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Reempresa – Diputació de Girona
Conveni 2020 - 2021

La Diputació de Girona i la Patronal Cecot treballen plegats des del 2013 
desplegar els serveis del Centre  de  Reempresa  de Catalunya  a  la  
província  de  Girona, 

L’objectiu d’aquesta col·laboració és crear i mantenir un  sistema generalitzat  a  
la  demarcació  pel  qual  una persona empresària que  volgués  vendre  la  seva 
empresa, així com una persona emprenedora que en volgués adquirir una en 
funcionament, tinguessin  a  disposició  un  servei  estructurat  d’acompanyament  
en  el  procés  de compravenda d’empreses, així com un marketplace, físic i 
virtual, on disposar de les  diferents  oportunitats  del  territori  i  on  rebre  
suport  dels  tècnics  de  promoció econòmica especialitzats. 



Reempresa – Diputació de Girona
Conveni 2020 - 2021

• Desenvolupar  i  mantenir  un  Mercat  Transparent  de  transmissió d’empreses.

• Proveir  jornades  de  consultoria  i  acompanyament  a les persones usuàries interessades per tal 
de tancar els processos de transmissió.

• Donar suport a les persones usuàries interessades i assessorar-les en la presa de decisions.

• Realitzar campanyes de captació de persones empresàries disposades a vendre la seva empresa i 
mantenir, d’aquesta manera, el teixit empresarial de les terres gironines viu.

• Donar  garantia  d’un  procediment  tècnic  i  legal  lligat  a  l’examen estricte de les variables 
empresarials.

• Establir models de finançament i de relació entre les parts.

• Captar i formar persones reemprenedores interessades en comprar una empresa.

• Garantir  la  veracitat  de  la  informació  de  les  empreses  cedents  i de les intencions de les 
persones reemprenedores

• Donar  visibilitat  al  fenomen  de  la  Reempresa  i  l’oportunitat d’adquirir una empresa en 
funcionament en comptes de crear-la des de zero. 



Reempresa a la província de Girona
Resultats

Resultats Totals:

Resultats Any 2020: 

38
Reempreses d’èxit

38
Reempreses d’èxit

45
Llocs de 
treball

salvaguardats

45
Llocs de 
treball

salvaguardats

+2.5M
Euros d’inversió

induïda

+2.5M
Euros d’inversió

induïda

277
Reempreses d’èxit

277
Reempreses d’èxit

682
Llocs de 
treball

salvaguardats

682
Llocs de 
treball

salvaguardats

+10M
Euros d’inversió

induïda

+10M
Euros d’inversió

induïda



Reempresa a la província de Girona
Reempreses d’èxit per sectors

Altres sectors
1%

Comerç
28%

Hostaleria
39%

Indústria
4%

Serveis
28%

Altres sectors Comerç Hostaleria Indústria Serveis



Reempresa a la província de Girona
Reempreses d’èxit per comarques
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