


Com es defineix una Empresa 
Familiar? 
 

“Tenir l’economia 
al cap i a les mans, 
això i així són les 
Empreses 
Familiars” 
Bosch, A.; 
“Manual de 
supervivencia 
para la EF” 
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 Barreja de Propietat-Gestió-Direcció, sense diferenciació de 
rols. 

 Alta mortalitat quan s’encara el procés de successió. 
 Cert nepotisme davant algunes situacions. 
 Barreja dels conflictes familiars en l’empresa, i viceversa. 
 Incipient existència de protocols i plans de successió. 
 Poca inclinació a la búsqueda d’ajuda exterior (consultories....) 
 Implicació molt forta dels membres de la família. 
 Dedicació molt superior que a la resta d’empreses. 
 Sentiment de pertinença dels treballadors. 
 Conservadorisme finacer. 
 Coneixement dels Stakeholders (o grups d’interès). 
 A partir de la 2ª Generació, manca d’instruments per establir el 

futur lideratge de l’empresa. 
 Molta resistència al canvi, així com molta reticència a deixar les 

regnes de l’empresa. 
 Manca d’estructures de govern adequades a les necessitats de 

l’EF. 

Característiques comunes a les EF. 

Característiques de les Empreses 
Familiars 





 El repte més gran de les EF: 

◦ El procés successori: 

 Un 70% de les EF no passa de 1ª a 2ª generació. 

 Un 85% no passa de 2ª a 3ª. 

L’escull més important: El procés 
successori.  

Ward, J; Lansberg, I.  
“The succession in 
Family Firms” 



•Models nord-americans 
•Models europeus 



Família Empresa 

Model dels dos cercles. 
Davis & Tagiuri 
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Família 
 

Propietat 

Model dels tres cercles. 
Lansberg et al. 





Negoci 

Gestió 

Família 

propietat Successió 

Model dels 5 cercles. 
Amat, Joan 



Model d’anàlisi 
EF+Stake-holders. 
Cabrera-García, K. 





 Saturn 
menjant-se 
els seus fills. 
◦ Saturn, per 

por a ser 
desbancat, es 
menjava cada 
fill seu que 
neixia; el més 
petit fou qui 
revertí la 
situació. 



 Cada EF té unes característiques 
pròpies i específiques. 

 No hi ha un mètode estàndar ni 
infalible. 

 A la base de tot hi ha el treball, 
constància i diàleg. 

Treball 

Constància 

Diàleg 



“La pitjor collita és 
aquella que no es 
planta” 
Canosa, F; “Capitans d’Indústria explicats pels seus fills. 

Manel Plana Farran 
Professor Associat de la 
UdL 
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