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Resum executiu 

 
 

“L’empresa familiar, l’avi la crea, el fill la fa créixer i el nét se la fa petar” 

 

És el net l’únic responsable de l’alta taxa de mortalitat de les empreses familiars a Catalunya? 

Existeixen altres factors i causes que fan que la continuïtat sigui un dels majors mals de cap 

dels empresaris?  

 

Està comprovat que el període de la successió és per aquestes empreses el més conflictiu... 

No seria doncs  més fàcil que existís una fórmula miraculosa, que pogués garantir el pas de 

generació en generació? 

La resposta és la principal meta d’aquest estudi. Matemàticament es pot sintetitzar amb  una 

sèrie ordenada de factors:  

 

 

 

Cal tenir en compte que cada empresa és un món, així que cada factor adquireix un valor 

diferent en cada cas. Serà millor un bon successor o una bona organització? És 

imprescindible elaborar un protocol familiar? És només vàlid que els fills portin l’empresa o 

cabria la possibilitat de professionalitzar-la? 

 

De la mateixa manera que existeixen diferents causes que deriven a la mort d’una empresa 

familiar hi ha diferents camins per sobreviure.  
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Introducció 

 

L’empresa familiar constitueix una estructura organitzativa molt popular i eficient a  

Catalunya on hi ha un fort esperit empresarial. Aquesta forma organitzativa, concentrada en 

petites i mitjanes empreses (PIMES), representa un alt percentatge, aproximadament un 

65.6%1 del total d’empreses.  

 

Són diversos els avantatges que ofereix aquesta forma empresarial, i és per aquest motiu que 

moltes empreses catalanes opten per aquesta opció. Unes aportacions inicials reduïdes, la 

necessitat d’inversió relativament baixa, els avantatges competitius lligats a algun  

coneixement, entre altres, són actractius que freqüenment sedueixen als atrevits empresaris.  

Però encara que sembli sorprenent, aquest mateix context familiar és moltes vegades el 

principal focus de conflicte. Doncs, un dels majors entrebancs de l’empresa familiar és la 

pròpia família. 

 

Tot i que el teixit empresarial català està farcit d’empreses familiars, la manca de recerca i 

d’investigació en aquest àmbit ha estat un incentiu a l’hora de realitzar el nostre estudi. El 

mateix pretén donar un altre enfocament a la bibliografia existent.  

 

L’objectiu del nostre treball és per tant, analitzar una d’aquestes grans dificultats que es 

troben aquests tipus  d’empreses:  la continuïtat, traduït en el procés successori. 

Conseqüentment es procedirà a analitzar els obstacles més rellevants en què es pot trobar un 

empresari al passar el seu càrrec a la seva descendència. Es proposaran solucions i 

alternatives a aquest gran problema exemplificant-ho amb casos pràctics de diferents 

empreses.  

 

                                                 
1 L’empresa familiar a Catalunya, Modest Guinjoan, Carles Molia, Jordi Pons, pàg 21 
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 L’empresa familiar, avantatges i inconvenients 

 

Abans d’aprofundir en l’estudi de la continuïtat familiar cal definir prèviament que és una 

empresa familiar. S’entén per empresa familiar aquella empresa que pertany a un grup 

familiar i és dirigida per un o més membres d’aquesta. Tot i que la família no disposi de més 

del 50% del capital social es pot continuar considerant empresa familiar sempre i quan tingui 

un percentatge d’accions més gran que qualsevol altre individu i per tant una capacitat 

decisòria d’última instància. 

 

L’empresa família es pot sintetitzar amb tres cercles representats en la figura següent: 

 

 
Model dels tres cercles de Davis i Tagiuri 

En l’esquema veïem totes les possibles relacions entre la família, la direcció (empresa) i la 

propietat. El gráfic és de gran utilitat ja que davant un possible conflicte ajuda a col�locar a 

cada agent al lloc que li pertoca i permet actuar en el camí de la resol�lució de problemes de 

la millor manera possible, tenint en compte el paper que juga cadascú dins l’empresa. 

L’empresa familiar és encara una forma organitzativa vigent en l’economia i de gran 

importància. Es considera una de les formes organitzatives més complexes. A Catalunya 

representa 2/3 parts de les empreses mitjanes i grans, en sectors específics com alimentació, 

textil-confecció, química, metal�lúrgica, serveis, construcció...Cal destacar els sectors en 

menor presencia són la química i la metal�lúrgia ja que aquests sectors requereixen molt 

capital i a més existeix una gran competència vers multinacionals. Algunes empreses 
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familiars de gran renom són Laboratorios Dr.Esteve, Agrolimen, Mango, Roca, Puig Beauty 

& Fashion Group, entre altres.  

L’organització en forma d’empresa familiar no es utilitzada a l’atzar sinó que gossa d’unes 

certes avantatges que altres empreses no familiars no disposen. Algunes d’aquestes 

avantatges s’expliquen a continuació. 

 

Compromís personal amb l’empresa: aquesta pot ser una gran motivació ja que el lligam personal 

amb l’empresa es innat. L’empresa és la seva creació o la d’algun altre membre de la família 

(normalment de generacions anteriors) fet que fa que es comprometin i es dediquin a 

aquesta molt més que altres empresaris no vinculats a la família. A més hi ha un gran 

sentiment d’unitat (fruit de la família) on es segueixen interessos comuns. 

 

Coneixement específic: Les empreses familiars tenen de vegades les seves pròpies maneres de fer 

i això es pot utilitzar com un avantatge que les fa diferents. 

 

Orientació a llarg termini: Les empreses familiars solen ser més eficients a llarg termini tot i que 

la continuïtat entre generacions és el factor més difícil d’aquestes. Però si s’assoleix es 

garanteix l’èxit. “Les empreses familiars es creen per ser duradores”2A més, hi ha una gran resistència 

en els moments difícils pel sentiment de pertinença ja comentat. 

 

Flexibilitat en el treball, el temps i el diner: Els familiars que treballen a l’empresa  estan disposats 

a treballar tantes hores com faci falta i amb gran esforç per portar endavant el projecte. El 

repartiment dels beneficis per les famílies empresàries no és fix i és relatiu a la necessitat 

financera de l’empresa. Per ells no existeixen restriccions.   

 

Cultura estable: L’estabilitat dóna fiabilitat i confiança sempre i quan s’adaptin les noves 

tècniques o coneixements quan sigui precís. 

 

Rapidesa en la presa de decisions: pel que fa a les empreses familiars, la presa de decisions és molt 

més simple i ràpida que a les altres, ja que les responsabilitats estan clarament definides i 

normalment, les decisions s’acorden entre una o dos persones. Les empreses no familiars 

segueixen un pla de decisió molt més complex, ja que qualsevol deliberació ha de seguir una 

                                                 
2 Joan Corona, director acadèmic IEF 
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sèrie de passos, com són, inicialment la resolució de la junta directiva, estudis de viabilitat, 

etc.  

 

Malgrat tot, com totes les formes organitzaves també presenta algun punt més febles que 

també cal analitzar per veure d’ on sorgeixen els problemes. 

 

Mentalitat tancada i conservadora:  hi ha conductes que es poden arrelar a l’empresa sense 

permetre que les noves idees i tècniques s’apliquin. Es dóna molt valor al llegat històric. De 

la mateixa manera que ténen menys interdependència amb al resta de l’economia, cooperen 

menys amb la resta de les empreses. 

 

Aversió al risc: La creativitat i la innovació es creu menys importants que altres aspectes, els 

directius familiars són menys pioners. 

 

Conflictes emocionals: és un dels problemes més fàcils de trobar, ja que el vincle familiar amb 

l’empresa es inevitable. La barreja dels aspectes familiars amb l’empresa pot ser una bomba 

explosiva.  

 

La continuïtat: aquesta es dóna forma amb el procés successori quan hi ha el traspàs d’una 

generació a l’altre. És un dels punts més febles de les empreses familiars. És per això que ara 

en endavant estudiarem les causes i les possibles solucions. 
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La continuïtat 

Com ja s’ha explicat en l’anterior apartat, un dels principals problemes de tota empresa 

familiar, és la successió. Mostra d’això són les dades estadístiques de que es disposa; parlant 

en números índex ens trobem que de cada 100 empreses familiars, a segona generació 

només en queden 30 i d’aquestes, a tercera generació n’arriben 15. 

Citat ja el punt feble de les empreses, cal remarcar que els dos factors que fan que una 

successió es desenvolupi correctament són l’anticipació (o planificació) i la informació.  

La planificació és un aspecte bàsic per la continuïtat familiar, ja que planificar consisteix en 

anticipar una sèrie de possibles fets, tant personals com empresarials o familiars futurs i 

trobar la solució o el camí a seguir més adient per cadascun d’ells. 

Pel que fa a la informació, és crucial que el successor conegui l’estructura i la complexitat de 

l’empresa que haurà de dirigir. 

Una de les eines de què disposen les empreses familiars per tal de complir els objectius de 

planificació i informació, és el Pla de Successió. En els plans han de quedar recollides quines 

són les metes de l’empresari o empresària i de la família i la manera d’aconseguir-los; per 

això cal que el pla s’adapti a l’entorn en el que competeix l’empresa, ha de considerar els 

interessos dels grups implicats en l’empresa, ha de ser realista i factible i ha de permetre a 

cada agent tenir un temps per adaptar-se a les seves funcions. Seria convenient que el 

redactat fos simple, per escrit i que el recolzés un professional. 

 Etapes de la successió 

 

 

 

 

 

FONT: Modest Guinjoan i Josep M. Llauradó, L’empresari familiar i el seu pla de successió. 
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La primera és la planificació de la successió, que consisteix en que l’empresari vegi el pla de 

successió com una necessitat per ell i per tots els grups implicats en l’empresa, dissenyi el 

procés acuradament, impliqui a tots els que l’envolten, es busquin els col�laboradors 

necessaris per tal d’analitzar objectivament l’empresa, la família i l’entorn per marcar les 

direccions principals del pla successori i determinar els instruments que caldran per arribar-

hi i finalment triï el successor idoni en base a uns criteris establerts amb anterioritat. 

La segona part és la preparació del successor. Malgrat ser la segona part d’un pla de successió, 

cal remarcar que la preparació ha de començar a la infantesa; els candidats a successor han 

de voler ser-ho i per això l’empresa ha de ser atractiva per ells des dels inicis. Seria 

convenient que els estudis que aquests realitzin anessin encaminats cap al camp de l’empresa  

Posteriorment caldrà determinar quin de tots els possibles candidats serà l’ escollit i centrar-

se en la seva preparació completa, que consistirà en estudiar les seves mancances i buscar-ne 

solucions, complementar la formació de base amb experiència fora de l’empresa, anar 

derivant cap a ell responsabilitats i avaluar-lo en el camí de l’acceptació de les mateixes per 

finalment poder-lo confirmar, si el procés de preparació s’ha realitzat amb èxit, com a 

successor de l’empresa. 

La tercera és la fase de traspàs; el succeït va deixant anar el control de l’empresa i aquest es 

prés pel successor. És el moment en que el succeït transmet al successor tota la informació 

rellevant de l’empresa, tant pel que fa a clients, proveïdors, banca, institucions, com 

internament a nivell de personal i gestió perquè la transmissió de l’empresa es dugui a terme 

amb èxit i el candidat a successor s’integri definitivament com a successor a l’empresa. Cal 

citar els diversos tipus de traspàs de funcions que es poden donar a les empreses, d’una 

banda tenim el traspàs programat que es pot donar gradualment o en un moment del temps 

precís i d’altra banda el traspàs improvisat. 

La quarta i última és el disseny de la retirada i la retirada del succeït. L’antic empresari ha 

d’allunyar-se del procés de presa de decisions perquè aquest pugui ser portat a terme pel nou 

empresari sense cap tipus de problema, ni a nivell d’empresa ni a nivell familiar. Per evitar 

que l’antic empresari intenti seguir intervenint a l’ara antic treball serà necessari que física i 

psíquicament pugui sentir-se útil per realitzar altres tasques o aficions fora de l’empresa i cal 

també que les seves necessitats econòmiques estiguin satisfetes. 
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Causes del possible fracàs de la continuïtat 

 

Tal i com s’ha vist en els apartats anteriors, el principal entrebanc en la continuïtat d’una 

empresa familiar és el procés de successió.  

 

La successió és clau per garantir que l’empresa continuï la seva vida, per tal de què creixi i 

s’expandeixi. D’aquesta manera, queda prou clar que aquest és un procés de suma rellevància 

el qual no rep l’atenció necessària. Aquesta manca d’atenció es tradueix en un dels principals 

problemes: la mala preparació de la transmissió de l’empresa (el problema s’aborda tard), 

que fa que s’acabi optant per vies menys eficients i més cares.  

En concret, un 60% de les empreses familiars fracassen a causa d’aquesta ineficient 

successió; el 40% restant de les empreses, ho fan a causa de factors de mercat com poden 

ser l’augment de la competitivitat, la globalització... 3 

 

Una de les principals causes de què es realitzi una successió fatídica és la manca d’anticipació. 

S’ha de planificar adequadament (per mitjà d’un protocol, d’un consell familiar...) Si es 

preveuen tots els possibles problemes amb antelació es podran solucionar fredament i això 

permetrà reduir els conflictes. Per tant, cal evitar la improvisació ja que sol anar 

acompanyada de males decisions i com a conseqüència de fracàs en la successió.   

 

En segon lloc, un factor determinant en l’èxit de la successió és el moment en què es dur a 

terme; el temps. El temps juga un paper molt important en aquest canvi de gestió.  

Moltes vegades, es retarda massa la successió: la retinència del succeït a abandonar i ha cedir 

el torn al seu successor.  

 

En tercer lloc, també cal destacar els conflictes familiars que es creen en aquest traspàs. L’origen 

dels conflictes sol venir donat per la no acceptació del successor, per la rivalitat entre 

possibles successors ...A vegades, s’ha donat casos on la parella del successor treballa en la 

mateixa empresa, això pot ocasionar més conflictes, ja que els problemes que hi ha en la 

parella es transmeten a l’empresa. I molt sovint, són aquests conflictes els que determinen 

que es dugui a terme amb èxit o no, la continuïtat. 

 

                                                 
3 Dades facilitades pel senyor Joan Corona, director acadèmic de l’IEF.  
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En quart lloc, un altra determinant rau en la persona del successor. Una manca de formació i 

coneixement de l’empresa afecten negativament. A vegades, la visió tancada al buscar el nou 

successor pot ser un cos 

d’oportunitat alt per l’empresa: 

és possible que la persona no 

presenti les aptituds adequades i 

necessàries i pel simple fet de 

ser de la família sigui candidat. 

Això comporta una pèrdua de 

rendibilitat i pot degenerar 

l’activitat de l’empresa, fet que 

es podria haver evitat 

professionalitzant l’empresa. És 

evident, que fora de l’àmbit familiar, hi ha més possibilitats de trobar una persona més 

capacitada per dur a terme la direcció. Molt sovint, l’empresa familiar és reticent a la 

professionalització, però, d’aquesta manera es pot guanyar avantatge competitiu i estratègic, 

generalment.  

 

La actual globalització també pot jugar en contra de la continuïtat. “La competència que hi ha a 

l’economia és ferotge i creixent i aquesta va més en favor de la permanència d’empreses més aviat grans que 

petites” 4. La competència de les multinacionals, a nivell general, pot ser un factor que faci 

fracassar empreses, en especial petites i mitjanes. Cal recordar que la majoria empreses 

familiars catalanes es cataloguen en PIMES. Aquí podem tornar a destacar la dada facilitada 

per Joan Corona, en què el 40% de les empreses familiars tanquen les seves portes degut 

principalment a raons de mercat.   

 

Segons les estadístiques, del pas de primera a segona generació el 70% de les empreses 

moren, i del pas de segona a tercera, un 30% desapareixen. És a dir, de cada 100 empreses 

familiars, només 30 empreses aconsegueixen sobreviure, en la primera successió. D’aquestes 

30 empreses, tan sols la meitat, 15, aconseguiran amb èxit el procés. “l’avi la crea, el fill la fa 

créixer i el net se la fa petar.”5 

 

                                                 
4 Modest Guinjoan, catedràtic especialista en l’empresa familiar.  
5 Dita popular. 
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Així doncs, la posició de la generació que actualment dirigeix l’empresa també és un factor 

determinant. La motivació,  la implicació i la vinculació juguen un pes molt important per la 

figura del o dels successors, i són actituds que s’han d’induir des d’un principi. La visió del 

fill al paper de les generacions passades, sobretot dels pares, és un factor clau que explica en 

molts casos la negativa a continuar el negoci.  

 

 “(...)el fundador te una visió prou clara de l’empresa i sobretot prou implicada. A mesurar que 

les generacions van avançant la carrega emocional i de projecte propi d’aquesta empresa es va 

detanuant. Va disminuint la identificació afectiva i augmenta el pes de la dimensió financera de 

l’empresa, i es veu l’empresa com un negoci.” 

 

Actualment, ser empresari requereix molta dedicació; una jornada laboral més que 

extraordinària; requereix dedicar-se en cos i ànima a l’empresa. I en ocasions, els que seran 

els futurs successors prefereixen una bona quantitat de diners i estalviar-se així tots els mals 

de caps i esforços que requeriria continuar l’activitat de l’empresa. 

 

“ Som una societat d’èxit i tots tenim un nivell de vida molt bó, la gent ja no esta disposada a 

sacrificar-se. Això pels pares es un cop psicològic molt fort. Es un efecte nou de la societat de 

l’èxit”6 

 

D’aquesta manera, es pot afirmar que el canvi sociocultural de la societat també afecta a la 

continuïtat directa o indirectament.  

 

Un altre conflicte que es deriva de la posició generacional, es l’alineació d’interessos quan 

amb el pas del temps la família creix i les branques es bifurquen. Quantes més persones hi 

ha, més diversitat d’opinions i objectius, conseqüentment més dificultat d’unificar interessos 

problema que es transmet a l’empresa.“La deducció no és directa, va mediatitzada perquè com més 

membres hi ha a la família més potencial de conflicte, com més potencial de conflicte més situacions que poden 

dur al fracàs.’’’7 Així doncs, el nombre de familiars dificulta que es produeixi la successió. 

 

Com tota empresa la rendibilitat del negoci és essencial, més ho és en el cas de les empreses 

familiars en el moment de la successió. Cal emfatitzar, que amb el repartiment de l’empresa a 

les generacions següents ha de garantir una rendibilitat perquè hi hagin incentius suficients a 
                                                 
6  Joan Corona, president acadèmic de l’IEF.  
7 Modest Guinjoan, catedràtic especialista en l’empresa familiar. 
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seguir amb el llegat familiar. Aquesta idea està relacionada amb el nombre de membres que 

formen la família: quantes més particions pateixi l’empresa més petites seran les parts. 

 

En l’àmbit legal, el no compliment del protocol, en cas que existeixi, és un instrument per 

facilitar la continuïtat desaprofitat. Amb la possibilitat de dotar-lo d’un recolzament jurídic8 

garanteix la seva aplicació. aconseguir amb un reial decret del mes de febrer que regula el protocol 

familiar 

 

En referència al marc fiscal, cal destacar que l’ impost de successions i dotacions que havia 

estat un obstacle important ho ha deixat de ser gràcies a les modificacions de la llei fiscal. 9 

Malgrat tot, actualment existeixen grans diferències entre les diferents Comunitats 

Autònomes; llocs com Madrid, Navarra, Rioja, País Basc, Aragó, Illes Balears, 

Valencia...estan exempts en la totalitat. A Catalunya, la situació és beneficiosa per les 

empreses familiars ja que aquestes tenen un tracte especial, fiscalment parlant, respecte altres 

tipus de patrimoni i societats. En concret, a les empreses familiars catalanes se’ls atorga una 

bonificació del 95% sobre el valor de l’empresa sempre i quan compleixin uns certs requisits 

establerts per la llei. 

 

Les característiques de l’empresa familiar per tal de rebre aquesta bonificació són bàsicament 

les següents10: 

- El familiar successor ha de treballar a l’empresa i ha de tenir càrrecs directius 

dins d’aquesta. A més, cal que els ingressos derivats de l’empresa familiars siguin 

com a mínim el 50% dels ingressos anuals, d’aquesta manera es garanteix que 

l’empresa familiar respon a una activitat econòmica necessària per ser 

continuada, amb això es volen evitar fraus i  conductes il�legals. 

- Han d’existir com a màxim 10 successors 

- Les persones en què recaigui la successió han de complir la posició de primer o 

segon grau, és a dir, dins la línia  familiar correspondria al cònjuge i  fills.     

                                                 
8 Objectiu de l’IEF assolit a través d’un Reial Decret aprovat el febrer del 2007; llei 171/2007 
9 “ [...]desde 1996 España cuenta con uno de los mejores marcos fiscales de la OCDE en lo que se 
refiere a este impuesto y a la inversión  [...]”.http://prensa.iefamiliar.com 
10 Consulta a la Sra. Reyes, comptable de Kripton S.A  
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Cas pràctic 

Possibles solucions al fracàs de la continuïtat 

 

Pel problema de la manca d’anticipació i de la improvisació, les úniques solucions possibles 

són la previsió i fer arribar tota la informació necessària a tots els membres de l’empresa perquè 

coneguin la seva situació en cada moment, els seus deures i les seves obligacions. Per 

aconseguir això, és molt favorable que les empreses disposin d’un protocol familiar, on estiguin 

estipulades totes les solucions a prendre davant qualsevol conflicte o imprevist que pugui 

sorgir. 

 

L’empresa Inditex és un cas exemplar d’una empresa que ha previst i 

planificatamb temps la futura successió. Aquesta empresa, de renom mundial i la major 

fortuna d’Espanya, es dedica al sector tèxtil, i engloba marques tan conegudes com Zara, 

Bershka, Massimo Dutti... entre moltes altres, que estan presents en l’armari de la majoria de 

dones del món.  

 

Amancio Ortega, fundador de l’empresa i actual propietari d’aquesta, ha decidit que la 

persona que el succeïrà serà la seva filla menor, Marta Ortega (de 23 anys), sempre i quan, 

ella, arribat el moment, accepti. Per tal de què la successió sigui exitosa,  l’empresa ha 

dissenyat un procés de successió complet que consistirà en un llarg aprenantatge amb la 

finalitat de formar i dotar de totes les aptituds necessàries a la futura successora. Aquest 

procés s’iniciarà el setembre del 2007, moment en que la “hereva” començarà a treballar 

com a una  empleada més en una de les 445 botigues Bershka d’Espanya. En el seu 

aprenantage, aprofunditzarà els seus coneixements en diversos àmbits (financer, fiscal, 

jurídic, anàlisi de vendes, entre altres). Però possiblement el més important, i l’objectiu 

principal de la seva formació, serà el coneixement de tot l’entremat de l’empresa, per tal de 

què s’identifiqui amb l’empresa i descobreixi si realment té o no interès per aquesta.  

..... 

Quan un empresari no està disposat a deixar l’empresa o no hi ha un successor triat, el 

problema ve donat per una manca de temps, que portarà a la improvisació. Contra aquestes 

dificultats s’ha de lluitar conscienciant al successor que ha de deixar la seva feina i buscar-se altres 

tasques, ja que a partir d’una certa edat no es disposa de la suficient lucidesa o claredat per 

prendre determinades decisions. També ha de saber triar un bon relleu i preparar-lo 

adequadament perquè realitzi de la manera més eficient la feina i així poder-se separar de 

l’empresa sense haver de patir pel futur de la mateixa.  
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Cas pràctic 

 

Del total d’empreses que fracassen, el 60% ho ha fet per l’aparició de conflictes familiars. 

Per evitar l’aparició d’aquests conflictes és adient crear un consell de família, que s’encarregui 

de separar l’empresa de la família i on es puguin discutir i trobar solucions per la via de 

l’acord i el consens a tots els problemes familiars que puguin aparèixer. 

 

És obvi que cal trobar la persona adient per dirigir l’empresa cap a l’acompliment dels 

objectius fixats, és a dir, cal trobar un bon successor, una persona formada, a poder ser amb 

estudis i experiència, interessada per l’empresa, que l’estimi o pugui arribar a fer-ho com en 

el seu moment el fundador. Si no existeix dins del grup familiar una persona que compleixi 

aquestes característiques o la major part d’elles, seria convenient buscar un professional 

extern en qui poder dipositar la responsabilitat de la direcció de l’empresa o professionalitzar 

l’empresa permetent l’entrada de consellers, assessors, ... exteriors. En conclusió, cal aplicar 

barreres a l’entrada pels nous membres de la família i tenir en compte que no per ser de la 

família s’és bon professional i que no per ser de fora l’empresa no funcionarà eficientment. 

 

          Per tal d’exemplificar aquesta solució, s’ha estudiat l’empresa Indústries Valls 

S.A, com a cas on la successió es dugué a terme de forma exitosa.  

Aquest grup empresarial recull un conjunt d’empreses dedicades als sectors de les arts 

gràfiques i del tèxtil, sent aquest últim, amb l’empresa Punto Blanco, el principal. Va ser 

creat per Pere Valls, l’any 1948, i va ser una empresa puntal en el país que dinamitzà 

fortament l’economia de la ciutat d’Igualada.  

Després de la seva mort, els seus cinc fills van heredar el grup empresarial, però fou Marta 

Valls qui esdevingué la presidenta executiva del grup. Marta presentava l’actitud, les aptituds 

i les capacitats necessàries per a dur a terme aquesta complicada tasca, i tan el seu pare, com 

els seus germans se n’adonaren i recolzaren a la futura successora. Per tant, en aquest cas en 

concret, la successió es va realitzar de manera esplèndida, sense cap conflicte familiar, sense 

cap necessitat de professionalització, i demostrant així que la successió en una empresa 

familiar és més que possible.  

 

D’altra banda, també podem exemplificar la importància de la persona del successor desde la 

vessant contrària, és a dir, en el cas que no hi hagi un successor ben definit, una persona 

amb les sufucients capacitats i presència per estar al capdavant de l’empresa. Aquest és el cas 

del grup Cortefiel. 
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Tot i que actualment Cortefiel ja no és una empresa familiar, en el moment de la seva 

creació i en bona part de la seva vida ho va ser. El fracàs en la continuïtat d’aquesta empresa 

es produí com a conseqüència de la multiplicitat de membres que hi havia en la família: 

masses membres, massa diversitat d’opinions i d’interessos i per conseqüència impossibilitat 

d’arribar a acords. I un d’aquests acords, es referia a l’elecció del successor: no hi va haver un 

membre que tingués el suficient recolzament de la família per fer-se càrrec de l’empresa.  

Finalment, i malauradament per l’entremant empresarial familiar d’Espanya, es va acabar 

optant per la venda de l’empresa.  

..... 

No és possible lluitar contra la globalització, per tant cal ajustar-se a les noves situacions dels 

mercats mundials. Per fer-ho cal que l’oferta dels productes de l’empresa s’adeqüi a la demanda 

i sobretot és fonamental que l’empresa creixi i s’adapti tant a les noves necessitats dels 

consumidors com a les noves necessitats de la família propietària permetent l’entrada de 

nous membres. 

 

Perquè sigui factible trobar un successor dins de la família, cal que tots els possibles candidats 

vulguin entrar a l’empresa, cal que els hi resulti atractiva i aquest afer és tasca dels pares. Són els 

progenitors els que han de donar una bona imatge als fills de l’empresa des petits, perquè 

aprenguin a apreciar-la i desitgin poder-ne formar part. És important en aquest aspecte 

emetre una visió positiva del treball a l’empresa i alhora evitar portar els conflictes de la feina 

a casa. Al marge de la bona imatge també trobem els factors econòmics, els possibles 

successors s’han de poder guanyar bé la vida treballant per l’empresa familiar, sinó buscaran 

feina a d’altres llocs.  

 

Ja que és natural que la família creixi, cal que l’empresa també ho faci, per poder donar 

entrada als nous membres però contradictòriament “com més membres hi ha a la família més potencial 

de conflicte, com més potencial de conflicte més situacions que poden dur al fracàs.” 11 Qui crea l’empresa 

coneix clarament quins són els objectius d’aquesta i está molt implicat en afavorir el seu 

compliment, però a mesura que passen generacions aquesta voluntat de consecució de les 

metes originals es va perdent, cada cop més es busca millorar els beneficis, en molts casos 

sense tenir en compte alló que va portar als fundadors a crear l’empresa Per potenciar la 

identificació amb el projecte, si l’empresa és prou gran, es pot procedir a dividir-la en societats i 

                                                 
11 Joan Corona, director acadèmic de l’ institut d’empresa familiar 
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Cas pràctic 

Cas pràctic 

assignar-les a fills, néts i altres, creant grups més reduïts i evitant alhora l’aparició de 

conflictes generats per desacords a la presa de decisions. 

 

          Grupo Agrolimen és una gran empresa amb productes tan diferents com els 

destinats a alimentació humana o animal, com els destinats a la higiene infantil o femenina. 

Agrupa marques tan conegudes com Avecrem, Gallina Blanca, Affinity Petcare, Pans & 

Company, Fres Co, Bocatta, Dodot, Evax, Ausonia, ... 

D’aquest cas resulta força interessant estudiar com es va dur a terme el canvi generacional. 

Actualment treballen a l’empresa els 6 fills del fundador (segona generació) i han entrat com 

a consellers els 19 cosins (tercera generació). Per donar cabuda a tots aquests nous membres 

es va dividir l’empresa en societats, una per cada fill agrupant en cada societat diferents àrees 

de negoci; aixó va ser molt favorable de cara a evitar conflictes dins del grup familiar i alhora 

ajuda a  arribar a acords amb més facilitat.12 

..... 

Per aconseguir que el negoci sigui rentable cal que l’empresa creixi, cal que ho faci la seva 

producció i si no és possible, cal que el producte que ofereixi sigui diferent a la resta que es 

poden trobar en el mercat o bé que la seva qualitat li aporti aquest tret diferenciador. Així 

serà factible l’entrada de nous membres de la família i alhora entrar, serà vist positivament 

per tots. “[...] les empreses han de créixer. Si vols que tinguin continuïtat ha de créixer amb la família 

perquè sinó al final acaba sent poc interessant financerament. El tamany és molt important, les empreses 

petites estan condemnades a morir... són poc competitives. Si tens un bar petit i al costat tens un 

Pans&Company els preus de compra de pans son infinitament millors que els del bar. Pots funcionar molt 

bé si el negoci esta ben pensat  però a mesura que passen generacions,  o creixes o estàs fotut.”13 

 

          Prats pa S.L és una empresa del sector alimentari. La podem considerar un 

clar exemple d’una pime familiar que ha passat per una successió amb èxit. El futur encara es 

presenta una mica incert per aquesta empresa, tot i que com a mínim ja es pot parlar d’un 

candidat interessat en portar el control del negoci passada la futura successió. 

En aquesta empresa trobem reflectida una de les possibles sol�lucions al “problema” de la 

globalització dels mercats ja que se n’està potenciant el creixement per la via d’oferir un 

producte de major qualitat del que pugui oferir la competència; tot aixó reforçat per un 

tracte personal i pròxim amb el client. Es busca oferir un producte millor que el que puguin 

                                                 
12 Per més informació veure fitxa tècnica de Grupo Agrolimen als casos pràctics 
13 Joan Corona, director acadèmic de l’ institut d’empresa familiar 
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Cas pràctic 

aportar benzineres, supermercats o altres establiments no especialitzats, atraent al 

consumidor a les seves botigues.14 

..... 

Per aconseguir el creixement d’una empresa calen moltes aportacions financeres, moltes 

inversions que facin possible seguir innovant. Això comporta un greu problema per les 

empreses familiars ja que pateixen de manca de capitalització. El finançament de les empreses 

familiars a vegades no es pot dur a terme i algunes empreses, si els sorgeix la possibilitat, 

opten per solucions com fusions, adquisiscions, reforç financer, venda de la propietat a un 

fons de capital risc, sortida a borsa... Existeixen molts exemples d’empreses de gran renom 

que han optat per alguna d’aquestes solucions, d’entre elles destaquem : 

Chupa Chups ven la companyia, Panrico ven la propietat a un fons de capital risc, Uniland ven la propietat 

a un competidor espanyol (FCC),Grifols cotitza a borsa.  

 

                      Banco Santander Central Hispano és una empresa de llarga trajectòria “en 

mans” de la família Botín. Es considera empresa familiar tot i que al consell d’administració 

hi ha aproximadament un 5% del capital social de l’empresa, la resta es troba a la borsa o en 

mans d’altres grups d’accionistes, però no es coneix que cap superi l’anterior esmentada 

quantitat i a més a més és difícil i costós, pràcticament impossible, poder agrupar als petits 

propietaris per tal de desbancar la família Botin de la propietat. 

..... 

 

                                                 
14 Per més informació veure fitxa tècnica de Prats Pa S.L. als casos pràctics 
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Mecanismes per garantir la successió 

 

Protocol  familiar 

Un protocol el redacta una família empresària per detallar quina es la relació de la família 

amb l’empresa i la propietat. El conjunt de la família està d’acord amb el codi de conducta, 

que és flexible perquè futures generacions puguin usar-lo també. Sovint a les empreses 

sorgeixen conflictes, a les empreses familiars aquests conflictes són més freqüents donat que 

és imprescindible l’acord entre tots els familiars i la manca d’aquest és més difícil de salvar 

que a qualsevol altre tipus d’empresa, els protocols ajuden a resoldre aquests conflictes, ja 

que s’escriuen les solucions abans que els problemes apareguin,  amb el cap “en fred” i amb 

l’acord de tots.  

 

Les motivacions que es solen donar a les empreses familiars per seguir sent familiars al 

marge del temps, i que han de quedar recollides a un protocol, són les següents: 

 

Educar als fills en els drets i obligacions que tenen com a futurs propietaris de l’empresa 

familiar i procurar-los la millor formació de valors i acadèmica perquè puguin dur a terme les 

seves tasques de la millor manera possible. 

 

Acceptar el paper que toca a cadascú a l’empresa donat les seves capacitats i sobretot 

respectar l’elecció del successor, que serà aquell que reuneixi les millors habilitats pel càrrec. 

 

Basar les relacions en la comunicació lleial i respectuosa i el consens entre tots els membres. 

 

Hi ha tants protocols com empreses ja que aquests s’adapten a les diferents problemàtiques 

hagudes i per haver de cada empresa, però tot i amb això, hi ha uns elements comuns entre 

protocols: 

 

Motius pels que es crea un protocol, valors fonamentals de la família i participació d’aquesta 

en l’empresa, entrada i sortida de membres (vies d’accés, successions, ...) així com politiques 

per la solució de conflictes 

  

Definició de com ha de ser l’empresa i de les seves finalitats de cara a la família, però també 

orientacions de cap on ha de dirigir-se l’empresa en el futur i quines són les seves metes. 
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Òrgans de govern: govern de família (consell familiar, ...) i govern de l’empresa (consell 

d’administració, assemblea d’accionistes, gerència, ...) 

 

Altres: polítiques financeres, polítiques que regulin les relacions entre l’empresa i l’exterior 

(proveïdors, clients, institucions financeres, administració, ...) 

 

I per finalitzar, recordar que un protocol per una empresa ha de ser com la constitució per 

un país, ja que ha de regular les relacions entre l’empresa i la família en molts àmbits, un dels 

quals és la continuïtat. 

 

Consell de família 

Un dels majors problemes de continuïtat  s’origina en la dificultat de gestionar els dos 

sistemes de les empreses familiars, la família i l’empresa, la solució més clara és doncs la 

separació d’aquests. “El gran acierto de Codorniu – empresa familiar de 452 membres, 170 accionistes i 

16 generacions- ha sido separar la familia de la empresa, estableciendo los cauces necesarios para que las dos 

esferas se comuniquen”15 Així que una de les figures organitzatives més recomanada pels experts 

és la creació de l’òrgan del Consell de família. El Consell de família és el màxim òrgan de 

govern de la família. Aquest està compost per tots els membres de la família propietaris 

treballin o no a l’empresa conjuntament amb els seus cònjuges, doncs tota la família ha de 

formar part d’aquest consell. S’han de discutir des de temes d’aspectes generals de l’empresa 

fins a temes més particulars: inquietuds individuals, valoracions personals de l’empresa, 

compromís amb el grup familiar, missió de la família, relacions entre els membres 

d’aquesta... Temes que no es poden tractar en un dinar dominical amb la família o en el 

matrimoni  o en qualsevol altra circumstància familiar o social, el consell de família és el lloc 

i el moment adequat. Aquestes reunions han de ser formals com si de reunions de la direcció 

es tractés perquè d’una altra forma la importància dins el sistema del govern de l’empresa  

familiar es perdria.  

 

Mitjançant l’acció del consell s’estableixen les normes de la relació de la família i l’empresa i 

es fixen les responsabilitats dels individus entre ells i en relació a l’empresa. A més a més, el 

Consell ha de ser un instrument perquè la família parli obertament de les seves 

preocupacions i problemes. L’objectiu és no traspassar els problemes familiars a l’àmbit 

                                                 
15 Mar Reventós, presidenta del grup Codorniu 
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empresarial- una de les principals fonts de conflicte. “Si hi ha un problema a la família aquest s’ha 

de parlar al consell de família i no en el consell d’administració”16 

 

Es fàcil trobar un paral�lelisme entre aquest òrgan i el consell d’administració, la diferència 

es troba en l’àmbit d’actuació, mentre el consell d’administratiu tracta temes específics de 

l’empresa, el consell de família vetlla pel benentès entre els membres de tota la família 

empresària. 

 

 

17 

 

Els acords i els criteris que sorgeixin d’aquest govern poden ser utilitzats per l’elaboració del 

protocol  i són els seus membres els que hauran d’elaborar la successió familiar i la transició 

generacional. És un gran instrument  per aconseguir estabilitat, homogeneïtat i unió amb el 

pas del temps, per aquest motiu quan la família s’amplia i experimenta canvis de l’entorn és 

molt recomanable la institució d’aquest òrgan que cada cop més està agafant força en 

l’estructura organitzativa de les empreses familiars més grans. “ (...) està tot perfectament 

organitzat, tenen  molt clar el que és família i el que es empresa, no hi ha problemes d’enteniment, la gent sap 

quan esta parlant de la família o quan esta parlant per l’empresa, hi ha consell de família, existeix 

protocol...” 18 

 

                                                 
16 Joan Corona, Director acadèmic de l’institut d’empresa familiar 
17 “El consejo de familia es el consejo de administración para las familia” Joan Mons, IESE 
18 Joan Corona, Director acadèmic de l’Institut d’Empresa Familiar 
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Professionalització de l’empresa 

La professionalització, és a dir, el traspàs de les competències direccionals d’una empresa 

familiar a un professional extern del vincle familiar és una altra alternativa per evitar 

conflictes i una solució que pot permetre l’empresa arribar a l’èxit sense deixar de ser una 

empresa familiar. És però, la mida una característica bàsica, ja que les empreses petites no 

tindrien el poder financer per assumir la despesa. La profesionalització permet que la família 

agafi un rol essencialment estratègic i propietari i posi a càrrec dels directius professionals la 

direcció operativa. Pot consistir a més una alternativa a la manca de personalitats a dins de la 

família facultades per tal posició i garanteix així la continuïtat de l’empresa familiar. “Si es 

mira al mercat de directius és més probable trobar un bon professional que no pas en el reduït grup de la 

família”19 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Modest Guinjoan, Catedràtic especialista professor de la universitat Pompeu Fabra 

Missió del consell de família 
 

• Conciliadora i buscadora de la unitat i harmonia familiar 
• Preventiva dels conflictes i ajuda a l’hora de solucionar-los 
• Educativa i formativa pels membres de la família 
• Legislativa, normativa o de definició de polítiques i regles que 

regulen la relació empresarial entre els membres de la família i 
entre ella i l’empresa. 



 25

Institut d’Empresa Familiar, una organització que promou la continuïtat de les 

empreses familiars 

 

L’Institut de l’Empresa Familiar  es va crear a Barcelona 

l’any 1992, es tracta d’una institució d’abast nacional 

sense ànim de lucre, constituïda per un grup d’empresaris catalans molt importants, que 

tenien com a principal objectiu defendre els interessos de les empreses familiars, 

principalment envers l’administració. Ja que en aquella època, aquestes empreses estaven 

fortament perjudicades per una sèrie d’impostos, que molt sovint eren la principal causa del 

tancament. Alguns exemples són: l’impost sobre el patrimoni i l’impost de successió, entre 

d’altres.  

Aquesta institució ha realitzat al llarg de tota la seva “vida” el paper d’intermediari amb tot el 

que es refereix a aquest tipus d’empreses. Ha defensat els interessos i drets, garantint així el 

seu desenvolupament “[...]mai  defensarem un tractament que nomes benefici a les empreses familiars 

grans, […] inclús les que són dos persones i estan facturant 7.000 Euros”20. L’IEF, actualment 

engloba les millors 100 empreses líders nacionals, europees o mundials en els sectors 

d'indústria i serveis.  

Per tal de dur a terme una acció més eficaç a tot el territori nacional, L’Institut, que té la seu 

a Barcelona, ha creat unes associacions territorials, formades per una empresa gran i un grup 

de PIMES. Cada associació s’encarrega de realitzar les mateixes tasques que l’IEF, per 

aquest motiu, l’Institut es limita a recolzar-les i supervisar-les. Actualment s’estima que entre 

les associacions territorials hi ha un total de 900 representants de mitjanes i grans empreses.21  

Cal destacar la rellevància d’aquestes empreses ja que segons dades de L’IEF, entre 

associacions i l’institut facturen l'equivalent al 16% del PIB espanyol. 

Pel que fa a la direcció de l’Institut, tots els socis són presidents, consellers delegats o 

membres del consell de l’administració de les empreses de les que són propietaris. 

 

 

                                                 
20 Joan Corona, director acadèmic de l’Institut d’Empresa Familiar 
21 Joan Corona, director acadèmic de l’Institut d’Empresa Familiar 
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Organigrama de l’institut de l’empresa familiar: 

 

 

 

 

 

 

 

FONT: Instituto de empresa familiar http://www.iefamiliar.com 

El finançament de l’Institut s’obté a partir d’unes quotes dels socis i amb aportacions 

facilitades per patrocinadors. Amb respecte als patrocinadors, es poden diferenciar dos tipus, 

els patrocinadors fixes i els eventuals. Alguns patrocinadors fixes són BBVA, Banesto i 

PriceWaterHouseCoopers i dintre del grup de patrocinadors eventuals es solen trobar grans 

despatxos o bancs. 

Els principals objectius que persegueix l’Institut són els següents: 

- Proporcionar ajuda a l’empresari familiar per solucionar els possibles 

desafiaments tant interns com externs que poden sorgir. 

- Contribuir a la millora de l'entorn fiscal i legal de l'empresa familiar. 

- Donar a conèixer a l'opinió pública la importància econòmica i social de 

l'empresari familiar. 

- Fomentar el coneixement de l'empresa familiar en l'entorn universitari i impulsar 

programes educatius relacionats amb ella. 

A més a més, l’IEF organitza una sèrie d’activitats internes i externes per tal d’assessorar les 

empreses familiars. 

Assamblea de socis 
Junta Directiva 

Fernando Casado 
Director General 

Jesús Casado 
Dir. Relacions 
Empresarials 

Adrián Cordero 
Dir. Comunicació 

Javier Quintana 
Dir. d’Estudis 

Joan Corona 
Dir. Acadèmic 

Adriana Schultz 
Sec. Dir. General 

Olga de Simón 
Dir. Relacions 

Externes 
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D’una banda, les activitats internes de què disposa l’Institut són diverses, organitzen 

seminaris i conferències per als empresaris impartides pels millors experts en els problemes 

que puguin patir les empreses familiars, disposa de fòrums per fer possible el contacte entre 

empresaris, per tal de poder aconsellar-se uns als altres. 

 També existeix un fòrum familiar que reuneix als membres de les 

empreses familiars constituint una xarxa de 30 càtedres en 

universitats espanyoles,  té com a finalitat expandir la cultura de 

l’empresa familiar, és a dir, forjar a les posteriors generacions perquè puguin ser capaços 

d’assumir els càrrecs de propietaris o directius de les empreses en un futur pròxim. 

Per l’altre banda, les activitats externes s’orienten a actuar com a intermediari entre les 

empreses i l’Administració quan es tracta de temes de política empresarial i econòmica, 

plantejar reformes tant legislatives com fiscals per intentar afavorir a les empreses familiars, 

propagar coneixements i informació sobre aquestes empreses i per últim impulsar la 

formació  de l’empresa familiar a la Universitat. 

Amb el que es refereix a la política econòmica de l’Institut, tracta d’aconseguir una presència 

institucional de pes en els fòrums més importants ens els que tenen com a finalitat cercar, 

estudiar i desenvolupar una bona política econòmica. Per poder formar part d’aquests 

fòrums i així poder proporcionar a les empreses una sòlida formació envers l’actual mercat 

competitiu, l’institut participa en els debats organitzats per poder obtenir millores per a les 

empreses. 
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FITXA TÈCNICA DE L’EMPRESA 

 

Nom de l’empresa: Prats pa  S.L. 

1. Any de fundació 

1952 

2. Sector al que està l’empresa 

Alimentari- Pa i pastisseria artesana 

3. Quins són els destinataris (clients) de la producció/servei de l’empesa?   

Es poden considerar dos tipus de clients: per una banda les famílies (a traves de 8 

botigues) i per l’altra empreses mitjançant comandes (Menjadors de fàbriques, reunions 

de directius, bars i restaurants). Tots dos clients són pròxims a la ubicació de l’empresa 

centrada a Mollet del Vallès i pobles del voltant. 

4. Generació que actualment la porta.  

Segona generació (Ramon i Francesc únics fills de la parella fundadora) 

5. Si hi hagut successions, han sorgit problemes durant aquesta?  

Hi ha hagut la successió de primera a segona generació. Es va dur a terme amb èxit i no 

va aparèixer cap problema, la conducta del fundador va ser molt bona i va deixar via 

lliure als fills sense posar cap entrebanc. No és un cas de fundador recitent a cedir el 

control i el poder. 

6. Si no hi ha hagut successions, quan es planteja qui porta l’empresa jubilar-se o 

deixar l’empresa? A qui li deixa l’empresa en successió? (número de persones i 

relació entre ells) 

Hi ha tres fills, dues noies per part d’en Ramon i un noi per part d’en Francesc. Una filla 

esta estudiant  a la universitat amb l’objectiu de portar l’empresa en un futur no gaire 

llunyà. Els altres dos candidats no tenen gaire clara la seva posició però el més probable 

és que no vulguin agafar les rendes del negoci. El noi estudia batxillerat per encaminar-se 

a un àmbit força diferent. L’altra noia encara és massa jove ja que encara està cursant 

l’educació secundaria. 

7. S’ha plantejat la successió?  

S’ha parlat d’una manera molt informal i normalment en ambients fora de l’empresa. 

8. Hi ha un protocol familiar elaborat?  

No 

9. Existeix un consell de família?  

No 
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10.  Hi ha bones relacions entre els membres de la família que treballen a 

l’empresa?  

Actualment hi treballen els dos germans que tenen diferents tasques dins la producció 

però comparteixen el càrrec de director i gerent. Malgrat les diferències del dos germans 

la relació és bona. El cònjuge d’en Ramon va entrar a treballar a l’empresa desprès del 

matrimoni. Les disputes dins l’empresa poden ser tant si són familiars com si no. No hi 

ha hagut cap conflicte, fins el moment,  que pel seu pes s’hagi de remarcar. 

11. Hi ha algun cònjuge treballant a l’empresa? Ha ocasionat això algun 

problema? 

Sí, com s’ha comentat anteriorment, la dona d’un dels germans. Els malentesos tan es 

poden donar entre familiars com no, el cert és que és poden prendre com més personals 

i algun malentès ha ocasionat algun conflicte sense importància (tant entre germans, 

entre parella, entre cunyats...) 

12. Algun possible problema de cara al futur de l’empresa?  

Cal anunciar que el sector de la fleca té algun que altre problema de mercat però Prats Pa 

juga a favor de la qualitat i els clients saben apreciar-ho. Els forns Prat són artesans i 

treballen cada dia per oferir un producte fresc. La producció d’aquesta empresa familiar 

es pot considerar una producció de proximitat.   

Per altra banda, pel que fa els problemes que pot ocasionar la successió es podria 

remarcar el repartiment de la propietat; suposant que només una noia portes el negoci 

ens trobaríem davant la desigualtat de pes i conseqüentment la desigualtat de poder. El 

problema es troba en que el noi tindria un 50% de la propietat mentre que cada noia un 

25%. Això és un possible focus de conflicte de cara el futur. 
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FITXA TÈCNICA DE L’EMPRESA 

 

 Nom de l’empresa: Cortefiel, S.A 

1. Any de fundació 

 1950 

2. Sector al que està l’empresa 

 Sector tèxtil, perfumeria i cosmètica 

3. Quins són els destinataris (clients) de la producció/serveis de l’empesa? 

 El grup Cortefiel està integrat per sis cadenes comercials que permeten arrivar a 

diferents tipus de consumidors, aquestes són: Springfield, Cortefiel, Women’Secret, 

Pedro del Hierro, Douglas i Milano. Adreçades principalment a dos tipus de modes: 

moda d’home i dona juvenil i de mitjana edat, tot i que també tenen una linea de nens 

petits (Only For Kids, que forma part de la cadena Women‘Secret) 

4. Generació que actualment la porta 

 El cas de Cortefel és una mica més complex ja que actualment ja no és propietat de la 

família fundadora. A l’any 2005, es va presentar una OPA (Oferta Pública d’Adquisició) 

per part del fons de capital de risc CVC, que finalment es va dur a terme. 22 Això es va 

produir a la primera generació. 

5. Si hi hagut successions, han sorgit problemes durant aquesta? 

 Com ja hem dit abans, l’empresa Cortefiel va acceptar l’OPA i la principal causa de la 

venda de l’empresa va ser el temor al fracàs del relleu generacional que hauria de 

produir-se quan es passès dels antics amos als seus hereus, ja que eren un grup molt 

nombrós. En conseqüència, la primera successió de fundadors a fills no es va dur a 

terme.23 

6. Si no hi ha hagut successions, quan es planteja qui porta l’empresa jubilar-se o 

deixa l’empresa? A quí li deixa l’empresa amb successió? (número de persones i 

relació entre ells) 

 En teoria la successió de l’empresa propietat de la família Hinojosa i García Quirós  

recauria sobre els seus hereus, (fills, cosins, nebots, etc.), aquests superaven el centenar, 

fet que dificultava la continuïtat de l’empresa. 

7. S’ha plantejat la successió? 
                                                 
22 http://www.elblogsalmon.com/2005/05/15-cortefiel-seguira-siendo-la-misma  
 
23http://www.cincodias.com/articulo/empresas/fundadores/venden/Cortefiel/fondo/capital/riesgo/ingles/cds
cdi/20050513cdscdiemp_1/Tes/  
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Sí. Però degut a les dificultats que comportava la successió, finalment no es va efectuar. 

8. Hi ha un protocol familiar elaborat? 

Sí, quan encara era una empresa familiar. De fet, a principis dels anys noranta va ser la 

primera empresa familiar que va editar i va posar en pràctica un protocol familiar.24 

9. Existeix un consell de família? 

Sí, abans de la venta. 

10. Hi ha bones relacions entre els membres de la família que treballen a 

l’empresa? 

- 

11. Hi ha algun cònjuge treballant a l’empresa?Ha ocasionat això algun 

problema? 

- 

12. Algun possible problema de cara al futur de l’empresa? 

-

                                                 
24  http://www.elblogsalmon.com/2005/05/15-cortefiel-seguira-siendo-la-misma  
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FITXA TÈCNICA DE L’EMPRESA 

 

Nom de l’empresa: Grupo Agrolimen 

1. Any de fundació 

1965 

2. Sector al que està l’empresa 

L’empresa té diverses àrees de negoci com són l’alimentació, l’alimentació animal, la 

restauració i la higiene infantil i femenina. 

3. Quins són els destinataris (clients) de la producció/serveis de l’empresa? 

Hi ha un grup molt ampli de destinataris ja que la companyia agrupa les següents 

empreses: 

� En alimentació: 

Gallina Blanca Star (amb marques com Avecrem, Gallina Blanca, el Pavo, Bb), 

els caves Reserva MontFerrant i Roger Goulart i Bicentury. 

� En alimentació animal: 

Affinity Petcare (amb marques com Advance, última, Brekkies Excel o Bon 

Menú) 

� En restauració: 

Opera amb The Eat Out i agrupa Pans & Company, Fres Co, Bocatta, Dehesa 

Santa Maria, Fresh & Ready, Caffe di Fiore, Pastafiore) 

� En higiene infantil i femenina: 

Arbona i Ausonia que fabriquen Dodot, Evax, Ausonia, Kandoo i Tampax. 

4. Generació que actualment la porta 

Ara per ara a l’empresa hi treballen els 6 fills del fundador (segona generació) i han 

entrat com a consellers els 19 cosins (tercera generació). 

5. Si hi ha hagut successions, han sorgit problemes durant aquesta? 

Hi ha hagut successions, però no han sorgit problemes. Cadascun dels fills del fundador 

de l’empresa ha creat una societat agrupant algunes de les empreses del grup, fent així 

més fàcil l’entrada dels seus fills a l’empresa i afavorint les relacions entre familiars ( es 

torna a passar de tres a dos generacions treballant a la mateixa empresa, només hi ha 

pares i fills) 
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6. Si no hi ha hagut successions, quan es planteja qui porta l’empresa jubilar-se 

o deixar l’empresa? A qui li deixa l’empresa en successió? (número de 

persones i relació entre ells) 

- 

7. S’ha plantejat la successió?  

Sí 

8. Hi ha un protocol familar elaborat? 

Sí 

9. Existeix un consell de família? 

Sí 

10. Hi ha bones relacions entre els membres de la família que treballen a 

l’empresa? 

Sí, gràcies a la simplificació de l’empresa obtinguda amb la separació del grup en 

societats. 

11. Hi ha algun cònjuge treballant a l’empresa? Ha ocasionat aixó algun 

problema? 

- 

12. Algun possible problema de cara el futur de l’empresa? 

-
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FITXA TÈCNICA DE L’EMPRESA 

 

Nom de l’empresa: Indústries Valls, S.A. 

1. Any de fundació 

1948 

2. Sector al que està l’empresa 

Tèxtil i arts gràfiques  

3. Quins son els destinataris (clients) de la producció/serveis de l’empesa? 

Botigues pròpies, botigues de tall, distribuïdors, majoristes i grans magatzems. 

El sector d’ arts gràfiques està liderat per l’empresa Grafopack, i en el sector del tèxtil 

destaca l’empresa Punto Blanco, com a principal, i altres com Donna i Còndor.  

4. Generació que actualment la porta 

Segona generació.  

Pere Valls va crear Indústries Valls l’any 1948. Després de la seva mort, els seus cinc fills 

(Manuel, Gloria, Marta, Clara i David) van heretar el grup industrial. En concret, la 

Marta Valls, presidenta executiva,  i el Manel Valls assumeixen la major responsabilitat 

pel que fa a la gestió del grup.   

5. Si hi hagut successions, han sorgit problemes durant aquesta? 

No hi ha hagut problemes perquè la successió es va dur a terme de conjunt acord i amb 

anticipació.  

6. Si no hi ha hagut successions, quan es planteja qui porta l’empresa jubilar-se 

o deixa l’empresa? A qui li deixa l’empresa amb successió? (número de 

persones i relació entre ells) 

- 

7. S’ha plantejat la successió?  

Sí 

8. Hi ha un protocol familiar elaborat? 

Sí 

9. Existeix un consell de família? 

Sí 

10. Hi ha bones relacions entre els membres de la família que treballen a 

l’empresa? 

Sí.  
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No es van produir conflictes d’interessos en el moment de la successió, ja que els 

germans van acceptar-ho de bon grat, fet que ha permès que existeixi una bona relació 

entre els germans i també la continuïtat de l’empresa.      

11. Hi ha algun cònjuge treballant a l’empresa?Ha ocasionat això algun 

problema? 

No hi ha cap cònjuge treballant en l’empresa.  

12. Algun possible problema de cara el futur de l’empresa? 

- 
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 FITXA TÈCNICA DE L’EMPRESA 

 

Nom de l’empresa: Banco Santander 

1. Any de fundació 

1857 

2. Sector al que està l’empresa  

Sector bancari i financer 

3. Quins son els destinataris (clients) de la producció/serveis de l’empesa? 

Particulars, empreses, institucions, corporacions i banca privada. 

4. Generació que actualment la porta 

Hi ha hagut divereses successions dins de l’empresa des que es va formar. El 1920 

Emilio Botín y López es va convertir en el primer president fix del banc, el 1934 Emilio 

Botín Sanz de Sautuola y López assumeix el carrec de director general per arribar a la 

presidència el 1950. El seu fill Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos entra a 

l’empresa el 1960 i arriba a la presidència el 1986.25 Segons dades de Cinco Días, el 

percentatge d’accions en mans de la família és aproximadament 2.235, cosa que els 

permet controlar avui dia l’empresa. En mans del consell d’administració es calcula que 

hi ha el 4.77% de l’entitat.26 

5. Si hi hagut successions, han sorgit problemes durant aquesta?  

No se’n coneixen 

6. Si no hi ha hagut successions, quan es planteja qui porta l’empresa jubilar-se 

o deixar l’empresa? A qui li deixa l’empresa en successió? (número de persones i 

relació entre ells) 

A l’actualitat la filla gran del banquer, Ana Patrícia Botin Sanz de Sautuola O’Shea és 

presidenta de Banesto, que forma part del grup BSCH i sona com la principal candidata 

a la successió27 

7. S’ha plantejat la successió?  

Sí, s’ha tractat el tema a l’empresa i hi ha edats límit per poder mantenir-se en 

determinats cárrecs, però no es coneix amb certesa quan i com es durà a terme la 

                                                 
25 BSCH http://www.santander.com/ 
26http://www.cincodias.com/articulo/empresas/familia/Botin/vuelve/convertirse/primer/accionista/Santande
r/cdscdi/20061228cdscdiemp_29/Tes/ 
27 http://www.elmundo.es/mundodinero/2005/10/14/empresas/1129275949.html 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Ana/Patricia/Botin/empresaria/destacada/Europa/diario/Finan
cial/Times/elpporeco/20061006elpepueco_6/Tes 
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successió ni si finalment i tal i com es pronostica és la filla major, Ana Patricia Botín la 

succesora.  

8. Hi ha un protocol familiar elaborat?  

Es coneixen reglaments interns de conducta, i altres normes de govern corporatiu. 

9. Existeix un consell de família?  

- 

10. Hi ha bones relacions entre els membres de la família que treballen a 

l’empresa? 

- 

11. Hi ha algun cònjuge treballant a l’empresa? Ha ocasionat això algun 

problema?  

- 

12. Algun possible problema de cara el futur de l’empresa?  

Tot el contrari, segons dades de la pròpia entitat el 2007 són el dotzè banc del mon per 

capitalització bursatil, el setè per beneficis i l’entitat amb una major xarxa de distribució 

minorista del món occidental, amb 10.852 oficines.28 

                                                 
28http://www.santander.com/csgs/Satellite?accesibilidad=3&canal=CAccionistas&cid=1146205899430&e
mpr=SANCorporativo&leng=es_ES&pagename=SANCorporativo/Page/SC_ContenedorGeneral 
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FITXA TÈCNICA DE L’EMPRESA 

 

Nom de l’empresa: Inditext 

1. Any de fundació 

1963 

2. Sector al que està l’empresa 

Sector tèxtil. Aquest grup empresarial engloba set marques de moda (Zara, Massimo 

Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Kiddy’s class, Oysho i ZaraHome) 

3. Quins son els destinataris (clients) de la producció/serveis de l’empesa?  

Cada marca es decanta per un sector de la població, el ventall és molt ampli i variat; des 

de nenes petits, home, dona, teixits per la llar... 

4. Generació que actualment la porta.  

Actualment Amancio Ortega fundador i president de la companyia segueix al capdavant 

als seus 71 anys. El 60% de les accions propietaries de la familia Ortega pren forma en 

dues societats patrimonials (Gartler i Partler). 

5. Si hi hagut successions, han sorgit problemes durant aquesta?  

Encara no hi hagut cap successió ja que tan sols es troba en al primera generació. Tot i 

que es podria afirmar que actualment l’empresa es troba, dins del procés successori entre 

la primera i segona etapa (planificació i preparació del successor.) 

6. Si no hi ha hagut successions, quan es planteja qui porta l’empresa jubilar-se o 

deixar l’empresa? A qui li deixa l’empresa en successió? (número de persones i 

relació entre ells) 

Amancio Ortega té tres fills: dos del seu primer matrimoni (Sandra i Marcos) i una filla 

Marta amb la segona dona. Sandra s’ha decantat per seguir la iniciativa de la seva mare 

Rosalía Mera centrant-se en la Fundació Paideia dedicada a la formació i investigació de 

les ciències humanes i socials. Aquesta entitat va ser fundada desprès del naixement d’en  

Marcos (el segon fill) que va nàixer amb una deficiència. Marta Ortega Pérez, filla de la 

segona dona, Flora Pérez Marcote és la clara candidata a successió. Marta és diplomada 

en ciències empresarials a la universitat European Business School. Actualment és la 

vicepresidenta de les dues societats patrimonials amb funcions ejecutives. 

7. S’ha plantejat la successió?   

S’ha començat a planejar la successió d’una manera bastant visible. Hi ha informació per 

afirmar que Marta Ortega al seus 23 anys, està en la seva etapa de preparació ja que 

segons l’article del País del dia 20 de Maig del 2007, al setembre d’aquets mateix any 
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començarà com a empleada en una de les 445 botigues Bershka. Durant un temps Marta 

atendrà el públic, ajustarà peces, coneixerà en detall el treball a la botiga... Posteriorment 

entrarà al departament financer i administratiu,  en la secció d’anàlisi de vendes. 

Seguidament entrarà en els departaments de producció i disseny. Més tard s’incorporarà 

a l’àrea de responsabilitat social i corporativa. Més genèrica serà la seva formació en el 

mercat de capitals, servei jurídic, fiscal i departament de comunicació. També treballarà a 

els oficines de Londres, Paris i Shanghai. Aquest període d’aprenentatge durarà varis 

anys. L’objectiu principal serà preparar-la per que algun dia prengui testimoni del seu 

pare i es converteixi en la persona que gestioni la major fortuna d’Espanya. Però aquesta 

estratègia dependrà en última instancia de la definitiva decisió: serà ella qui decideixi 

acceptar ser la hereva 29 

8. Hi ha un protocol familiar elaborat?   

- 

9. Existeix un consell de família?  

- 

10. Hi ha algun cònjuge treballant a l’empresa? Ha ocasionat això algun 

problema? 

Flora Pérez, actual dona del Sr Ortega forma part del consell però no hi ha cap indici 

que això hagi ocasionat alguna situació indesitjable. 

11. Algun possible problema de cara el futur de l’empresa?  

 En el cas que Marta Ortega en un últim moment es negui a seguir el llegat empresarial 

de la seva família, l’empresa no tindria cap altre més opció que decantar-se per la 

professionalització de la direcció degut a la edat avançada ja del artífex.. 

                                                 
29 El Pais, Diumenge 20 de Maig del 2007, Luis Gómez  “El aprendizaje de Marta” 
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Conclusions  

 

Una vegada exposat el nostre estudi, procedirem a sintetitzar les principals conclusions de la 

recerca realitzada. 

 

En primer lloc, es pot afirmar que hi ha una clara evidència de què el número d’empreses 

familiars anirà disminuint i que cada cop més, els passos de generació en generació seran 

més difícils si no es realitza un bon pla de successió. Alguns dels factors més importants que 

portaran a la reducció del nombre d’empreses familiars són les dificultats en la continuïtat, el 

canvi sociocultural actual, la constant globalització dels mercats, el paper de les 

multinacionals en l’economia... 

 

D’aquesta manera, és necessària una estructuració organitzativa de les empreses familiars, 

sobretot de les empreses amb dimensions més reduïdes, que solen ser carents d’aquesta,  

aconseguint així una estructura empresarial paral�lela a la família. 

 

En segon lloc, per garantir la continuïtat de tota empresa, és força important que es disposi 

d’un protocol familiar amb recolzament jurídic i un consell de família, que permeti separar 

en la mesura possible l’empresa de la família, entre d’altres alternatives. 
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D’altra banda, s’ha de ternir present que la família és un grup que va augmentant de tamany, 

en el sentit, que cada vegada hi ha més membres. Per tant, hauria de ser possible l’ampliació 

de l’empresa, de tal manera que per les noves generacions existeixi la possibilitat d’entrar a 

treballar en l’empresa i al mateix temps els hi resulti atractiu econòmicament.  

 

Tot i que es pretén que a l’empresa familiar tinguin cabuda els nous membres, en moltes 

ocasions, aquests no presenten les aptituds adequades. Per aquest motiu, malgrat que pugui 

semblar contradictori, la professionalització de l’empresa, és a dir, l’entrada de personal 

qualificat no familiar a l’empresa, no és considerada un fracàs; de vegades és la millor sortida 

perquè l’empresa continuï i l’èxit estigui garantit. 

 

En la realització del nostre treball, el principal obstacle que ens hem trobat ha estat la manca 

d’informació. Per una banda, la inexistència d’un registre estadístic de les empreses familiars, 

i per l’altra, la reticència d’algunes empreses a proporcionar-nos informació interna.  

 

Malgrat les dificultats, durant el procés de preparació del nostre estudi, hem pogut 

profunditzar els nostres coneixements en un camp de molta rellevància i que tal vegada no 

rep l’atenció adient. A més a més, ens ha ajudat a saber organitzar un treball, a saber realitzar 

una recerca més exhaustiva i dinàmica.  

 

Per finalitzar, mostrar el nostre agraïment a les persones que han col�laborat fent possible el 

nostre treball,  

 

Joan Corona, director acadèmic de l’Institut d’Empresa Familiar.  

Modest Guinjoan, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra 

Joan Mons, catedràtic de IESE.  

Ramon Prat, director de Prats Pa.  

Marta Valls, presidenta executiva d’Indústries Valls 

Kripton, Assesoria fiscal i mercantil. 
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ENTREVISTA MODEST GUINJOAN (Catedràtic  especialista) 

 

1. Quin és el principal problema de la successió? 

El principal problema de la successió és que sent un problema les empreses familiars no ho 

aborden com a tal. És a dir, és una situació que es dóna perquè és la successió vital de les 

persones: ens fem grans i em de donar pas a les generacions següents; això només passa una 

vegada a la vida i el moment en què arriba són poques persones les que saben gestionar el 

problema. És un problema molt simple: passar el testimoni d’una generació a una altra. Això 

significa que els que estan davant han de deixar de manar i de ser propietaris per passar-ho 

als que venen darrere. Normalment, o moltes vegades, s’improvisa i moltes vegades es fa 

amb resistència per part del propi empresari i molt sovint es fa malament. Aquest es el factor 

que determina que moltes empreses familiars amb la successió constitueixin trauma, un 

trauma que pot significar el tancament de l’empresa. 

 

2.Hi ha alguna empresa modèlica en el sentit de continuïtat? 

Hi ha moltes. De les empreses grans: Roca, Puig, Freixenet... aquestes empreses en general 

ho han fet bé. Hi ha molts diners en joc, són organitzacions complexes, ja són empreses 

grans, i en general ho fan bé. Hi ha moltes de petites que també ho han fet be: aquestes són 

menys conegudes. Però bàsicament totes les grans ho han gestionat correctament.   

 

3. Quan es adient fer el protocol? 

El protocol i el pla de successió són coses diferents. Un protocol és adient fer-lo quan en 

una família hi ha implicades o bastants persones o poques persones amb interessos oposats. 

Vol dir, quan cal tècnicament dit, alinear interessos. Quan cal posar d’acord els interessos de 

diferents persones d’una família que tenen  ara o en el futur interessos amb l’empresa es 

necessari organitzar-ho. També es necessari quan es venen a generar situacions que poden 

ser conflictives. Quan abans millor ja que menys problemes posteriorment. Quan hi ha el 

fundador i els nens tenen 3 anys no cal, però quan al darrera hi ha tres fills que treballen a 

l’empresa, un que ha estudiat direcció, l’altre finances i l’altre ha fet una experiència fora de 

l’empresa, aquesta empres que ja esta a punt de caramel perquè es parli de transmissió i de 

successió. Es el moment de crea el protocol. 

Per contemplar els aspectes que són propis d’un protocol que són normalment: la visió de 

l’empresa en el futur, com es veuria l’organització, amb quins valors, com es regirà la 

transferència de la propietat entre els accionistes habituals i els que vinguin al darrere, com 
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s’incorporaran, qui entrarà i amb quins càrrecs o s’optarà per una gerència professional... Per 

això no hi ha una recepta màgica, això es cada família s’ha de trobar bé amb l’acord entre 

tots aquests. Normalment es fa pares fills i relacionats, com parelles. El protocol és posar 

sobre la taula els interessos que té cada persona i establir uns criteris que governaran la 

relació entre la família i l’empresa. És un document que en el procés de la successió és molt 

important, està fet per tots i per tant té un gran valor com a mínim moral.  

 

4. Creu que es crucial que les successors tinguin formació universitària i experiència 

en altres empreses? 

La titulació universitària no és una condició necessària pràcticament per res en l’àmbit 

emprenedor. Hi ha molts bons empresaris que no tenen una formació universitàries i s’han 

guiat per la intuïció i altres aptituds. En el context en el que estem, tenir titulació 

universitària és molt útil, sempre es pot acertar més si es té una formació, tot i així no és 

imprescindible. L’experiència en altres empreses és molt interessant perquè, sobretot si has 

de tenir càrrecs directius, operar sempre en el mateix entorn, i més el familiar, la cosa es pot 

viciar fàcilment. Sempre és millor que et fotin alluna clatellada a fora, conèixer de primera 

mà el que és el conflicte natural que es dóna a tot lloc de treball.  

La deducció no és directa, va mediatitzada perquè com més membres hi ha a la família més 

potencial de conflicte, com més potencial de conflicte més situacions que poden dur al 

fracàs. Això és fàcil de veure: si un va sol per la vida rarament té conflicte amb si mateix. 

Quant més gent intervingui a la pressa de decisions el conflicte és més potencial, hi ha més 

possibilitat de conflicte perquè són més maneres de veure i no només en el criteri operatius 

de l’empresa sinó també amb decisions de caràcter estratègic. Si afegeix llavors en què en 

tots aquests tipus de decisions té conseqüències financeres: si per obrir-nos en nous mercats 

cal comprar una maquinària això afecta a la situació financera de l’empresa i la solvència dels 

propietaris (tenim beneficis els repartim o els reinvertim?). A més, en aquest tipus de 

decisions les preferències poden ser graduals. En definitiva, més parers més conflictes. Hi ha 

un conflicte a més a afegir, que ve donat per la transmissió generecional : el fundador té una 

visió prou clara de l’empresa i sobretot prou implicada. A mesura, que les generacions van 

avançant la càrrega emocional i de projecte propi d’aquesta empresa es va detanuant. Va 

disminuint la identificació afectiva i augmenta el pes de la dimensió financera de l’empresa, i 

es veu l’empresa com un negoci. 
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6. És només el factor del gran nombre de familiars el problema de la 1era a la 2n vers 

de la 2n a la 3ra? 

No, no és només això. “l’avi la crea, el fill la fa créixer i el nét se la fa petar.” És un tòpic 

però que te el seu fonament. Això té més relació amb el pas de les generacions i a la seva 

implicació que amb el nombre de membres, que també. Els que venen a darrera depèn del 

perfil que tinguin, si són de perfil de millorar continuen tenint el cuquet, agafaran el negoci 

amb ganes i l’expansionarà.  Si el que ve el darrera s’acomoda malament. Si el que ve darrera 

ja no ha viscut l’empresa de l’avi directament, si simplement se n’ha beneficiat, es fàcil que 

amb una bona morterada de diners es dediqui a la bona vida ja que no te la necessitat, aquí si 

que es demostraria el tòpic, i es que de fet sí que passa.  Puja fins d’alt costa molt, però 

mantenir-se encara més. Mantenir-se significa fer un esforç permanent. 

 

7.És adient que la parella d’un/a propietari/a treballi a l’empresa? 

No massa, crec que no. Hi ha molts casos, però...és complicat per molt ben relacionats que 

estiguin. Es pot fer una barreja família-empresa massa forta. Si la parella del propietari és 

difícil, les parelles dels successors és pura dinamita. En conec però jo no ho recomanaria 

pas. 

 

8.Són realistes les enquestes pel que fa al tancament d’empreses a canvis 

generacionals o són més aviat catastròfiques? 

Hi ha pocs treballs fets, fins hi tots els EEUU que és el lloc on estan més avançats. El tòpic 

que ja existia abans de què es fes cap estudi, però amb una enquesta que es va fer, no gaire 

correcte va sortir que només el 10% de les empreses arribaven a la 3ra generació. Això no és 

veritat perquè no és representatiu.  

L’estudi fet per Catalunya (fet pel mateix Guinjoan) amb una mostra bastant representativa 

va  donar que de les que es podien assimilar com a 2n-3ra generació eren un 25% de les 

empreses familiars. Aquest resultats va donar un % molt semblant a estudis realitzats als 

EEUU. Als EEUU a 1ra generació un 32%, a 2na 41%, 3ra 16%. El stock d’empreses 

familiars són ben be 2/3 parts.  

 

9.Una empresa que cotitza en borsa encara que sigui en un percentatge petit es pot 

considerar una empresa familiar?(cas propietari, no familiar, no directiu) 

Depèn. Jo sóc del criteri que aquella empresa en què hi ha una família que te el control 

encara que no té la majoria, si el grup familiar té el 45% (no té majoria absoluta) però la 
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dispersió dels accionistes és tant gran, que en la pràctica dóna poder a la família. Sinó té 

rèplica l’altre 55% es segueix considerant familiar. Per tant en empreses tant monstruoses 

com aquestes si tenen el control sí es pot considerar, i en empreses més petites el 51%  

també és familiar. Hi ha altres que creuen que el criteri d’empresa familiar es aquella empresa 

que té el criteri de continuïtat dins la família, és una condició que no fa referència a la 

propietat explicita, sinó que es vol que l’empresa continuïn en mans d’aquest grup familiar. 

Aquesta és també una característica molt substancial.   

 

10. Segons l’estudi “empreses familiars dirigides per un professional exterior tenen 

beneficis gairebé 10 vegades superiors a les dirigides per un familiar”, llavors perquè 

es tant important la continuïtat? No seria millor en aquest cas vendre o buscar 

directament un successor exterior? Es tant diferent un bon professional i un bon 

professional de la família? 

Que sigui familiar no significa que sigui dirigida per un d’aquests. S’ha de saber separar la 

direcció i la propietat. La participació a l’empresa és variada, un propietari pot participar a 

dos grans nivells: a nivell estratègic i a nivell operatiu. Una empresa pot ser familiar des del 

punt de vista de la propietat i de la participació en la presa de decisions estratègiques i tenir 

al capdavant de la direcció operativa un professional i continuar sent familiar. Quan dins de 

la família no hi ha professionals que poden dirigir amb les competències adequades 

l’empresa el més indicat és buscar algú de fora i no per aquesta raó deixa de ésser familiar. 

Encarregues a un individu que sap de gestió, és una relació d’agència. Segons les 

estadístiques, mostren que les empreses dirigides per el no familiar es tracten normalment 

d’empreses grans i aquí pot jugar també el factor de transparència informativa de les 

empreses més grans i de les més petites. Quan les empreses són molt petites hi ha una 

coincidència de propietat i direcció i es pot fer bastant comptabilitats creativa. Moltes 

vegades també pot ser que empreses estiguin dirigides per familiars però només per la 

inèrcia de la família, pot ser molt bon professional però dins del cercle familiar, si es mira al 

mercat és possible que hi hagi de millors que pugin fer que els resultats siguin molt millors.  

 

11.Hipotitzant la situació de dos persones amb el mateix grau de formació però un 

de fora de la família i un de dins, qui seria el millor candidat?   

A igualtat de competències professionals si això es pogués equilibrar sempre seria algú de la 

família perquè té un cúmul d’interessos tant com accionista com directiu, en canvi un 
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exterior tens els conflictes típics d’una relació d’agència (els interessos de l’agent esta 

contraposats al interessos del principal).  

 

12.Quin tipus d’empreses en el futur? en concret, el futur de les empreses familiars a 

Catalunya? 

El futur és de disminució clara. Per molts motius: entorn econòmic, culturals... De 

fundadors hi continuarà havent sempre perquè per sort en aquest país hi ha esperit 

emprenedor i capacitat de creació d’empreses; és un actiu que de vegades no valorem prou.  

El que passa és que l’entorn cultural i social ha canviat d’una manera radical i per tant 

l’entorn econòmic també. La competència que hi ha a l’economia és ferotge i creixent i 

aquesta va més en favor de la permanència d’empreses més aviat grans que petites. Això juga 

en contra de les empreses familiars. Hi ha factors culturals i socials que també influeixen. Per 

mostrar-ho en un cas seria els agricultors, el treball passava de pares a fills, en l’àmbit 

productiu també passava: la filatura. Ja es donava per suposat que el negoci passaria en mans 

dels fills...tot això ja s’ha acabat. La gent vol tenir el seu propi projecte vital i es dedicaran a 

les empreses familiars sempre i quan sigui atractiu des d’un punt de vista professional, no 

per devoció al pare. Aquest factor de caràcter sociocultural juga en contra. El tipus de 

relacions pares-fills tampoc són iguals ni tampoc els de parella. És un trencament que no 

ajuda a les empreses familiars. Hi ha un aspecte de caràcter econòmic que es fonamental , 

que és la pressa de decisions: val la pena dedicar-se? més enllà a la devoció del seus anteriors. 

Quin es el cost d’oportunitat? A nivell de la retribució del capital ho calculen cada cop més.  

 

Tots aquest factors actuen a favor d’un capitalisme més obert on la presència de grans 

empreses augmenta, el mateix procés de globalització ho porta. El sector tèxtil d’aquest país 

és una mostra i seguirà desapareixent. De la mateixa manera passarà amb la majoria de 

productes i serveis  que es poden moure amb facilitat a través del transport o a través de la 

xarxa de telecomunicacions. 

El grau de competència a augmentat i juga també en contra de les empreses familiars. Abans 

era un mercat tancat, ara el context a canviat. Hi ha altres negocis que per la seva naturalesa 

estan protegits, com pot ser amb el negocis de proximitat.  
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ENTREVISTA JOAN CORONA (Director acadèmic IEF)         

 

1.Quina és la funció de l’institut d’empresa familiar? 

L’institut és d’abast nacional i es va crea a Barcelona l’any 1992. Un grup d’empresaris 

catalans molt importants van decidir crear un institut d’abast nacional, tot i que la majoria de 

socis fundadors eren catalans. Neix com un lobby per defensar els interessos de les empreses 

familiars en front bàsicament de l’administració. En aquest moments això està molt justificat 

perquè a l’any 92 existia un impacte sobre les empreses familiars amb impostos terrorífic, 

l’impost sobre el patrimoni és un exemple (l’empresari havia de declarar en el seu impost 

sobre el patrimoni també el valor de la seva empresa a més dels béns particulars). La situació 

però empitjorava quen es feia la successió en qué l’impost en tipus marginal podia arribar al 

42%, el 92% dels empresaris no arribaven a tenir els diners en efectiu fet que obligava a 

aquest a vendre l’empresa. Canvia la situació era un dels principals objectius. Es va 

aconseguir relativament ràpid, a finals de l’època de Felipe Gonzalez i els princpis d’Aznar 

(94-96) es va aconseguir l’abstenció dels actius del patrimoni de l’empresa familiar i en el cas 

de successions i donacions una bonificació del 95%. Malgrat això l’últim a canviat perquè les 

comunitats autònomes tenen competència amb l’impost del patrimoni i algunes aquesta 

bonificació del 95% són del 97,98...fins que hi ha tres comunitats (País Basc, Navarra, 

Madrid) on pràcticament ja no existeix. Això va ser l’inici de l’institut però ràpidament 

també va optar per la formació interna tant dels socis com per les familiars d’aquest. Es va 

decidir també fer alguna activitat de caire extern vinculada al tema de la universitat. No va 

haver-hi manera de canvia els plans d’estudi, es van crear càtedres extraordinàries a 

determinades universitats espanyoles. Actualment hi ha 30 càtedres d’empresa familiar a 

Espanya; curiosament el lloc on el percentatge és més petit és a Catalunya (només a la UB i 

la universitat de Girona des de fa molt poc). M’agradaria en un futur tenir cobertes almenys 

les grans. Aquest cas es sorprenen quan aquí hi ha un gran tèixit d’empresa familiar! Pot 

semblar que l’institut sigui una miqueta elitista per les empreses que hi ha, però s’ha creat 

una associació a nivell autonòmic. En aquesta associació hi ha alguna empresa gran i la resta 

no tant grans. L’any passat la suma de la facturació de les 100 superava el 15% del PIB 

espanyol, és una xifra extratosfèrica; si afegim les territorials podríem estar en un 18%. Amb 

aquesta xarxa d’autonòmiques hi ha aproximadament unes 900. Les associacions el què fan 

es replica el què fa l’institut, nosaltres el que fem és supervisar i donem recolzament. Així 

que podem veure com l’estructura de l’institut actualment és complexa. 
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2. De quina manera ajuda les empreses familiars? 

 Les nostres molt directament. L’empresa pot demanar que fem una reunió amb la família, 

els seus accionistes per tractar de temes. Cal tenir en compte què encara que només es tingui 

un tracta directe amb les sòcies és poden beneficiar totes les empreses familiars, això per 

estatuts. Nosaltres mai  defensarem un tractament que només benefici a les empreses 

familiars grans, qualsevol tipus de norma defensem a totes, inclus les què són dos persones i 

estan facturant 7.000 Euros. Òbviament les que formen part de l’institut o les associacions 

com és lògic i paguen una quota que finança l’institut tenen un tracte més específic i uns 

serveis més amplis. Però tot el que fem les postres publicacions esta adreçat bàsicament a 

l’empresa familiar en general. Ara tractem més els temes de formació que el tema legislatiu ja 

que amb aquest últims hem avançat molt. A més tinguem en compte que l’impost de 

successions esta condemnat a desaparèixer a tot Espanya tan sols es un tema d’efecte 

domino. Ara el gran problema es que moltes empreses familiars actuïn com empresa ja que 

es prenen com negocis personals, no tenen estructura d’empresa amb lo qual quan passa 

alguna cosa al fundador o algun altre problema el negoci s’enfonsa. Molt poques tenen un 

consell d’administració. Estem incidint molt en aquest tema  ho fem molt per la via de la 

literatura acadèmica. Tenim una col�lecció de l’editorial DEUSTO que es la nostra manera 

de passar el nostre coneixement a qualsevol persona. Estem incidint molt en què les altres 

empreses facin el que han fet les sòcies on esta tot perfectament organitzar, tenen molt clar 

el que és família i el que és empresa, no hi ha problemes d’enteniment, la gent sap quan està 

parlant de la família o quan està parlant per l’empresa, hi ha consell de família,  existeix un 

protocol...tot una sèrie de coses. Sabem que estendre tot això a totes les empreses no serà 

fàcil però les universitats ens ajuden molt. 

 

3.I tota aquesta tasca que fa l’institut com es finança? 

És una institució sense ànim de lucre com una fundació. El finançament s’obté directament 

amb les quotes dels nostres socis i amb patrocinadors. Tenim algun patrocinador fix com el 

BBVA, Banesto i PriceWaterHouseCoopers i d’altres de puntuals que són habitualment 

grans despatxos o bancs. El que no fem servir són ajudes publiques, legalment ho podríem 

fer però et treu independència. En general però, és té molt bona relació amb els governs, no 

ens possessionem amb política. 
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4. Quins reptes han d’afrontar avui en dia les empreses familiars? 

El principal problema és la continuïtat . Estadísticament esta comprovat que la taxa de 

mortalitat d’empreses familiars és molt elevada. Es difícil tindrà dades perquè les empreses 

familiars actualment no estan identificades, es a dir no hi ha una base de dades. A partir d’ara 

hem fet una negociació amb el govern, amb el ministeri d’indústria amb una enquesta de la 

conjuntura industrial faràn una pregunta que possibilitarà definir les empreses en familiars o 

no. Segons les nostres aproximacions la taxa de mortalitat en els trànsit generacional són: de 

1ra a 2n generació 70%; de la 2na a la 3ra 50%. De fundador a net 85% desapareixen. Això 

en les empreses no familiars és normal però les empreses familiars que es creen per tenir una 

durada en el temps, haurien de durar una miqueta més.   

Cada cop més fer d’empresari és complicat, i més quan estàs pujant una empresa. S’ha de 

treballar molt malgrat les imatges típiques. Un empresari petit penca moltíssim. Això la gent 

ho detecta i sobretot el fill d’un empresari. Molts fills no ho volen i prefereixen vendre 

l’empresa. Som una societat d’èxit i tots tenim un nivell de vida molt bo, la gent ja no esta 

disposada a sacrificar-se. Això pels pares es un cop psicològic molt fort. És un efecte nou de 

la societat de l’èxit. 

 

5. Sent la successio el principal problema de les empreses familiars; com ajuda 

l’institut a enfrontar aquest problema? 

Primer identificar les causes, les quals tenim bastant identificades. No tant d’estudis d’aquí 

sinó fets en altres països. Són causes fonamentalment familiars, és el gran item del tema!. Es 

el fet que justifica la diferencia entre familiars i no familiars. En un 60% dels casos han estat 

motiu familiars i l’altre 40% motius diguem-ne del mercat. Així què estem molt focalitzats en 

el tema d’evitar els conflictes familiars. Parlant en temes psicològics, cal evitar que apareixin 

els conflictes. Si apareixen i no es poden solucionar s’ha d’evitar que aquests arribin a 

l’empresa. Això te un nom global es a dir el govern de la família. Parlariem aixi d’un govern 

d’empresa i un altre de família i com vincular els dos. Es crea un consell de família que ha 

d’estar coordinat amb el consell d’empresa. Així que si hi ha un problema a la família aquest 

s’ha de parlar al consell de família i no en el consell d’administració. El govern de la família 

s’ha d’establir formalment amb reunions amb un ordre del dia, secretari, s’han d’arribar 

acords, s’han de signar els acords. Dins d’aquest consell de família esta l’elaboració del 

protocol familiar, es la constitució de l’empresa familiar. Aquest estableix les normes, regula 

si passa això que es el que es farà; no es discuteix quan passa, moment poc adequat. Quan el 

moment es fred és molt més fàcil arribar a solucions. El protocol però és pot incomplir, des 
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de fa poc el protocol pot tenir força legal. Ho vem aconseguir amb un reial decret del mes 

de febrer que regula el protocol familiar. Així que un protocol amb força legal és una 

garantia de continuïtat. Hi ha molts temes que regula un protocol. Tot el que esta escrit 

(potser t’has equivocat) però ja esta fet, no t’has de barallar.   

 

6. Ens podria explicar quines són les possibles solucions que poden optar les 

empreses vers el problema de la successió? (exemple d’Agrolimen) 

La partició del negoci es una però és una solució factible per les grans. El tema de 

repartiment evita els conflictes de personalitat, si tu tens 4 successors el més possible és que 

al final tothom intentarà manar. Si parteixes en 4 unitats cadascú es dedicarà a la seva. Una 

segona alternativa  és profesionalizar l’empresa és a dir, deixar que la família agafi un rol 

essencialment estratègic i propietari i posar en els càrrecs directius  a professionals no 

familiars. Sempre trobaràs grans professionals en el mercat que en l’àmbit reduït de la família  

Solució molt recomanable ja a la 3era generació quan comencen a haver-hi molts cosins i hi 

ha molts candidats. Aquesta segona no cal que l’empresa tingui molts àmbits per fer les 

particions.  

En el cas que no sigui viable la professionalització degut a la mida de l’empresa (empresa 

amb 5 botigues) depèn d’ells per prioritzar el negoci davant els interessos. Si ho fan això 

creixerà i podran desprès contractar un professional. Aquí quèiem en la compte de que les 

empreses han de créixer. Si vols que tinguin continuïtat ha de créixer amb la família perquè 

sinó al final acaba sent poc interessant financerament. El tamany es molt important, les 

empreses petites estan condemnades a morir...són poc competitives. Si tens un bar petit i al 

costat tens un Pans&Company els preus de compra de pans son infinitament millors que els 

del bar. Pots funcionar molt bé si el negoci esta ben pensat,  però a mesura que passen 

generacions...  o creixes, o estàs fotut.  

 

7. Es pot considerar un fracàs la venta d’una empresa familiar? 

 No diria tant. Es una pèrdua pel sistema perquè si és venda i la compra un altre i continua 

funcionant, sense grans canvis,  no es cap fracàs. Però si això implica una restructuració  o et 

carregués una línia de negoci llavors sí que ho podríem considerar com una pèrdua pel 

sistema. Però moltes vegades la venda és per una multinacional i això és molt perillós. Les 

multinacionals a diferencia de les familiars no tenen arrels i poden marxar o deslocalitzar-se 

mentre que les familiars abans d’arribar això faran tot el possible per evitar-ho. És fracàs 

però per l’emprenedor, és a més un fracàs personal.  
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8. El suport del govern cap a les empreses familiars es factible? 

Fins fa pocs anys l’únic que tenia competència era el govern central i ha ajudat. Les 

reivindicacions que vam fer s’ha anotat i continuem fent coses. La relació es molt bona tot i 

l’existència de governs molt diferents.  

 

9. Actualment el pes de les empreses familiars és considerable, què creu que passarà 

en el futur? Quin futur els hi espera a les empreses familiars ara que el món esta tant 

globalitzat i dominat per les multinacionals? 

Si la tendència aquesta de globalització continua si que podria baixar perquè moltes 

d’aquestes poden desaparèixer o ser absorbides però penseu que el pes de les EF és tan gran 

al món, compteu que depèn del país esta en el 60 i 80 %. El que sí cal es defensar les 

empreses petites. Perquè aguantin aquestes empreses han de créixer una mica o sinó oferir 

un producte de qualitat i excepcional. Estem en un moment que el mercat no és local sinó 

que és el món, les empreses de tot el món estàn a tot el mon i les nostres estan també a tot el 

món. Pensar en temes locals ( que el teu competidor és el què està a la cantonada) ara és una 

animalada, el nostre competidor està a tot arreu. Un producte de qualitat i especialitzat 

sempre tindrà un lloc en el mercat. Tot i que això no significa que no tinguis que espavilar i 

renovar-te. 

 

10.Les empreses de l’institut en quin sector es dedicen? 

 Hi ha de tot, de la construcció, obra publica, turisme, química, farmacèutica, distribució, 

premsa, agroalimentaria. D’empresa tèxtil encara queda alguna, molt poques; el problema del 

tèxtil a Catalunya no va fer res del havia d’haver fet, no va evolucionar, no es va adaptar als 

canvis… ho han fet molt malament i per això el sector estrella de tota la vida pràcticament 

ha desaparegut. Tenim algun exemple com Punto Blanco i Puligan i poca cosa més. Com a 

grans no catalanes són Inditex i Mango.   

 

 

 


