
PROJECTE REEMPRENEDOR
Qui és un reemprenedor?

Qualsevol persona, física o jurídica, que com tu, té el projecte de reemprendre una empresa o negoci que ja 
està en funcionament.

Ull perquè no són objecte del Centre de Reempresa de Catalunya aquelles persones reemprenedores que tan 
sols desitgin adquirir una participació minoritària d’una empresa o negoci. En aquests casos, podeu dirigir-vos 
a la xarxa de Business Angels.

Què t’oferim?

Donat que les entitats que promouen Reempresa han rebut un cofinançament públic, has de saber que els 
nostres serveis no tenen cap cost econòmic ni per a tu, ni per al cedent de l’empresa o el negoci.

A partir d’aquí, a Reempresa t’oferim un mercat de compravenda validat i amb garanties on pots trobar 
l’empresa a reemprendre que s’adeqüi a les teves necessitats.

Alhora t’oferim assessorament individual per a l’elaboració del teu Pla de reempresa, així com assessora-
ment durant tot el procés de transmissió de l’empresa: des de la primera reunió de presentació de les parts 
fins a la signatura del contracte de compravenda, passant per les fases de negociació i mediació per arribar a 
un acord.

Aquest acompanyament el duem a terme amb la màxima neutralitat i aplicant l’experiència de totes les 
operacions en les que ja hem intervingut.

A més de cercar empreses i negocis cedents que s’adeqüin al teu perfil d’empresa objectiu, posem a la teva 
disposició els serveis següents:

- Tallers de Formació que t’ajudaran a trobar la teva empresa objectiu o a aprofundir en els principals aspectes 
a considerar en totes les àrees del procés de transmissió.
- Estudi del Pla de cessió de l’empresa/es que t’interessa/en.
- Definició del projecte de reemprenedoria.
- Assessorament en l’elaboració del Pla de reempresa.
- Orientació en la valoració de les empreses que t’interessen.
- Assessorament en la recerca de finançament.
- Assessorament en la redacció de la documentació oficial entre el cedent i tu.
- Transferència del know-how del cedent cap a tu.

Com reemprendre una empresa?

Per donar continuïtat a una empresa o negoci mitjançant el Centre de Reempresa de Catalunya:

1- Demana una entrevista presencial, de presa de contacte, amb un consultor/a de Reempresa. Per fer-ho, 
només t’has de registrar com usuari en el formulari següent des d’on podràs triar el Punt d’Atenció Reempre-
sa en el que vols ser atès/a.

2- El consultor/a de Reempresa es posarà en contacte amb tu per acordar una data i et demanarà que portis a 
la reunió la documentació que també detallem a continuació.

Documentació necessària 

· DNI.
· Curriculum vitae.
· NIF, en cas que vulguis reemprendre com a persona jurídica.



Recerca de cedents a través dels anuncis

Un cop realitzada la Presa de Contacte i aprovada l’alta en el servei, ja pots fer recerca d’anuncis al Market 
Place.

Quan trobis un projecte cedent que t’interessi, pots contactar amb el teu consultor de referència que et 
posarà en contacte per celebrar una reunió de presentació de les parts, i iniciar així un procés de transmissió.

El procés de transmissió

Quan un potencial reemprenedor/a s’interessa per 
la teva empresa, posem en marxa un procés de 
transmissió que consta de:

1. Presentació de les parts. Organitzem una prime-
ra reunió per presentar-vos el/s reemprenedor/s.

2. Signatura de l’Acord de Confidencialitat entre 
ambdues parts. Es tracta d’un document que 
regularà el flux d’informació entre vosaltres a 
partir d’aquest moment.

3. Negociació. En aquest punt del procés es tracta 
de definir els termes i condicions de la transmissió.

4. Signatura de la Carta d’Intencions. A la Carta es 
detallen els acords establerts que configuraran el 
contracte de compravenda de l’empresa, i on es 
disposa d’una clàusula d’exclusivitat durant un 
període de temps determinat.

5. Due Diligence. De manera optativa, es pot 
realitzar una auditoria per part d’una entitat 
externa.

6. Signatura del contracte de compravenda.


