Reempresa [1]es defineix com la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa per part d’una
o més persones amb l’objectiu de continuar amb el negoci original i fer-lo créixer evitant realitzar els llargs
tràmits de crear una empresa nova.
Així, entenem Reempresa com el mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la
propietat d’una empresa en funcionament d'un altre, amb el propòsit de fer-la créixer i sense haver de passar
per la fase de crear-la.
Reempresa aposta per la creació i consolidació d’un mercat ben estructurat, definit i formal per a la reempresa
d’empreses on es puguin trobar oferta i demanda i on s’ofereixi un entorn de garanties per a cedents i
reemprenedors. I per assolir un mercat com el descrit s’ha construint aquest Espai col·laboratiu a Internet [1].
Reempresa vol així evitar la desaparició d’un gran nombre d’empreses que no troben la manera de donar
continuïtat a la seva activitat. Per aconseguir aquesta fita s’ofereix a cedents i reemprenedors una guia física
per a la reempresa on s’estableix un pla de ruta que revaloritzarà el procés de cessió, afavorint així la creació
d’un estàndard que serveixi de referent per a tot tipus de cessions empresarials.
Es tracta doncs d’una acció necessària per a promoure l’equilibri econòmic i fomentar el teixit
empresarial català i que pot significar el manteniment d’un 15% de les empreses que d’altra manera haurien de
tancar a Catalunya.
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[1] http://www.reempresa.org/reempresa/_NlU--PrKkafo2yMaQshgvDSxZov8jDZ4
[2] https://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/treball/autoocupaci%C3%B3-i-creaci%C3%B3-dempres
es/suport-lemprenedor/reempresa
[3] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/guia%20complerta%20reemprenedor.pdf
[4] http://www.reempresa.org
[5] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2753/Serveis Locals d'orientació Laboral
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