feina ja m’havia plantejat tirar endavant el 
meu propi negoci, però l’oportunitat 
d’agafar una empresa amb un recorregut 
facilita les coses.”

Joaquim Julià, Reemprenedor

“Abans, on treballava, van fer un ERO i em 
vaig quedar sense feina. Obrir una cosa 
nova en aquest moment costa moltíssim. 
Vaig contactar amb Reempresa i em van 
presentar l’opció del supermercat.”

José Antonio Márquez, Reemprenedor 
 
 
“S’han dedicat molts esforços,               
especialment en els darrers anys, en 
fomentar i facilitar la creació d’empreses, 
però hem oblidat que, tant important com 
la creació, si no més, és afavorir la 
continuïtat.”

Antoni Abad, President de la Cecot 

“Un programa que no neix per morir 
ràpidament, sinó que neix per quedar-se!”

Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya 

Rambla Ferran 32 
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Tens un punt d’atenció de Reempresa molt a prop teu! 



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.

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

La redacció d’un estudi exhaustiu del Pla de cessió 
i t’assessoren en la recerca de finançament.

L’elaboració del Pla de Reempresa. 

La definició del projecte, a fer la transferència del 
coneixement del cedent del negoci cap al            
reemprenedor i donen suport durant els primers 
passos un cop finalitzada la transmissió del negoci.

La redacció de la documentació oficial en el procés 
de transmissió.

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.

La redacció de la documentació oficial en el procés 
de transmissió.

Si creus que posar en marxa un negoci pot ser 
l’alternativa a trobar una feina o sempre has tingut 
l’objectiu de desenvolupar un projecte empresarial, 
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. 

Reempresa és el mercat de compravenda de petites 
i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model 
d’emprenedoria que fomenta la continuïtat 
d’empreses que són viables   econòmicament 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-los en funcionament i per 
salvaguardar els llocs de treball, donant valor a 
l’esforç desenvolupat en la creació i creixement 
de l’empresa. 

El Centre de Reempresa de Catalunya és un 
marc de cooperació públic privat impulsat per la 
patronal Cecot amb l’ajuda de la Fundació CP’AC 
i el suport de la Generalitat de Catalunya i del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 

Per aconseguir un sistema integrat per a la Reem-
presa, les entitats locals i els agents socials i 
econòmics també tenen un paper capdal. Estem 
fent un front comú per evitar al màxim el tancament 
d’empreses. És per tot això que els serveis de 
Reempresa no tenen cap cost per a les persones 
que en facin ús.  


