Què és la 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.

Qui hi ha darrera?
El Centre de Reempresa de Catalunya i la Gerència de Comerç de la Diputació de Barcelona
col·laboren per facilitar la transmissió de les parades
dels mercats municipals.
Tant si ets un/a empresari/a que vols cedir la teva
parada de mercat, com si ets una persona emprenedora interessada en adquirir una parada, l’equip
tècnic t’informarà i assessorarà en com ho pots fer.
Entra a www.reempresa.org/mecartsmunicipals i
consulta què pots trobar en un mercat municipal i
les seves avantatges.

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 parada

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

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 Reempresa.

El personal tècnic de Reempresa t’ajuda en:

L’equip tècnic de Reempresa t’ajuda en:

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

La parada de mercat que s’adeqüi al tipus de negoci
que cerques.

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

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

La recerca de compradors potencials.

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

La negociació amb l’entorn afectat.
L’assessorament en la redacció de la documentació
oficial en el procés de transmissió.

La transferència del coneixement de la persona
cedent del negoci cap al reemprenedor/a i suport
durant els primers passos un cop finalitzada la transmissió del negoci.
La redacció de la documentació oficial en el procés
de transmissió.

Per què Reempresa?
“Programa que busca facilitar i millorar la
transmissió i ocupació de parades disponibles
en els mercats municipals i visibilitzar els
mercats com un espai de bones oportunitats
per reemprendre nous negocis”.

Mercat d’oportunitats

Isaac Albert, Diputat Delegat de Comerç.

“Vaig pensar que seria interessant reemprendre
una parada de mercat i des de Reempresa em
van ajudar en tot el procés”
Núria, Reemprenedora

“Reempresa em va ajudar a trobar la persona
idònia per continuar amb la meva parada”
Pilar, Cedent

Centre de Reempresa de Catalunya
Edifici TEC22@
08019 Veneçuela 103
Barcelona
932 66 74 38

“Reemprendre en un mercat municipal va ser
una gran oportunitat per autoocupar-me”.
Joel, Reemprenedor

Una aposta per consolidar
el teixit empresarial al
Mercat Municipal

“Gràcies a aquest servei he pogut deixar el meu
negoci en bones mans”
Pere, Cedent

www.reempresa.org/mercatsmunicipals
info@reempresa.org
Segueix-nos a: @reempresa · facebook.com/reempresa

