CONSULTES FREQÜENTS
ENTRE ELS CEDENTS
- Per què és necessària tanta documentació per donar d’alta la meva empresa?
Reempresa veriﬁca la informació publicada al nostre web. Per aquesta raó, és necessari validar diferents
aspectes de l’empresa com l’existència de la mateixa, els seus comptes anuals, la propietat, les llicències
necessàries per al seu funcionament, els poders per transmetre-la, etc. Tanmateix, tota la documentació
sol·licitada és tractada amb la màxima conﬁdencialitat i no s’enviarà a cap Reemprenedor sense la seva autorització.
- El servei de Reempresa manté la conﬁdencialitat?
Reempresa manté la conﬁdencialitat de les dues parts en tot el procés de transmissió. Per a garantir el bon
servei en les consultes realitzades, tota la informació és tractada amb conﬁdencialitat i professionalitat pels
consultors del Centre. D’aquesta manera els anuncis que es publiquen mantenen el perﬁl cec, evitant la
identiﬁcació del propietari de l’empresa.
- Quan trigaré en vendre la meva empresa?
El procés de transmissió de l’empresa s’ha de preparar amb l’antelació suﬁcient per a fer-ho de manera ordenada i correcte. S’aconsella preparar la transmissió de l’empresa amb un mínim d’un any d’antelació.
La venda de l’empresa depèn de múltiples factors. Entre ells destaquem: motius relatius a oferta i demanda,
complexitat de l’operació, motivacions de les parts, ﬁnançament, etc.
- Quin ﬁnançament posa a disposició Reempresa per a la compra d’empreses? Existeixen ajudes per a la
compravenda d’empreses?
Reempresa ofereix assessorament en la recerca de ﬁnançament, així com ajuda en l’elaboració del Pla de
Reempresa i el Pla Econòmic Financer, necessari per a l’obtenció de qualsevol préstec. Existeixen diferents
línies de ﬁnançament amb ajudes publiques adequades per processos de compravenda d’empreses. Els professionals del Centre posaran a l’abast del usuari que ho requereixi tot el ventall de possibilitats de ﬁnançament
que s’ajustin al projecte de reemprenedoria.
- Com i qui calcula els preus de cessió desitjats dels anuncis?
Un dels serveis que ofereix Reempresa, als usuaris que ho sol·licitin, és el de valoració de l’empresa, sempre
des d’un punt de vista econòmic-ﬁnancer. Tanmateix, és el propi usuari qui ﬁxa el preu inicial i el interval en el
qual se sent còmode per començar a negociar la cessió de la seva empresa.
- És aconsellable venir acompanyat del meu assessor en un procés de compravenda?
Els professionals del Centre intermedien en el procés de compravenda des d’una posició neutre i ofereixen
assessorament individual i personalitzat tant a la part cedent com a la part reemprenedora. Tanmateix, és
aconsellable venir acompanyat pel teu assessor de conﬁança.
- Qui publica la informació dels anuncis del web?
Tota la informació publicada al web és introduïda pels consultors del Centre. Un cop feta la presa de contacte
amb l’usuari, i entregada i analitzada tota la documentació requerida, es publica l’oferta de cessió al web.
- Puc tenir contacte amb empreses/reemprenedors si no em dono d’alta?
Per a gaudir dels serveis de Reempresa és necessari donar-se d’alta al servei. Per donar-se d’alta cal entrevistar-se amb un consultor del Centre perquè aquest pugui garantir la veracitat de les empreses i les intencions
dels reemprenedors.

- Reempresa em pot proposar cedents/reemprenedors que casin amb el que estic buscant?
A Reempresa fem recerca d’empreses que s’adeqüen al perﬁl del reemprenedor, així com de compradors
potencials que poden casar amb ofertes de cessió. S’espera una actitud proactiva en la cerca d’anuncis a través
de la plataforma web.
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- El servei de Reempresa manté la conﬁdencialitat?
Reempresa manté la conﬁdencialitat de les dues parts en tot el procés de transmissió. Per a garantir el bon
servei en les consultes realitzades, tota la informació és tractada amb conﬁdencialitat i professionalitat pels
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La venda de l’empresa depèn de múltiples factors. Entre ells destaquem: motius relatius a oferta i demanda,
complexitat de l’operació, motivacions de les parts, ﬁnançament, etc. El temps mig dels processos de transmissió està al voltant d’un any.
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línies de ﬁnançament amb ajudes publiques adequades per processos de compravenda d’empreses. Els professionals del Centre posaran a l’abast del usuari que ho requereixi tot el ventall de possibilitats de ﬁnançament
que s’ajustin al projecte de reemprenedoria.
- Com i qui calcula els preus de cessió desitjats dels anuncis?
Un dels serveis que ofereix Reempresa, als usuaris que ho sol·licitin, és el de valoració de l’empresa, sempre
des d’un punt de vista econòmic-ﬁnancer. Tanmateix, és el propi usuari qui ﬁxa el preu inicial i el interval en el
qual se sent còmode per començar a negociar la cessió de la seva empresa.
- És aconsellable venir acompanyat del meu assessor en un procés de compravenda?
Els professionals del Centre intermedien en el procés de compravenda des d’una posició neutre i ofereixen
assessorament individual i personalitzat tant a la part cedent com a la part reemprenedora. Tanmateix, és
aconsellable venir acompanyat pel teu assessor de conﬁança.
- Qui publica la informació dels anuncis del web?
Tota la informació publicada al web és introduïda pels consultors del Centre. Un cop feta la presa de contacte
amb l’usuari, i entregada i analitzada tota la documentació requerida, es publica l’oferta de cessió al web.
- Puc tenir contacte amb empreses/reemprenedors si no em dono d’alta?
Per a gaudir dels serveis de Reempresa és necessari donar-se d’alta al servei. Per donar-se d’alta cal entrevistar-se amb un consultor del Centre perquè aquest pugui garantir la veracitat de les empreses i les intencions
dels reemprenedors.

