RELLEU COOPERATIU
DE L'ALT PIRINEU I ARAN
Visibilització
al territori

Eines i recursos per
a prescriptors

Suport a la creació i
desenvolupament

Actuacions al món
educatiu

CCAR: mcfarre@ccar.ddl.net - 973 69 03 53
CCAU: empresa@alturgell.cat - 973 35 57 98
CCC:

ateneu@cerdanya.org - 972 88 48 84

CCPJ: dengo@pallarsjussa.cat - 973 65 01 87
CCPS: apalau@pallarssobira.cat - 973 62 01 07
CGA:

promeco@aran.org - 973 64 18 01

Accions de difusió i
acompanyament de la
continuïtat empresarial

Promoció de la
fórmula cooperativa

ACAPA
Ateneu Cooperatiu
de l'Alt Pirineu i Aran

El/la propietària cooperativitza l’activitat - CONTINUÏTAT EN

CAUSES DE RELLEU

FORMA COOPERATIVA
L’escenari de cooperativitzar l’activitat per part de la persona
propietària pot ser una oportunitat per sumar capacitats i estratègia

Jubilació, incapacitat o defunció (traspàs) - REEMPRESA

amb persones que coneixen l’empresa i el sector, i que

Relleu en la propietat d’una empresa sanejada i viable

volen assumir majors drets i deures en la continuïtat de l’activitat

econòmicament, motivada per causes de jubilació, incapacitat

amb una estructura organitzativa horitzontal on les persones

o defunció de la persona propietària, que no compta amb

estan en el centre de l’activitat.

relleu generacional que doni continuïtat al negoci. Davant
d’aquests casos el relleu en forma de cooperativa esdevé una
oportunitat de cessió del negoci a les persones treballadores.

“PASSES A SEGUIR PER AL RELLEU”
Crisi d’activitat - TRASPÀS - COMPRA DEL NEGOCI
La recuperació d’empreses properes al tancament pot estar
ocasionada per una situació de crisi del negoci, derivada de la
conjuntura econòmica que travessa una empresa, ja sigui per
la mala gestió del propietari o bé per factors externs, de tipus
econòmic, legislatiu o d’altres.
Caldrà realitzar un estudi de viabilitat per tal d’assegurar-se que

- Informació sobre l'estat del negoci
- Valoració del negoci

viabilitat

- Negociació d'expectatives
- Conformació del grup

l’opció de relleu en forma cooperativa és una opció real i

- Planificació econòmica de la futura activitat

recomanable per a les persones que reprenen l’activitat.

- Planificació societària

