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El servei Reempresa de Molins de Rei és el tercer p unt d’atenció 

amb millors resultats  

El darrer termòmetre Reempresa, elaborat per la Dip utació de Barcelona, 
situa Molins de Rei com el tercer punt Reempresa am b millors resultats 
entre gener de 2016 i desembre de 2017. Només els p unts de Sabadell i 
Mataró obtenen millors registres. Des de la creació  del punt a l’any 2013, 
tres anys després de l’inici del projecte Reempresa , Molins de Rei ha ajudat 
a traspassar 29 empreses a nous reemprenedors.   

Reempresa és programa mitjançant el qual les persones emprenedores 
accedeixen a la propietat d’una empresa en funcionament, per a fer-la créixer 
sense haver de passar per la fase de creació. Amb aquest procés es mantenen 
tots els actius de l’empresa, que continua en funcionament i mantenint els llocs 
de treball, les instal·lacions, els clients i els proveïdors.   

A la demarcació de Barcelona hi ha 35 punts Reempresa, que donen servei a 
diferents municipis. En el cas de Molins de Rei, la seva àrea d’influència abasta 
fins a Sant Feliu de Llobregat o Sant Vicenç dels Horts.  

El darrer termòmetre elaborat per la Diputació de Barcelona i que serveix per fer 
un seguiment dels 35 punts en servei, situa Molins de Rei en el tercer lloc, per 
darrera de Sabadell i Mataró i per davant de nuclis tan importants com Badalona, 
Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès o Terrassa. En aquests dos anys 
analitzats s’han concretat a Molins de Rei 17 plans de negoci Reempresa (el 
màxim de tot el país) i 6 traspassos.    

Des de la creació del punt Reempresa a la vila s’han atès a 77 persones que 
volien cedir o traspassar el seu negoci i a 141 que estaven interessades en 
recuperar-los. En total s’han concretat 29 operacions de traspàs. 

 

 


