
20 | DIMARTS, 30 DE MARÇ DEL 2021

ACTUALITAT    ECONOMIA

EMPORDÀ

Reempresa ha evitat el tancament  
de més de 25 negocis a l’Alt Empordà

  El Centre de Reempresa de Ca-
talunya va néixer l’any 2011 de la 
mà de la Cecot i de la Fundació Au-
toocupació amb l’objectiu d’evitar 
el tancament de negocis viables 
per falta de relleu. Des de llavors, 
ha evitat el tancament de més de 
3.000 pimes catalanes i la pèrdua 
de més de 8.200 llocs de treball. 

Reempresa posa en contacte  
aquelles persones que volen com-
prar un negoci amb aquelles que 
en tenen un i s’estan plantejant 
tancar per jubilació, problemes de 
salut, etc.  

El servei, que és gratuït, ofereix 
assessorament individualitzat tant 
per a aquelles persones que volen 
«cedir» un negoci com per les que 
en volen «reprendre», formació es-
pecialitzada, acompanyament du-
rant tot el procés de compravenda 
i una base de dades amb més de 
1.300 pimes de sectors ben diver-
sos: des d’una perruqueria a una 
petita indústria, passant per ser-
veis de tota mena com assessories, 
escoles d’idiomes, etc. 

L’equip de Reempresa assesso-
ra les parts en la redacció de la do-
cumentació oficial, fa de pont en-

tre les parts i les ajuda perquè pu-
guin arribar a un acord, elabora un 
estudi de l’empresa i s’encarrega 
d’elaborar un Pla de Reempresa 
per organitzar millor la informació 
per a la compra del negoci. Tot de 
manera confidencial i neutral.  

Els Caputxins, el punt d’atenció 
El Centre de Reempresa de Cata-
lunya i la Diputació de Girona tre-
ballen plegats per fer arribar la Re-
empresa a totes les comarques de 
la demarcació. A l’Alt Empordà, 
Reempresa disposa d’un punt 

d’atenció oficial a l’Ajuntament de 
Figueres, concretament a les de-
pendències de l’Àrea de Promoció 
Econòmica ubicades a l’antic Con-
vent dels Caputxins de la ciutat. 
Des d’allà, s’atén  les persones em-
presàries i a les emprenedores in-
teressades a rebre assessorament i 
acompanyament per vendre o 
comprar un negoci en funciona-
ment.  

A banda d’això, Reempresa dis-
posa d’un portal web (www.reem-
presa.org) amb informació del ser-
vei i amb informació de totes les 

empreses que busquen un relleu 
en la gestió. 

Salvant llocs de treball 
A l’Alt Empordà, Reempresa ha 
evitat, des del 2011, que 27 negocis 
abaixessin la persiana per falta de 
relleu, salvaguardant 24 llocs de 
treball a la comarca i generant una 
inversió induïda de prop d’un mi-
lió d’euros. Al conjunt de la provín-
cia de Girona, Reempresa ha evi-
tat el tancament de més de 275 ne-
gocis evitant així la pèrdua de més 
de 680 llocs de treball. 

u El centre creat el 2011 posa en contacte aquelles persones que volen comprar  
un negoci amb aquelles que en tenen un i s’estan plantejant tancar-lo per motius diversos
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El servei de Reempresa és molt útil per a la continuïtat de les pimes EMPORDÀ

A l’Alt Empordà disposa 
d’un punt d’atenció 
oficial a l’Àrea de 
Promoció Econòmica  
de Figueres

H
ola emprenedor, espero 
i desitjo que estiguis te-
nint un bon principi 
d’any. Una vegada més, 

ja hi tornem a ser, pocs dies abans 
que s’iniciï de nou la campanya de 
la Renda. El passat 2020 va ser dife-
rent dels altres, per les circumstàn-
cies en què ens vam veure, i a les 
quals encara estem abocats tots 
plegats, però hi ha coses que no 
canvien. I com deia Benjamin 
Franklin, un dels pares de la decla-
ració d’independència americana, 
«a la vida hi ha dues coses segures, 
la mort i el pagament d’impostos». 

La campanya comença el pro-
per dia 7 d’abril i hi ha temps per 
presentar la declaració, en cas que 
s’hi estigui obligat, fins al proper 30 
de juny (25 de juny si és a pagar i es 
vol domiciliar). Cal recordar que en 
aquesta campanya també s’hi in-
clou la Declaració de Patrimoni per 
a qui hi estigui obligat. 

Altres dates importants són: el 4 
de maig, data en què estarà dispo-
nible la cita prèvia amb l’Agència 
Tributària per a l’atenció telefòni-
ca; el 6 de maig, data en què es po-
dran començar a presentar les de-
claracions telefònicament; el 27 de 
maig, data en què estarà disponi-
ble la cita prèvia amb l’Agència Tri-
butària per a l’atenció presencial, i 
el 2 de juny, data en què es podran 
començar a presentar les declara-
cions presencialment a les seus de 
l’Agència Tributària. El 29 de juny 
serà l’últim dia per a demanar cita 
prèvia. 

Per a aquells que vulgueu fer la 
declaració sense accedir als serveis 
de l’Agència Tributària directa-
ment, haureu d’identificar-vos en 
alguna de les seves aplicacions 
mitjançant qualsevol dels següents 
mètodes, tots ells vàlids: 

- Certificat digital 
- DNI electrònic 
- Cl@ve PIN 
- Número de referència; que po-

dreu obtenir mitjançant algun dels 
imports d’alguna de les caselles de 
la declaració de la Renda de l’any 
anterior, en aquest cas la de l’any 
2019. 

Dit tot això, molts ànims i enda-
vant que les coses, a poc a poc, ani-
ran a millor i podrem tornar a tre-
ballar i a fer vida tal com estàvem 
acostumats.

RENDA 2020: 
DATES I DADES 

CLAUS PER  
A NO TENIR 

ENSURTS

Marc  
Masmitjà  

Economista

Opinió

AGENDA: Cursos subvencionats per a persones treballadores i desocupades
Curs de creació d’empreses (52 h) 
u Mòdul Introducció (16, 17, 23 i 24 d’abril, i 7 i 8 de maig) 
u Mòdul Fiscalitat (14, 15, 21 i 22 de maig) 
u Mòdul Màrqueting (28 i 29 de maig, i 4 de juny) 
u Horari: divendres de 16 a 20 h i dissabtes de 9.30 a 13.30 h 
u Lloc: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Ba-
laguer (Ronda Sud, 3) 
u Inscripcions i informació: 972 67 42 61 
u promocioeconomicafigueres@gmail.com 
u  
Francès. Atenció al client. Nivell A2.2 (60 h) 
u Dates: del 7 d’abril al 12 de maig de 2021 
u Dies: dilluns, dimecres i divendres. De 09.15 a 13.15 
u Lloc: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Ba-
laguer (Ronda Sud, 3) 
u  Preinscripcions: Fins el 6 d’abril a les 14 h a ofici-
naempresa@figueres.org (prova de nivell el 7 d’abril) 
 
Microsoft Word 2016. Nivell inicial (45 h) 
u Dates: del 12 d’abril al 31 de maig de 2021 

u Dies: dilluns i dimecres. De 18 a 21 h  
u Lloc: Seu de l’IDFO-UGT (Poeta Marquina, s/n)  
u Inscripcions i informació: idfo.com / 972 513 105 

 
Microsoft Excel 2016. Nivell inicial (45 h) 
u Dates: del 13 d’abril a l’1 de juny de 2021 
u Dies: dimarts i dijous. De 18 a 21 h 
u Lloc: Seu de l’IDFO-UGT (Poeta Marquina, s/n) 
u Inscripcions i informació: idfo.com / 972 51 31 05 

 
Manipulador de productes fitosanitaris.  
Nivell bàsic (25 h) 
u Dates: del 12 al 26 d’abril de 2021 
u Dies: dilluns, dimecres i divendres. De 16 a 20 h 
u Lloc: Fundació Clerch i Nicolau (Nou, 53) 
u Inscripcions i informació: idfo.com / 972 51 31 05 

 
u Servei d’assessorament  
per a persones emprenedores del territori 
u Assessorament professional per a la posada en mar-

xa de projectes emprenedors.  
u Es tracta d’un servei:  

– Personalitzat 
– Amb cita prèvia 
– Gratuït  

u Si tens una idea de negoci però necessites un cop de 
mà, no ho dubtis, i demana la teva cita!   
u Més informació: Oficina d’Empresa Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Figueres. Rec Arnau, 6 
(antic Convent dels Caputxins)  
u Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 
8.30 a 14.30 h  
u promocioeconomica@figueres.org 972 67 42 61 

 
A MÉS: BUTLLETÍ LOCAL DE SUBVENCIONS 
El Butlletí Local de Subvencions és un sistema d’infor-
mació de recursos de finançament que l’Ajuntament de 
Figueres posa a l’abast de tota la ciutadania, empreses i 
entitats de la ciutat. Subscriu-t’hi gratuïtament a: 
bit.ly/3exZ1Vx


