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Aquest projecte està subvencionat per SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’ordre TRE/293/2010 



És un projecte innovador d’àmbit català. L’objectiu principal és ajudar les persones 
empresàries o ex autònomes que vulguin tornar a emprendre. 

 

 Amb aquest projecte volem provocar un canvi de percepció i millorar l’opinió pública 
sobre el fracàs empresarial; afavorir mesures de suport i acompanyament a les 
persones emprenedores, a la vegada que proposem ajudar-les perquè puguin tornar a 
esdevenir motors econòmics, afavorint la creació d’ocupació. 

 

Objectius: 

• Definir una metodologia adequada d’atenció a les persones objecte del projecte. 

• Oferir-los atenció, assessorament i coaching, per tal que prenguin consciència de la 
nova situació en la què es troben i ajudar-los a definir el seu itinerari personal de 
reincorporació professional. 

• Fomentar un clima més favorable a l’esperit empresarial i al fet de tornar a 
emprendre. 

 

 

Què és Reinicia’t? 



Actuacions: 

• Creació de la metodologia d’atenció. 

• Presentació del projecte a tot el territori català. 

• Acollida, atenció i assessorament a usuaris del Reinicia’t. Torna a emprendre. 

• Difusió del projecte a tot el territori català. 

• Fer xarxa amb entitats i organitzacions d’arreu de Catalunya que s’hi vulguin 
adherir. 

• Elaboració propostes polítiques. 

 

Públic objectiu: 

• Persones emprenedores que han viscut una experiència professional o 
empresarial fallida. 

• Persones empresàries que es troben en una situació de tancament imminent o 
amb greus dificultats econòmiques. 

Què és Reinicia’t? 



Entitats promotores del projecte  

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el 
Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE 293/2010 



Procés d’atenció i assessorament 



El 65% de les persones ateses són homes, entre 45 i 54 anys (43%), 
el 32% dels quals té estudis postsecundaris i el 28%, estudis 

superiors. 

Persones ateses 

S’han atès un total de 211 persones a 31/12/2011. El 80% de les 
persones han seguit el programa en tot el seu procés.  



  

El 53,5% de les persones continuen en actiu per compte propi, 
amb forma fiscal d’empresari individual (40%) o SL (37%).  

Persones ateses 



  

El 72% de les persones tenien una experiència com a autònom 
superior a 5 anys.  

Persones ateses 



  

El 30% de les empreses pertanyien al sector comerç i només 
el 15% a la construcció. 

Persones ateses 



  

Quant a la dimensió del negoci es tracta de microempreses  
(50%) i autònoms (36%), que tot i patir greus dificultats 

econòmiques encara continuen en actiu (51%). 

Persones ateses 



  

El 49% dels usuaris del programa han iniciat activitat (9%), han creat una 
empresa (6%), han reflotat l’empresa (25%) o  bé s’han pogut recol·locar 

(9%) en una altra empresa. La resta d’usuaris que han utilitzat els 
diferents serveis del programa no han iniciat una acció posterior. 

Persones ateses 



 
Fem xarxa!: adhesions altres entitats 

A partir del mes de setembre de 2011 es van adherir al programa les entitats i 
organismes següents: 

 

• Ajuntament de Sant Cugat 

• Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda 

• Ara_Coop – Promoció i creació de cooperatives 

• Aseitec 

• Associació Catalana d’Empreses d’Assistència en Carretera (ASCA) 

• Associació d’Empresaris de Cerdanyola 

• Cercle Cecot de Joves Empresaris 

• Cambra de Comerç i d’Indústria de Terrassa 

• CEDEM-Ajuntament de Manresa 

• COAC (Col.legi d’Agents Comercials de Sabadell) 

• Col·legi de Graduats Socials 

• Col·legi de Dissenyadors Gràfics de Catalunya 

• Consell Comarcal Alt Penedès 

• Consorci d’Iniciatives Cercs – Berguedà 



 
Fem xarxa!: adhesions altres entitats 

 

• FEDELATINA 

• FIDEM 

• Fòrum Empresarial Cecot Rubí 

• Fundació cp’Ac 

• Gremi de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters de Terrassa i Comarca 

• Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca 

• Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa i Comarca 

• IMPEVIC 

• PROCornellà 

• SECOT (Delegacions de Barcelona, Girona i Lleida)  

• Taula d’Autònoms de Catalunya 

• VAE (Voluntaris en Assessoria Empresarial) 

 



Compromisos entitas adherides: 

• Presentar i difondre els objectius i serveis del projecte al territori d’influència. 

• Derivar persones beneficiàries del projecte a les entitats promotores. 

• Donar visibilitat del web (imatge) del projecte en el web i mitjans propis de la 
l’entitat adherida. 

 

Compromisos entitats promotores: 

• Acollida, valoració inicial i acompanyament de les persones que ens deriveu. 

• Assessorament especialitzat “Estratègies per al canvi”. 

• Assessorament jurídic i socioeconòmic. 

• Assessorament per a tornar a emprendre. 

• Assessorament per a la recol·locació. 

• Visibilitat del web de les entitats adherides (al web del projecte, notes premsa i 
acte cloenda). 

 

 
Fem xarxa!: adhesions altres entitats 



• Hem atès 211 participants (a data 31/12/2011) 

 

• El 80% dels usuaris han continuat en alguna fase del programa i no l’han abandonat 

 

• El 54% ha participat en el mòdul d’estratègies per al canvi, l’assessorament psicològic 

 

• Un 24,62% de les persones emprenedores que es trobaven amb greus dificultats quan 
van entrar al programa han reactivat la seva empresa. 

 

• Un 37% dels usuaris ha rebut assessorament per tornar a emprendre i un 42,3% 
d’aquests ha iniciat de nou l’activitat o ha creat empresa 

 

• Un 21% dels usuaris ha rebut assessorament per recol·locar-se, un 43,18% dels 
quals s’ha recol·locat 

Resultats finals 



Dades de contacte 

 

Visita el web:  www.reiniciat.cat 
 

Fes-te amic al Facebook: ww.facebook.com/reiniciat       

    

Segueix-nos al Twitter:       @reiniciat 


