
“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

“Començar un negoci des de zero hagués 
estat inviable, en canvi, vaig anar a 
Reempresa i va anar tot molt ràpid i molt 
bé. Des del primer dia que obres la 
botiga, ja entren clients i això anima molt.”

Carles Solà, 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 

“És molt més fàcil continuar el negoci que 
no pas crear-ne un de nou. Posarem en 
contacte gent que tingui iniciativa amb 
gent que per diferents circumstàncies no 
puguin continuar el seu negoci”

Ramon Roca, President executiu de GLOBALleida 
 

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

SEU CENTRAL
Veneçuela 103, 1r pis

08019 Barcelona
Tel: 932 667 438

SEU LLEIDA
Rambla Ferran, 32

25007 Lleida
Tel: 973 264 866

GLOBALleida
 Avinguda de Tortosa, 2 - Lleida

T. 973 72 55 22 - lmor@globalleida.org

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Av. Victoriano Muñoz, 48 - El Pont de Suert

T.973 69 03 53 - mcfarre@ccar.ddl.net

Conselh Generau d’Aran
Passeig dera llibertat, 16 - Vielha
T.973 64 18 01- c.mora@aran.org

CETAP (Centre Empresarial i Tecnològic)
Plaça de les monges, 2. 3a planta - La Seu d’urgell

T.973 35 57 98- cetap@alturgell.cat

Consell Comarcal de les Garrigues
Av. Francesc Macià, 54 - Les Borges Blanques
T. 973 14 26 58 - dinamitzacio@garrigues.cat

Consell Comarcal de la Noguera
Àngel Guimerà, 28-30 - Balaguer

T.973 44 89 33 - cgarcia@ccnoguera.cat

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Soldevila, 18 - Tremp 

T.973 65 01 87- dinamitzacioeconomica@pallarsjussa.cat

Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Carrer del Mig, 9 - Sort

T.973 62 01 07- xavier@pallarssobira.cat

Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Prat de la Riba, 1 - Mollerussa

T.973 71 13 13 - xberengue@plaurgell.cat

Consell Comarcal de la Segarra
Passeig Jaume Balmes, 3 - Cervera

T.973 53 13 00 - creacioempreses@ccsegarra.cat

Consell Comarcal del Solsonès
Dominics, 12 - Solsona

T. 973 48 20 03  
promocioeconomica@solsones.ddl.net

Consell Comarcal de l’Urgell
Agoders, 16 - Tàrrega

T.973 50 07 07- elisaf@urgell.cat

www.reempresa.org/globalleida
info@reempresa.org



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 reempre-
nedor 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 i el Consorci 
GLOBALleida col·laboren per aportar les eines i 
mecanismes necessaris per a la implementació de 
la Reempresa a la província de Lleida.

Aquesta col·laboració suposarà un treball en xarxa 
amb els Consells Comarcals de la província, amb 
l’objectiu de consolidar conjuntament el teixit 
empresarial existent i reforçar la seva competitivitat. 

www.reempresa.org/globalleida


