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La present guia per a les empreses familiars, dedicada en aquesta ocasió al Consell de Família, és el fruit de 
la col·laboració de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) i les càtedres d’empresa familiar de 
les universitats catalanes, pertanyents a la Red de Cátedras del Instituto de la Empresa Familiar.

Existeix un ampli consens entre experts i famílies empresàries sobre la importància que té ordenar la rela-
ció de la família amb l’empresa, i com, per a assolir aquest objectiu és important utilitzar òrgans de govern 
familiar, que generin dinàmiques constructives i sostenibles dins la família i en relació amb l’empresa.

L’experiència mostra que l’eina més comuna per a assolir aquest objectiu, és la creació formal d’un Consell 
de Família. I emfatitzo “formal” perquè tots sabem que no hi ha cap família empresària que no parli en algun 
moment de la seva empresa. Però aquests espais de conversa on mostrar les visions, inquietuds, reptes, ne-
guits, discrepàncies, expectatives..., han de canalitzar-se d’una forma ordenada, per tal de generar entorns 
positius i ajudar a prendre les millors decisions.

D’aquest raonament neix aquesta guia, que té com a objectiu facilitar la construcció d’entorns de confiança, 
i ajudar a la formalització d’aquesta eina tan específica de l’empresa familiar, i tan necessària, com és el 
Consell de Família.

Estic convençut que la seva lectura, i la quantitat de casos pràctics que conté, permetran a moltes empreses 
familiars valorar la importància de disposar d’un Consell de Família operatiu i eficient i, arribat el moment, 
fer amb confiança i coneixement els passos necessaris per constituir-ho.

Aprofito aquest espai per expressar el meu agraïment a totes les persones i institucions que han participat 
en l’elaboració d’aquesta guia, en particular, vull expressar el meu agraïment a Cuatrecasas per la seva 
col·laboració, a la directora de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar, per la seva iniciativa i als autors, 
pel seu impuls decisiu.

També vull expressar el meu desig que serveixi a les empreses familiars per reforçar el seu objectiu comú: 
garantir la continuïtat i la sostenibilitat futura de l’empresa pel bé de les noves generacions familiars.

Amadeu Jori

President Associació Catalana de l’Empresa Familiar
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El Consell de Família constitueix una figura innata a les empreses familiars perquè recull una realitat cons-
tant a l’empresa familiar: els membres de la família empresària es troben i parlen sobre els temes que els 
afecten com a propietaris, com a treballadors, així com a familiars d’uns i altres. Moltes vegades actuen com 
un Consell de Família en potència, sense ser-ne conscients.

La Guia sobre el Consell de Família que presenta l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) i 
que ha estat realitzada per les Càtedres d’Empresa Familiar de les Universitats de Catalunya, es refereix a 
aquesta realitat i ofereix un instrument de gran utilitat pràctica, ja que pot ajudar a que les esmentades con-
verses i trobades de la família agafin forma i s’ordenin amb una finalitat: conèixer i debatre les inquietuds 
i necessitats de la família en relació amb l’empresa i, en el seu cas, articular-les cap a òrgans de govern de 
l’empresa. Aquesta feina combina la investigació acadèmica sobre les característiques tècniques del Con-
sell de Família, amb la descripció de situacions concretes d’empreses familiars que davant d’un determinat 
conflicte poden trobar en el Consell de Família un mecanisme de solució. 

La Guia mostra de forma didàctica el sentit del Consell de Família i la importància de la seva funció amb 
la finalitat d’anar desgranant les competències que pot tenir aquest òrgan familiar i la seva implementació 
pràctica. Ofereix molta informació i excel·lents reflexions sobre la virtualitat del Consell de Família. En les 
properes línies procedirem a destacar algunes d’elles.  

Un aspecte important que tracta la Guia és el del funcionament del Consell de Família, no tan sols en allò que 
es refereix al mètode de convocatòria o desenvolupament de les reunions, sinó en allò que té a veure amb 
la necessitat de precisar els temes que han de ser tractats en el Consell i com han d’adoptar-se els acords. 
La Guia subratlla el necessari equilibri que ha d’existir entre el paper que desenvolupa el Consell de Família 
i la funció de l’òrgan d’administració de la societat, de manera que s’aconsegueixi transmetre la voluntat de 
la família a l’empresa, però sense envair les competències legals que té atribuïdes l’òrgan d’administració. 

Com advocats amb una trajectòria de més de trenta anys acompanyant empreses familiars, hem assistit a 
la creació de nombrosos Consells de Família. Hem pogut constatar que el Consell de Família està assumint 
el paper de catalitzador del desenvolupament i implementació del protocol familiar, amb una visió cada 
vegada més professionalitzada i objectiva, punts que han estat el cavall de batalla a les empreses familiars 
degut a la juxtaposició entre els tres cercles d’interessos: família, propietat i empresa. De vegades, el Consell 
de Família neix sense protocol familiar previ, com a simple producte de la necessitat de la família per reunir 
als seus membres, conèixer la seva visió i expectatives de futur i ordenar els temes que més els interessen 
i preocupen. Fruit del consens al que s’arriba a les reunions del Consell de Família, neixen acords familiars 
o es modifiquen els ja existents.    

Com així s’explica a la Guia, el Consell de Família facilita la comunicació familiar, promou la relació amb 
l’òrgan d’administració, incrementa la transparència pel que fa al govern de l’empresa, fomenta la implica-
ció dels membres de la família i crea vincles emocionals amb el negoci. També, el Consell de Família haurà 
de promoure la formació dels membres de la família especialment la d’aquells que ostentin participacions 
en la propietat o que ho faran en un futur. Hem defensat en diversos fòrums la importància de que els accio-
nistes i futurs accionistes adquireixin un nivell de formació i informació suficients per poder exercir la seva 
posició amb rigor i coneixement de causa. En aquest àmbit, el Consell de Família pot dur a terme un paper 
transcendental: impulsar un programa de formació al soci, dotat de recursos suficients, que tingui com a 
finalitat transmetre a la família empresària la importància de conservar i protegir el patrimoni empresarial, 
una inquietud que segurament neix amb el fundador de l’empresa familiar i que haurien de tenir en compte 
les següents generacions. Al final, el Consell de Família es pot convertir en el garant de que el llegat familiar 
persisteix i sigui present en les successives generacions que, al mateix temps, assumeixen la responsabili-
tat de transmetre els valors de l’empresa als més joves.   
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M’agradaria acabar destacant, tal i com queda reflectit en aquest treball, que hi ha molts factors que ens 
poden ajudar a reflexionar sobre la manera d’organitzar un Consell de Família, i que s’expliquen des de 
l’experiència en empreses familiars i pel coneixement de la realitat social i econòmica. Però també es fo-
namental conèixer els aspectes jurídics que poden incidir en la creació del Consell de Família. Excepte per 
alguna referència aïllada, no existeix un marc regulador propi d’aquest òrgan familiar, dit això, d’acord amb 
el principi d’autonomia de la voluntat, serà un instrument fet a mida, que portarà els signes distintius de la 
família i de l’empresa a la que es refereix. És convenient dotar al Consell de Família d’una regulació flexible 
que permeti adaptar-lo a l’evolució de la família i l’empresa, però al mateix temps d’uns ciments sòlids que 
el converteixin en un instrument clau per consolidar a la família empresària. 

El Consell de Família, a més de quedar regulat en un document que detalli les seves competències, la seva 
composició i el sistema d’adopció d’acords, requerirà el suport de persones que s’ocupin de la seva imple-
mentació i es trobin assessorades per experts en la resolució de el conflictes i assessors legals que donin 
seguretat jurídica als acords que desitgi prendre la família. En definitiva, l’objectiu últim és protegir el pa-
trimoni empresarial i familiar, font de riquesa per a la família i per a la societat. El repte que es presenta és 
doble: mantenir un nivell de comunicació fluïda i constant perquè els punts d’unió entre família, propietat i 
empresa agafin cada dia més força i que l’empresa familiar consolidi el seu negoci seguint els millors es-
tàndards de bon govern i competitivitat. 

Xavier Calaf

Soci de Cuatrecasas
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Prefaci:
A l’Empresa familiar 
com en el futbol
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Dues paraules generaven certa preocupació en el matrimoni Prats-Companys: cohesió i llegat. No tenien cap 
raó pel neguit, ja que els quatre fills tenien salut, eren respectuosos entre ells i amb els seus pares, tots ana-
ven endavant als seus estudis i, sobretot, amb paraules de la mare, eren bones persones. La mare sempre 
deia que l’important, i alhora necessari, era que al capdavant dels llocs hi hagi gent que sàpiga el que fa, que 
sigui treballadora i, sobretot, bones persones. Això ho aplicava també a l’empresa, llegat que havia rebut de 
la seva família. La Beatriu Companys era de casa bona, una pubilla intel·ligent, llesta i amb un patrimoni al  
seu darrera que la feia ser una persona reconeguda a la comarca. Era filla única però de cap de les maneres 
responia al clixé que se’ls atribueix als fills únics. Era, a més a més, molt “avançada” al seu temps, i entre 
altres coses va aconseguir que el seu pare s’avingués a pagar per un igual a tots i totes, si feien la mateixa 
feina. Això va provocar un cert rebombori a la comarca a l’any 1970: que el fet que a igual feina les dones 
cobressin igual que els homes no estava ni bé ni mal vist, de fet ni tan sols es veia i, de fet, ningú s’ho havia 
plantejat. Però la pubilla de casa Barata ho va aconseguir, deia que “tots i totes som fills i filles de Déu!!”.

Pel fet de casar-se amb la Beatriu Companys, la pubilla de casa Barata, l’Enric va haver de suportar algun 
que altre comentari sorneguer. Casa Barata era el nom de l’empresa de teixits i filatures que, fa uns anys, i 
després de les deslocalitzacions i la crisi del tèxtil, es va convertir en una empresa del sector de la moda que 
feia complements, joies i productes de decoració. La capacitat de canvi i adaptació de l’empresa fou un dels 
casos estudiats a les escoles de negocis, “aquelles on s’expliquen les coses quan han passat, però que no 
ens donen cap solució quan tenim al davant el problema”, no s’estava de dir l’Enric, amb una mica de sorna.

L’Enric havia estat jugador de futbol i ho feia força bé, va jugar amb el Sabadell, quan l’equip era a Primera 
Divisió. També va fer d’entrenador durant un temps fins que es va incorporar a l’empresa familiar, després 
de que li ho demanés el seu sogre i la que feia uns anys s’havia convertit en la seva muller. Com és palès, no 
tenien cap clàusula ni havien fet res a l’empresa on es parlés clar respecte als familiars “polítics” i la impos-
sibilitat d’incorporar-los a l’empresa. L’Enric va ser nomenat director general de l’empresa i tenia un equip 
de directius molt bons a la seu càrrec. La Beatriu, la muller, era la presidenta del consell d’administració. 

L’Enric mai va deixar del tot el futbol, sempre tenia alguna màxima futbolística amb què explicar alguna cosa 
del que succeïa a l’empresa emprant. I, ara, li venia al cap que la cohesió com en un equip, consistia “en tenir 
les línies juntes”. Ell com explicava al futbol, si hi havia molta distància entre la defensa, la línia de mitjos i 
els davanters, els rivals te’n feien un sac. I, ara, això el neguitejava. Tot i que els fills eren la seva devoció i 
n’estava molt orgullós, no els veia cohesionats i, potser, no eren prou conscients del llegat familiar; “hi havia 
massa distància entre les línies” segons l’Enric.

La família es reunia al voltant de la taula cada diumenge, i no hi faltava ningú. A mesura que els fills es 
feien més grans,  s’hi anaven afegint també les respectives parelles. Alguns dels fills s’havien incorporat a 
l’empresa familiar, i d’altres no, i això no havia generat cap problema ni cap malentès, ans al contrari.

L’Enric, que tenia encara aquell instint d’entrenador i de “gestionador” de grups i equips, entreveia que a la 
família no hi havia la cohesió que creia necessària. Amb la Beatriu en va parlar d’aquest sentir més com 
a Presidenta del Consell d’Administració que com la seva muller, però ho va fer no a la seu de l’empresa o 
en una reunió en l’àmbit empresarial, si no tal i  com sempre s’havia fet, a l’hora de l’àpat. Mentre prenien 
el cafè, la Beatriu li va dir que havia rebut una invitació per anar a la presentació d’una guia sobre em-
preses familiars, més concretament sobre la figura dels Consells de Família, que organitzava l’associació 
d’empresaris. “Hi hauries d’anar” li va recomanar ella, cosa que l’Enric no va rebre gens bé. No creia que li 
poguessin ensenyar res de nou, i tenia força feina, però com que ho deia la seva muller, que a l’hora era la 
Presidenta del Consell d’Administració, no li va quedar més remei que anar-hi.

La presentació va anar millor de com l’Enric ho esperava. De fet, els ponents i els autors de la guia van 
captar al moment  la seva atenció, parlaven d’un instrument que era una eina molt útil per a treballar la 
cohesió familiar i el sentit del llegat: el Consell de Família. Es va veure tan representat en els casos que 
foren exposats que semblava com si els haguessin  tret de la seva família (reunions informals de la família, 
presa de decisions tot prenent un cafè, els diferents barrets que els tocava portar com a propietaris, pares i 
membres de l’empresa i, mentrestant, els fills que lenta però de manera sostinguda, s’allunyaven del llegat 
empresarial i familiar .

Arribà a casa esperitat, elaborà una proposta de model de Consell de Família i, l’endemà, va quedar amb 
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un amic i advocat de confiança. No es varen trobar al voltant d’un dinar, si no que li va demanar que anés a 
l’empresa, cosa que va estranyar força l’amic advocat. La raó que va adduir l’Enric fou que volia sistematitzar 
al màxim el  funcionament de l’empresa familiar i separar les coneixences de les qüestions professionals.

L’Enric li va explicar que havia anat a la presentació d’una guia sobre el Consell de Família. Li va demanar 
què s’havia de fer a l’àmbit legal per a crear-lo, si calia fer un reglament, quins estudis i experiències hi havia 
al voltant d’aquesta institució, i també que valorés què havia passat en d’altres empreses familiars després  
de l’establiment del Consell de Família. Volia treballar la cohesió familiar des de quatre perspectives que 
al seu entendre eren fonamentals: la cohesió emocional i financera de la família, i la cohesió emocional i 
financera del negoci.

Era un model que havien presentat uns professors i que l’Enric creia fonamental per a satisfer una obsessió 
pròpia, però alhora essencial per a la supervivència de l’empresa familiar: com era arribar a cohesionar la 
família, el negoci i crear consciència del llegat familiar. No volia formar part d’aquell 85% d’empreses fami-
liars que no passen a la següent generació, havien treballat massa la Beatriu i ell per no culminar amb èxit 
la seva trajectòria empresarial i, a més a més, volia garantir la continuïtat de Casa Barata.

El millor que es podia fer era crear unes estructures de govern familiar que serveixin per prendre les millors 
decisions per a l’empresa i la família, i fer-ho mentre es cohesiona el conjunt de tots els membres que en 
són part d’una i de l’altre.

L’Enric tenia clar que havia rebut una d’aquelles passades que són mig gol i no volia fallar la rematada, hi ha 
accions en un partit que defineixen el resultat. Aquesta n’era una d’elles, i aprofitar-la faria que el seu equip 
fos guanyador. Instaurar el Consell de Família a Casa Barata va ser una jugada mestra.
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1. Per què una guia sobre el consell de        
    família a l’empresa familiar

Una empresa familiar es pot definir de diverses maneres, però en totes elles l’aspecte clau és que una 
família (si es vol, també poden ser diverses famílies) determina l’existència, la naturalesa i el futur de 
l’empresa, i ho fa perquè posseeix una part de capital suficient per a exercir-hi el control, sigui directa-
ment, o indirecta per mitjà d’altres persones. Sota qualsevol definició que triem, les empreses familiars 
representen una part importantíssima del teixit empresarial. A escala de Catalunya, l’estudi editat per 
l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) el 2017 va mostrar com les empreses familiars a 
Catalunya representen el 88% de les empreses, un 76% de l’ocupació privada i el 68% del valor afegit de 
l’economia.

Com qualsevol altra organització, per tal de sobreviure i tenir èxit empresarial, les empreses familiars 
han d’aprofitar les seves fortaleses i gestionar les seves febleses. En el cas de les empreses familiars, 
les seves fortaleses i febleses es troben vinculades a la implicació en l’empresa d’una família, que és un 
col·lectiu de persones força diferent d’un altre col·lectiu format per inversors que entre ells no tenen cap  
lligam familiar.

Entre experts i famílies empresàries hi ha un consens sobre la importància que té ordenar la relació de la 
família amb l’empresa, per a millorar el benestar de tots, de la família i de l’empresa, i com, per a assolir 
aquest objectiu és important utilitzar òrgans de govern familiar, que generin dinàmiques constructives 
i sostenibles dins la família i en relació a l’empresa. L’eina més comuna per a assolir aquest objectiu és 
el Consell de Família. Però malgrat aquest convenciment, el nombre d’empreses familiars amb un òrgan 
com el Consell de Família, encara és baix, en concret del 31,2% (ASCEF, 2017), tot i que és un percentatge 
superior al de l’estudi de l’Instituto de la Empresa Familiar (Corona i altres, 2018), que va trobar a Espanya 
que representava només el 11,3%. Però també es comprova que en moltes famílies empresàries, tot i no 
disposar estrictament d’un Consell de Família, sí que estableixen unes pautes de diàleg i debat, sovint en 
format de trobades periòdiques encara que relativament informals. D’alguna manera, aquestes reunions 
són formes senzilles de Consells de Família, que serveixen per a  gestionar alguns aspectes, però tenen 
molt de potencial i, potser, necessitat de millora.

Es pot considerar que els òrgans de govern familiar constitueixen el fòrum adequat per a la reflexió i 
presa de decisions de l’agenda estratègica del particular ecosistema de l’empresa familiar tot repro-
duint a escala intrafamiliar, els òrgans de govern societari, com són la junta d’accionistes i el consell 
d’administració. Però, així com per a l’empresa la legislació determina el tipus d’òrgans que cal tenir, 
els òrgans familiars no venen regulats per llei sinó que són voluntaris i per això, les empreses familiars 
els acostumen a anar adoptant segons l’estadi en què es troben com a família empresària, cosa que va 
lligada a la coevolució de la família i l’empresa. Per exemple, en una primera generació, hi sol haver una 
persona propietària-fundadora que exerceix també d’administradora única. Aquesta coincidència de lide-
ratge, tant dins la família empresària com a l’empresa, fa que sovint no hi hagi necessitat de dissenyar 
un sistema de govern familiar.  Durant la segona generació, en canvi, és comú trobar les societats de 
germans, amb diferents branques familiars i accionistes passius, no involucrats en la gestió de l’empresa 
familiar. En aquest estadi, l’ampliació del nucli familiar i la necessitat d’incorporar gestors o assessors 
professionals no pertanyents a la família, fa necessària la creació d’un sistema de govern familiar, que 
pot tenir diferents graus de formalitat, així com objectius i composicions diferents. Potser es faran en el 
format de reunions familiars, o potser com a consells de família o assemblees familiars. Cada format té, 
però les seves particularitats, i que s’analitzaran en les seccions que venen a continuació. Però a mesura 
que les famílies empresàries avancen en generacions, i esdevenen consorcis de cosins, la complexitat 
familiar es fa més gran, atesa la participació d’un major nombre de branques familiars, més accionistes, 
així com, possiblement, negocis més grans i diversificats. En aquest moment és quan el govern de la famí-
lia empresària esdevé més necessari i cal disposar de diversos òrgans familiars diferenciats i coordinats, 
com a mínim un Consell de Família i una Assemblea Familiar.
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Tot i que l’anàlisi generacional és una manera molt potent per a recomanar bones pràctiques a les em-
preses familiars, el govern familiar és positiu en qualsevol estadi i és un element que augmenta la proba-
bilitat d’èxit de qualsevol transició important, sigui l’afrontament d’una crisi o el repte d’un relleu genera-
cional. Els reptes empresarials i els moments crítics són presents a l’empresa d’ençà la seva creació, i no 
s’esperen pas a manifestar-se quan es passa a la segona o a la tercera generació. 

 

2. Concepte i naturalesa del consell de família

2.1. QUÈ ÉS UN CONSELL DE FAMÍLIA?

L’any 1987 John Ward va formular per primera vegada el terme “Consell de Família”, en la seva obra Keeping 
the family business healthy: how to plan for continuing growth, profitability and family leadership. En aquest 
llibre, Ward distingeix les reunions pròpies de tota la família, de les reunions formals en què la família és 
representada a través d’alguns dels seus membres, i d’aquesta manera introdueix el concepte. De fet, els 
consells de família són realitats sorgides de la pràctica; això explica per què no existeix una definició única 
o  generalment acceptada. 

Tanmateix, diferents acadèmics han intentat realitzar una aproximació a aquest concepte. Per exemple, 
Gersick (1997) considera el Consell de Família com un grup que es reuneix periòdicament per tractar temes 
que sorgeixen de la seva interrelació amb l’empresa. Carlock i Ward (2010), per la seva banda, defineixen el 
Consell de Família com un òrgan complementari al Consell d’Administració, que té assignades les funcions 
estratègiques amb tot el que es refereix al sistema de la família. Lansberg (1999) el defineix com un òrgan 
clarament familiar, diferent de la propietat, amb l’objectiu principal de projectar el somni compartit per la 
família i que s’involucra en el sistema de govern de l’empresa familiar de manera complementària al Con-
sell d’Administració. Lansberg (1999) considera que pot ser un grup de tota la família o d’alguns membres 
seleccionats d’aquesta. Les seves tasques principals són adoptar decisions sobre la família i formar-la en 
els aspectes relacionats amb l’empresa.

Per la seva banda, Poza (2009) expressa que el Consell de Família és un organisme que reuneix a tots 
els membres de la família empresària, coordina la seva tasca amb el Consell d’Administració i comunica 
a través d’aquest les prioritats dels accionistes, però no opera en el negoci ni pren decisions en nom de 
l’empresa. La seva funció bàsica és educar, comunicar i planificar el futur desitjat pels accionistes, i gestio-
nar la relació entre família propietària i l’empresa. Tanmateix el Consell de Família identifica els problemes 
que es poden donar entre els membres de la família i amb l’empresa, i ajuda a resoldre’ls.

Tàpies (2008) presenta el Consell de Família com un espai de deliberació i debat que filtra les expectatives 
i les decisions que adopta la família en relació amb l’empresa. Finalment, Navarro-Rubio (2012) consideren 
el Consell de Família com un òrgan en què la família pren decisions sobre els temes que afecten la relació 
amb l’empresa. És l’espai en què els membres de la família empresària es reuneixen per debatre, valorar, 
consensuar i traslladar a l’empresa les seves disposicions. 

En resum, el Consell de Família és un òrgan o estructura formada per un grup de persones, que representen 
a una família empresària, que s’organitza formalment per gestionar la relació de la família amb l’empresa 
familiar (o grup d’empreses familiars). També cal assenyalar que la família empresària pot ser un conjunt 
estès de familiars, que conté diverses famílies nuclears. Aquesta estructura actua per auto-organitzar-se i 
es relaciona amb l’empresa familiar de la manera que consideri oportuna, respectant les funcions i respon-
sabilitats legals dels òrgans de govern empresarial. La seva naturalesa doncs, ha de ser en part un fòrum 
obert de comunicació i informació dels membres de la família, i en part ha de ser un òrgan d’adopció de 
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polítiques i posicions de la família respecte a l’empresa.

Com es pot veure a la figura 1, segons dades del l’informe de 2018 de l’Institut de l’Empresa Familiar, 
l’objectiu fonamental per una empresa familiar és garantir la seva supervivència, molt per sobre dels ob-
jectius econòmics que solen caracteritzar a les empreses no familiars. La millor forma de garantir l’èxit 
d’aquest objectiu de continuïtat és a través d’un correcte funcionament dels òrgans familiars que vetllen per 
la cohesió familiar i la conservació del llegat. 

 

                    

 

2.2. PER QUÈ ÉS IMPORTANT CONSTITUIR UN CONSELL DE FAMÍLIA?

La necessitat del Consell de Família es justifica en l’observació que els òrgans propis del govern corporatiu 
de les empreses (juntes d’accionistes, consells d’administració, etc.), no estan en condicions de donar satis-
facció a les necessitats que les empreses familiars tenen de continuïtat en el temps a mida que es succeei-
xen les diferents generacions. No poden perquè no són el lloc adequat per tractar els aspectes de la manera 
com la família s’ha de relacionar amb l’empresa, o de la manera com els membres de la família s’han de 
relacionar entre ells. L’evidència demostra la necessitat de disposar d’un Consell de Família, òrgan que posi 
de manifest i desenvolupi el govern de la família empresària (Davis, 2006).

La dinàmica de les famílies, sotmeses a la dinàmica de les generacions, amb fills que neixen, creixen, es fan adults 
i poden voler participar en l’empresa familiar, genera uns canvis als que s’hi suma la dinàmica de la propietat i 
la pròpia de l’empresa. El Consell de Família és l’òrgan ideal per entendre i buscar solucions a les tensions que 
generen aquestes dinàmiques. Sense el Consell de Família, no es garanteix que la família empresària estableixi un 
diàleg sistemàtic sobre la seva realitat i els seus problemes, generant condicions de confiança, consens, empatia, 
etc. que puguin afavorir tant la comprensió dels membres de la família com la detecció de solucions.

La taula 1 permet deduir com, a mesura que la família va evolucionant i van apareixent noves generacions, 
la diversitat de rols, propietaris i directius, entre familiars de diferents generacions va creixent, i la seva 
gestió es converteix en un element cabdal per garantir la continuïtat de l’empresa familiar.

Garantizar la supervivencia de la empresa

0 10 20 30 40 50 60 70

Aumentar el beneficio

Proporcionar oportunidades de trabajo y una 
forma de vida adecuada a los miembros de 

la familia

Aumentar el valor del mercado

Aumentar la dimensión

Garantizar el control familiar de la empresa

69,1%

48,7%

25,4%

19,0%

16,6%

12,2%

Figura 1. Principals objectius estratègics de l’empresa familiar (Corona i altres, 2018)
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L’existència del Consell de Família és una garantia que aquesta institució o àmbit es prengui en consideració, 
i que no es posi tot l’èmfasi en l’àmbit de l’empresa, mentre s’ignoren les necessitats i la importància de la 
família. Així com tothom considera que una empresa ha de ser professional i ha d’estar organitzada per a 
assolir els seus objectius, una família empresària ha de ser professional i organitzar-se per a assolir els 
seus. El Consell de Família és una eina bàsica a l’hora de dotar a la família d’aquesta organització i per a 
facilitar la gestió dels objectius de la família empresària.

El Consell de Família serveix per a tractar reptes, canvis o conflictes que apareixen a la família en relació a 
l’empresa, o en l’altre sentit, a l’empresa en relació a la família. També serveix de fòrum per quan es tracta 
de desenvolupar polítiques familiars, abordar la resolució de conflictes, arribar a acords sobre peticions del 
Consell d’Administració, com, per exemple, la composició del consell, el nomenament de directius, l’entrada 
de treballadors, o polítiques de dividends. A més d’aquestes funcions possibles, una de les tasques princi-
pals dels consells de família, és educar els seus membres en els seus drets i responsabilitats, i ser una eina 
per a transmetre el llegat familiar i inculcar als més joves la tasca de dirigir una empresa millor i més forta.

Al llarg de tota la guia anirem presentant diferents situacions en les que es pot entendre que el Consell de 
Família és útil a l’hora d’afrontar reptes i reduir conflictes dins la família i en l’empresa.

Taula 1. Generació propietària i directiva (Corona et al., 2018)

Dirección

Primera Segunda
Tercera o      
posterior

Propiedad

Primera 83,1% 16,5% 0,2%

Segunda 6,5% 88,7% 4,6%

Tercera o posterior 0,7% 11,9% 65,2%
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1Cas 1: El Llegat no del tot compartit

L’obsessió del fundador, Ricard Barret, era superar la tercera generació del negoci. La dita popular, que re-
petia com un “mantra”, deia que cap negoci familiar era capaç de superar aquell límit fixat per la continuïtat 
del llegat familiar més enllà de la tercera generació. El fundador havia estat un “self-made man”, segons 
la màxima que tant utilitzen els assessors. Però no hi havia res que l’enfurismés més que sentir-se dir que 
era un home que s’havia fet a ell mateix i ell sempre responia amb una expressió seca, tallant i contundent: 
“collonades”.

La veritat, però, és que en Ricard Barret n’és un cas paradigmàtic. A la postguerra, quan encara era un vai-
let, va començar a treballar d’aprenent de sastreria i, al cap de 15 anys, ja tenia la seva pròpia empresa de 
confecció i tot un seguit de botigues a Barcelona. Tenia molt contacte amb proveïdors italians amb algun 
dels quals va fer una certa amistat. Potser, com deia Josep Pla, els catalans eren els italians de l’oest, i  per 
això ell s’hi sentia còmode.

En Ricard va tenir tres fills, i cap dels tres li feia prou peça per a continuar el seu negoci. Per treballar-hi, sí, 
però no per agafar les brides del negoci, perquè segons el seu criteri, els tres eren molt gregaris i neces-
sitaven ser manats. Respecte a això, no deixava de barrinar sobre un altre aforisme que li ballava pel cap. 
Aquest, però, no era d’aquí. L’havia après en un dels molts viatges que en Ricard feia a Itàlia per proveir-se 
de teixits. Enmig d’un dinar de negocis i tot parlant de com encarar el futur, en Piero, el seu principal pro-
veïdor li va dir a propòsit de les lluites entre germans que a Itàlia tenien una dita que ficava de relleu els 
enfrontaments fratricides: “Tre fratelli, tre castelli, altrimenti tre coltelli”, “tres germans, tres castells, i si no 
tres ganivets”. I que cadascú s’ho agafi com vulgui”, li va comentar en Ricard a en Faixa, la seva persona de 
confiança dins l’empresa, un cop tornat de Pàdua.

Tot això el va portar a esperar, perquè de cap de les maneres volia vendre l’empresa, però tampoc volia 
deixar-la en les mans dels seus fills. Esperaria a que naixés l’hereu esperat d’algun dels seus fills, i ja el 
triaria ell, que d’això en sabia un niu. De fet, sempre deia que hi veia més ell a les fosques que la resta amb 
llums. Aquesta actitud va conduir a la desmoralització de la segona generació. En definitiva, el “monarca” 
no abdicava i dos dels tres fills van acabar marxant de l’empresa cansats d’esperar algun moviment per 
part del patriarca. Tot i que l’empresa continuava ampliant-se, la sensació de llegat anava disminuint entre 
els fills d’en Ricard. L’empresa no la veien com a seva i això es palpava en cadascuna de les reunions en 
què la família s’aplegava. Desinterès per part de tots en saber com anava l’empresa i, sobretot, indiferència 
respecte els plans del patriarca. Aquest desinterès, que moltes vegades no era explícit, però sempre tàcit, va 
portar a les terceres generacions a no veure l’empresa com a part del llegat familiar. 

L’hereu, preferit pel patriarca Ricart, va arribar, que va fer tot el possible perquè continués amb el llegat fa-
miliar. Aquest “elegit”, en Jaume, fill d’un dels germans que havia marxat de l’empresa, li contestà al seu avi 
que “allò” no anava amb ell. Imagineu-vos, titllar “d’allò” tota l’obra vital del patriarca Ricard Barret. “Allò” va 
fer que el negoci finalment fos venut i el que hagués pogut ser el llegat familiar, va convertir-se en un record 
fugisser per a tots. Allò que hagués pogut ser i no va reeixir.

Què pot fer el Consell de Família?

L’existència del Consell de Família garanteix que es prengui en consideració l’àmbit familiar, i que no es posi 
tot l’èmfasi en l’àmbit de l’empresa, mentre s’ignoren les necessitats i la importància de la família. El Consell 
de Família és una eina bàsica per a dotar la família d’aquesta organització i facilitar d’aquesta manera la 
gestió dels objectius de la família empresària.

El Consell de Família serveix per a tractar reptes, canvis o conflictes que apareixen a la família en relació 
amb l’empresa, o a l’empresa en relació amb la família. També serveix de fòrum per a desenvolupar políti-
ques familiars, i abordar la resolució de conflictes. A més d’aquestes funcions possibles, una de les tasques 
principals dels consells de família és educar els seus membres en el que són els seus drets i responsa-
bilitats, i ser una eina per a transmetre el llegat familiar i inculcar en els més joves la tasca de dirigir una 
empresa millor i més forta, cosa que en el cas d’en Ricard mai es va fer.
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2.3. QUAN ÉS NECESSARI EL CONSELL DE FAMÍLIA?

El Consell de Família és un òrgan de gran utilitat, especialment en el cas de les famílies empresàries que es 
troben en el moment de donar pas a segones o successives generacions, atès que el Consell assegura una 
relació entre membres de la família que, molt possiblement, ja no viuen sota el mateix sostre i en una família 
que pot ser més o menys extensa i complexa, en la que hi ha membres de diferents generacions i branques 
familiars, tots ells vinculats directament o indirectament amb l’empresa. El Consell de Família permet que 
la família pugui arribar a consensos sobre la manera en com s’ha de gestionar com a família empresària, 
i ha de relacionar-se amb l’empresa. Arribar a consensos suposa que les persones debaten sobre els seus 
plantejaments respecte a la família i l’empresa, i fan servir el diàleg i l’argumentació per a arribar a opinions 
o decisions sobre les que estan relativament d’acord. De fet, per reduir els conflictes familiars – i qualsevol 
altre conflicte interpersonal – es considera que el diàleg és el mitjà per a compartir expectatives, visions i 
arribar a possibles solucions.

El Consell de Família permet tractar els reptes familiars en un fòrum especialitzat, sense portar els pro-
blemes familiars als òrgans de govern empresarials. D’aquesta manera cada tipus d’òrgan es pot centrar 
en solucionar la seva part dels reptes, i la relació entre la família i l’empresa es pot realitzar a través d’una 
sola veu, la del Consell de Família. Aquesta veu es pot dirigir llavors al Consell d’Administració, com a òrgan 
també representatiu de l’empresa.

Val a dir que per a la gestió de la família hi ha un altre òrgan que rep el nom d’Assemblea Familiar, i que 
es recomana que estigui compost per una àmplia majoria, si no tots, dels membres de la família i té com a 
funció general vetllar pel benestar de la família, en relació amb l’existència de l’empresa familiar. El Consell 
de Família, en canvi, es considera un òrgan més operatiu en relació amb l’empresa i el composa una re-
presentació de la família, és a dir, que està constituït per un nombre reduït de membres. En el cas que una 
família empresària hagi constituït una Assemblea Familiar i un Consell de Família, el consell pot funcionar 
com òrgan operatiu en relació l’Assemblea, o com un òrgan intermedi de relació entre l’Assemblea Familiar 
i l’empresa.

De forma gràfica, la figura 2 representa els tres àmbits que es consideren en l’empresa familiar (la propietat, 
la família i l’empresa) i els principals òrgans o estructures de govern de cadascun d’aquests tres àmbits. 

FAMILIA EMPRESA

PROPIETAT

Junta d’Accionistes

Consell de Familia

Assemblea Familiar Alta direcció

Consell 
d’Administraci

Figura 2. Estructura del govern d’una empresa familiar
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El Consell de Família és considerat, per tant, un òrgan de la família empresària, tal com el Consell 
d’Administració és el màxim òrgan de gestió i responsabilitat sobre l’empresa. Una estructura empresarial 
amb una certa complexitat es composa d’un òrgan assembleari (la junta d’accionistes) i d’un òrgan gestor i 
responsable (el consell d’administració). La família empresària, per la seva banda, pot definir un òrgan tam-
bé ampli (l’assemblea familiar), i un de més restrictiu, amb més poder de decisió i un major àmbit d’actuació 
en relació amb l’empresa (el Consell de Família). Amb aquesta estructura, és lògic considerar que el Consell 
de Família és un òrgan que té dret a comunicar-se amb el Consell d’Administració de l’empresa, tal i com ho 
assenyalen molts experts.

Quan les famílies empresàries són poc extenses, com per exemple, quan estan formades per un membre 
d’una família o diversos, però viuen sota el mateix sostre, perquè, per exemple, són parella o són pare i filla, 
la gestió de la família en relació a l’empresa sembla que no requereix d’un òrgan formal com el Consell de 
Família. De fet, algunes funcions que pot tenir el Consell de Família (com veurem amb major detall més 
endavant), poden fer-se d’una forma més informal, a través de reunions familiars. Si aquestes reunions són 
sistemàtiques, i compten amb participació de les mateixes persones i es formalitzen, es convertirien en 
consells de família espontanis, i si en ells hi participessin tots els membres de la família, serien assemblees 
familiars. 

 

Es considera que les famílies empresàries amb estructura simple, com són, per exemple, les de primera 
generació, és probable i natural que tinguin reunions familiars. En canvi, quan les famílies empresàries 
són més complexes, tal i com és el cas d’empreses de segona generació o posteriors, o quan les famílies 
empresàries vulguin ser més formals, es recomana que desenvolupin una Assemblea Familiar o un Consell 
de Família. La figura 3 mostra una classificació dels òrgans de govern familiar en funció del seu grau de 
complexitat. 

Amb l’objectiu també d’analitzar quina forma d’organització és vàlida o adequada per a diferents tipus de 
famílies empresàries, la taula 2 presenta una comparació d’aquests tres tipus d’estructures: la reunió fa-
miliar, l’Assemblea Familiar i el Consell de Família, tot presentant la seva definició, validesa, freqüència de 
reunions, grau de formalització i principals riscos. Amb aquestes pautes, una empresa pot valorar quina es-
tructura té realment i quina li convindria. En general, el Consell de Família és l’evolució de la reunió familiar, 
en el sentit d’una major professionalització i eficàcia, i és també l’evolució d’una Assemblea Familiar cap a 
una major operativitat.

Figura 3. Òrgans familiars i complexitat

Assemblea
Familiar

Consell
Familiar

Reunió
Familiar

Estructura
familiar simple

Estructura
familiar complexa
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2Cas 2: L’ombra familiar

L’empresa Construccions d’Avui S.A. és el resultat dels ingressos obtinguts d’una venda de l’empresa 
familiar Teules per Sempre S.A., empresa que es dedicava a la distribució de productes per a la cons-
trucció i que fou venuda després de la mort del primogènit en un accident de cotxe. La venda va reportar 
uns ingressos elevats que permeteren iniciar el nou negoci Construccions d’Avui S.A. dedicat al sector 
immobiliari. La mort del germà gran va deixar un buit en l’àmbit no només familiar sinó també empresa-
rial; era el successor natural per a l’empresa familiar. Els altres dos germans, a mesura que van créixer 
es varen incorporar al negoci familiar. La trajectòria de Construccions d’Avui S.A, després d’uns anys de 
bons resultats, entra en una etapa de disminució preocupant de beneficis i, fins i tot, incorre en pèrdues 
en alguns exercicis. Davant aquesta situació, la resposta del pare, cada cop més gran, és apel·lar a tot 
allò que hagués fet en Ramon, l’hereu que estava predestinat a agafar les brides de l’empresa i que havia 
mort tràgicament en un accident. Els germans que són a l’empresa es troben totalment bloquejats davant 
aquesta situació.

Què pot fer el Consell de Família?

El Consell de Família ha de ser l’espai necessari i essencial on es pugui parlar obertament d’allò que va 
significar la pèrdua d’en Ramon, la necessitat de fixar unes bases per tal de separar la qüestió familiar i 
emocional de la que hauria de ser la gestió empresarial, així com esdevenir un lloc on els germans puguin 
articular i canalitzar els seus sentiments davant una situació de persistent record, i que els paralitza a 
l’hora de tirar endavant les decisions empresarials que caldria prendre.
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Reunió familiar Assemblea Familiar Consell de Família

Definició Trobada formal o informal 
de manera esporàdica o 
sistemàtica d’uns quants 
membres de la família 
empresària. 

Reunió formal amb tots 
els membres de la família 
propietària segons uns 
reglaments. Els familiars 
polítics en són considerats 
en alguns casos com a 
membres. 

Estructura formada per 
un grup de persones que 
representen a una família 
empresària que s’organitza 
formalment per gestionar 
la relació de la família amb 
l’empresa familiar. 

Validesa Aquesta fórmula és 
el model més simple 
d’organització de la família 
empresària i pot ser efectiu 
en famílies poc extenses, 
normalment en empreses 
de primera generació i 
en etapes no madures de 
l’empresa. 

És una estructura molt 
representativa de la família 
adequada per a famílies 
complexes. Es recomana 
per a famílies a partir de 
5 fins a 40 membres. En 
casos de famílies més 
nombroses, l’Assemblea 
Familiar com a estructura 
és més difícil que sigui 
operativa. L’Assemblea és 
més eficaç i eficient quan 
s’organitza formalment i és 
més sistemàtica. 

Si es controla la composi-
ció del Consell de Família 
en qualitat i quantitat i 
s’apliquen sistemes profes-
sionals de gestió de l’òrgan, 
el Consell de Família és 
vàlid per a famílies de qual-
sevol dimensió i complexitat 
i per a empreses familiars 
de qualsevol generació i 
dimensió. 

Freqüència Esporàdica o periòdica Periòdica Periòdica 

Formalització Reunions informals, sense 
convocatòria formal, ordre 
del dia, ni reglament de fun-
cionament i sense definició 
dels canals per implemen-
tar les decisions. 

Alta, per a convocar un 
nombre important de 
membres de la família. Les 
convoca la persona líder de 
l’assemblea, i són més pro-
ductives quan es programen 
correctament (amb un ordre 
del dia, una convocatòria 
feta amb antelació, etc.) 

El Consell de Família és una 
estructura definida explí-
citament i el seu grau de 
formalització pot ser elevat. 

Riscos No és eficaç en cas de 
famílies extenses o més 
complexes (diferents unitats 
familiars, edats diferents, 
etc.). En aquests altres ca-
sos es recomana organitzar 
un Consell de Família. 

Una Assemblea massa gran 
és més difícil d’organitzar i 
perilla tant la seva eficàcia 
com la seva eficiència. En 
aquests casos es recoma-
na la creació d’un Consell 
de Família delegat de 
l’Assemblea així com altres 
estructures si es consideren 
necessàries. 

Un elevat nombre de 
persones en el Consell en 
redueix la seva eficiència, 
i una qualitat inadequada 
dels membres en dismi-
nueix l’eficàcia. Llavors es 
recomana organitzar una 
Assemblea més àmplia i 
tenir un Consell més reduït. 

Taula 2. Definició dels diferents òrgans d’empresa familiar.



24

3. Tipus de consells de família i competències

3.1. HI HA DIFERENTS TIPUS DE CONSELL DE FAMÍLIA? QUIN TIPUS DE      
       CONSELL S’ADAPTA MILLOR A LA MEVA FAMÍLIA?

El desenvolupament del model dels tres cercles i els seus tres sistemes - propietat, família i empresa- va 
permetre considerar també l’evolució temporal de cada sistema al llarg del temps. El desenvolupament i 
l’evolució de cada òrgan o estructura de govern d’acord amb el desenvolupament i l’evolució de cada siste-
ma i així com del conjunt, hauria de donar lloc a l’aparició de tipologies de juntes d’accionistes (propietat), 
de consells d’administració (empresa) i de consells de família (família) diferents adequats a cada situació. 
En el cas del Consell de Família, les diverses tipologies es troben resumides en la taula 3, d’acord amb la 
proposta de Eckrichi McClure (2012):

Etapa familiar Tipus Qüestions principals Característiques

Fundador (G1):

Pares i joves

Taula de cuina Qui agafarà el negoci?

Com s’educarà als fills?

Hi haurà conflicte en la trans-
missió del negoci? 

Reunions familiars de 
caràcter informal i amb 
poca freqüència.

Fundador envellit:

Pares (G1) i adults (G2)

Menjador Definir els interessos de la 
següent generació

Planificació de la transmissió 
patrimonial de G1 a G2

Les reunions es fan 
més d’un cop a l’any i 
s’hi introdueixen temes 
d’accionariat.

Germans:

Pares (G1) i fills/es de 
mitjana edat (G2) amb 
fills/es adolescents (G3).

Taula de negociació Tensió entre la G2 i la G1, així 
com els diferents integrants 
de la G2 (si n’hi ha)

Ambigüitat del rol del fun-
dador (G1) i de la G2 dins el 
negoci familiar. 

Consell de Família de 
tots els adults

Germans envellits:

Pares (G2) i fills i cosins 
(adults) (G3) 

Taula de collita la G2 té tot el control de 
l’organització. G3 es comença 
a involucrar, tot i que sense 
tenir un rol clarament definit. 
Possibles complicacions per 
divorcis o altres tensions 
familiars. 

Consell de Família de 
tots els adults

Consorci de cosins:

Cosins (G3) amb els seus 
respectius fills (G4)

Taula rodona G3 té el control. Família més 
gran i dispersa geogràfica-
ment, fet que pot suposar 
una possible amenaça per a 
la cohesió i la seva estabilitat 
i harmonia. 

Consell de Família 
representatiu (membres 
escollits)

Taula 3. Tipologia de Consells de Família (G1, G2 i G3 es refereixen a primera, segona i tercera generació)
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GUIA PER A LES EMPRESES FAMILIARS: EL CONSELL DE FAMILIA

En síntesi, els cinc tipus de Consell de Família segons l’etapa de maduresa en què es troben, es poden re-
sumir com segueix:

1. Fundacional jove: el poder sol estar únicament en el fundador de l’empresa. (taula de cuina).

2. Fundacional envellit: S’involucra la següent generació, els fills del fundador (taula de menjador).

3. Societat de germans: Els fills del fundador posseeixen el control de l’empresa (taula de negociació)

4. Societat de germans envellits: En formen part la tercera generació de la família (taula de collita).

5. Consorci de cosins: La tercera generació, que té el poder, escull els representants per al Consell (taula 
rodona).

Existeixen altres classificacions sobre tipologies de Consell de Família, com la de Leach (2012) que mostra 
la Taula 4, i que distingeix entre:

•	 Reunions familiars: Informals, freqüents i aquelles que involucren a tota la família nuclear; caracte-
rístiques de la primera generació.

•	 Consells de Família joves: De naturalesa formal, substitueix a les reunions familiars informals i in-
volucra a tots els membres de la família (de vegades amb l’excepció de la família política). El jove 
Consell de Família sol reunir-se amb especial intensitat i freqüència en la seva constitució, a causa 
de la quantitat de qüestions a regular i de polítiques a adoptar. Es tracta d’un Consell de Família típic 
en l’etapa de societat de germans.

•	 Consells de Família madurs: Amb una estructura formal més detallada i caràcter representatiu, és 
a dir, format per membres triats per la família d’acord a criteris prèviament fixats per l’assemblea 
familiar o conjunt de la família. Es reuneix entre 2 i 6 vegades anualment.

 

Reunions familiars Consell de família jove Consell de família madur

Etapa familiar Propietari gerent Societat de germans Consorci de cosins

Prioritats 
de govern 
familiar

•	Valors familiars i missió.

•	Recolzament a fundadors 
sostenibilitat.

•	Noves idees de negoci.

•	Educació i competències 
de la generació següent.

•	Preparació en lideratge      
i propietat a la generació 
següent.

•	Successió i transició en el 
lideratge.

•	Jubilació i planificació 
patrimonial.

•	Preservar els valors 
familiars.

•	Treball en equip i comu-
nicació.

•	Desenvolupament de 
polítiques família-empresa 
(ocupació, propietat, etc.).

•	Pràctiques de govern 
corporatiu.

•	Professionalització de la 
gestió.

•	Comunicació intergenera-
cional.

•	Mantenir la propietat 
familiar.

•	Preservar els valors 
familiars.

•	Unir la família i gestionar 
les diferències.

•	Gestionar els rols i ex-
pectatives dels familiars 
implicats en el negoci.

•	Definir els drets i les 
obligacions dels accio-
nistes que no treballen a 
l’empresa.

•	Assegurar canals eficients 
de comunicació.

•	Programes de filantropia 
i responsabilitat social 
familiar.

•	Acordar un pla a llarg 
termini per a cohesionar la 
família.
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Reunions familiars Consell de família jove Consell de família madur

Procediments Informal Formal Formal i reglamentat

Members Família nuclear Acostuma a estar obert a 
tothom, subjecte a restric-
cions (ie., conjugues) segons 
acordi la família.

Un grup de membres de 
la família representatiu, 
seleccionat o escollit segons 
criteris de qualificació 
establerts per l’Assemblea 
Familiar.

Dimensió Petit, sense un nombre fixe. Depèn de la dimensió de 
la família i dels criteris de 
selecció, en general entre 5 i 
10 membres.

Fins a 10 membres escollits 
per l’Assemblea Familiar 
que representen a totes 
les generacions, branques, 
descendents i conjugues. 

Nombre i 
freqüència de 
les reunions

Normalment fan reunions 
freqüents tot aprofitant les 
trobades habituals de la 
família.

El Consell de Família es 
reuneix habitualment amb 
una freqüència d’1 o 2 
vegades l’any, per a abordar 
qüestions que requereixen 
d’aquest ritme de treball. 
En acabat la norma és que 
es facin entre 2 i 4 reunions 
l’any

El Consell de Família es 
reuneix entre 2 i 6 cops  
l’any, o més vegades, segon 
el nombre i la urgència dels 
temes a tractar.

Agenda típica 
de treball

•	Atreure l’interès dels fills 
sense pressionar-los.

•	Pla de successió (pas a 
pas) i continuïtat.

•	Preparació dels proper 
líders.

•	Planificació patrimonial 
—principis i qüestions 
pràctiques.

•	Recolzament familiar als 
nous líders familiars

•	Definició de valors i 
transmissió a la propera 
generació.

•	Revisió i adaptació del 
protocol familiar.

•	Definició de requisits per 
a la incorporació de fami-
liars a l’empresa. 

•	Polítiques de retribucions 
o altres beneficis familiars.

•	Plans de desenvolupament 
de carrera per a la següent 
generació.

•	Seleccionar consellers 
externs i independents per 
al Consell d’Administració.

•	Prevenció i gestió de con-
flictes entre germans.

•	Revisar el reglament de 
relacions entre el Consell 
de Família i l’administració 
de l’empresa.

•	Gestionar les peticions 
d’accionistes familiars 
que vulguin vendre la seva 
participació.

•	Establir línies de recolza-
ment als membres empre-
nedors de la família.

•	Definir la política de 
comitès i supervisar-ne el 
funcionament (comitè de 
filantropia, del protocol, 
etc.).

•	Supervisar  que el Consell 
d’Administració compleixi 
les polítiques dels accio-
nistes sobre deute i palan-
quejament financer.

•	Planificar la forma-
ció sobre comunicació 
entre accionistes, Consell 
d’Administració i família.

Taula 4. Evolució dels consells de familia.
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3.2. QUINES SÓN LES ATRIBUCIONS DEL CONSELL DE FAMÍLIA?

Les famílies empresàries han d’acordar quines atribucions volen donar al Consell de Família sobre els 
camps de discussió i decisió, en relació a aspectes de funcionament de la família empresària i de relació 
amb l’empresa familiar. La diversitat d’òrgans de govern, tant empresarial com familiar, es pot veure a les 
taules 5 i 6. La taula 5 mostra el percentatge d’òrgans de govern existent a les empreses familiars d’àmbit 
espanyol, i la taula 6 a nivell català. A més, la taula mostra el percentatge de familiars presents en cadascun 
dels òrgans. Així, a tall d’exemple es pot veure com a escala estatal el Consell de Família està present en 
l’11,3% de les empreses i l’Assemblea Familiar en el 7,5%. Percentatges que en l’àmbit català s’incrementen 
substancialment, atès que el Consell de Família és present en el 31,2% de les empreses familiars catalanes, 
i l’Assemblea Familiar en el 17,9%.

 

A continuació es descriuen les atribucions possibles i, sovint recomanades per al Consell de Família, distin-
gint si són atribucions vinculades al govern de l’empresa o al govern de la família. 

Taula 5. Òrgans de Govern de les empreses familiars a Espanya (Corona i altres, 2018)

Existe

Si No

Administrador únic 61,2% 38,8%

Administradors mancomunats o solidaris 32,7% 67,3%

Consell d’administració 35,0% 65,0%

Equipo directiu 37,9% 62,1%

Consell de familia 11,3% 88,7%

Assemblea familiar 7,5% 92,5%

Taula 6. Existència i composició dels òrgans de govern a les empreses familiars catalanes (ASCEF, 2017)

%existència %familiars Només Familiars

Direcció Administrador únic 30,74% 70,51% 62,82%

Direcció mancomunada 21,06% 62,82% 5,13%

Equipo directiu 78,44% 84,61% 16,57%

Propietat Consell d’administració 64,68% 80,85% 17,02%

Junta accionistes 58,25% 84,56% 12,96%

Familia Consell de familia 31,19% 100,00% 100,00%

Assemblea familiar 17,89% 100,00% 100,00%
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  3.2.1. RESPECTE AL GOVERN DE L’EMPRESA

En general, en les relacions del Consell de Família amb el govern corporatiu o govern de l’empresa familiar, 
les atribucions que una família li pot atorgar són:

•	 Servir de fòrum d’informació i debat familiar on es discuteixin i adoptin posicions de la família, 
o s’aconsegueixin consensos que seran defensats pels membres familiars que tenen presèn-
cia en els òrgans de govern de l’empresa.

•	 Servir de canal de comunicació que permet a la família “parlar amb una sola veu” en els òr-
gans de govern de l’empresa.

•	 Protegir l’empresa de la família, actuant com a “parallamps”, tot evitant les intromissions inde-
gudes dels membres de la família en les funcions pròpies dels òrgans de govern de l’empresa

Més en concret, respecte a les estructures de govern de l’empresa, les competències del Consell de Família 
poden ser les següents:

•	 Junta d’Accionistes: informar sobre situacions personals, sensibilitats, desitjos, expectatives 
i polítiques acordades pels membres de la família. En tot cas, el Consell no ha d’interferir en 
decisions pròpiament encomanades a aquest òrgan, com poden ser els nomenaments o des-
titucions de membres del Consell d’Administració, o l’aprovació del repartiment de dividends 
en cada exercici.

•	 Consell d’Administració: coordinar les qüestions relatives a la planificació estratègica i al con-
trol directiu i d’acompliment de l’organització. El Consell ha d’evitar entrar en qüestions com el 
nomenament de directius clau per a l’empresa o per a la direcció general.

3Cas 3: El xoc generacional

L’empresa GENERA, SA, fundada fa 40 anys, està dirigida pel fundador, l’Enric i la seva filla, l’Elisenda. El 
sector on competeix està avançant ràpidament en la transformació digital. Aquest tema és sovint un tema 
de discussió a l’empresa perquè l’Enric no veu la necessitat de transformar l’empresa, però l’Elisenda està 
convençuda que cal, opinió que comparteixen els directius més joves de l’empresa. Però alguns directius 
més madurs es situen més a prop de l’opinió del fundador. En les reunions familiars, la mare i el fill gran, 
que no està implicat en l’empresa, tampoc veuen clar que l’empresa hagi de canviar. Aquestes diferències 
han generat algunes discussions en alguns dinars familiars durant els últims mesos. És a dir que aquesta 
divergència entre pare i filla genera tensions en la família i diferències en l’empresa, i fan que l’Elisenda 
senti que no té prou poder dins l’empresa, i que les seves idees no troben un bon encaix. També li fan pensar 
que potser és el moment que el pare es retiri de l’empresa. Fins i tot en algun moment de crisi, l’Elisenda 
s’ha plantejat marxar de l’empresa familiar.

Què pot fer el Consell de Família?

El Consell de Família pot debatre sobre el tema de la transformació de l’empresa des d’un punt de vista 
familiar, però segurament ha de deixar aquest tema per a la valoració del Consell d’Administració. El Consell 
de Família ha de decidir quina confiança i poder dipositen en l’Elisenda, i incentivar a prendre decisions 
sobre la propietat o sobre la responsabilitat per tal que ella se senti més integrada en l’empresa. El Consell 
també pot influir en arribar a consensos sobre la retirada de l’Enric.
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  3.2.2. RESPECTE AL GOVERN DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

En les relacions del Consell de Família amb el govern de la família les seves competències serien:

•	 Conduir les reunions familiars, és a dir, organitzar a la família i gestionar aquesta estructura. 
Constituir el consell suposa la transició d’una etapa de reunions informals i discontínues a un 
període de reunions formalitzades, legitimades i periòdiques.

•	 Escoltar als membres de la família empresària per tal de conèixer quines són les seves ne-
cessitats i expectatives, tot facilitant la cohesió dels membres de la família entre si i amb 
l’empresa i, la seva felicitat.

•	 Educar i atendre el desenvolupament personal, empresarial o professional dels membres de 
la família. Aquesta funció educadora és clau per al desenvolupament de la família empresària.

•	 Acordar polítiques de govern de la família i aprovar el protocol familiar.

•	 Acordar la incorporació de familiars a la empresa.

En coherència, per a les altres estructures possibles de la família empresària, la seva competència seria:

•	 Assemblea Familiar: el Consell informa l’Assemblea sobre l’evolució de les polítiques acorda-
des i sobre l’exercici dels òrgans de govern empresarials.

•	 Comitès de família: el Consell crea i empodera o delega les funcions necessàries per a que 
els membres de la família actuïn en comitès, per a desenvolupar l’acordat (comitès d’educació, 
emprenedoria, gestió del patrimoni, etc.).

4Cas 4: L’herència sobtada

L’empresa HERE, SA ha patit un daltabaix important perquè el que semblava una petita indisposició del 
propietari es va convertir en una infart amb el pitjor resultat possible. El senyor Lluís, que només tenia 59 
anys, va faltar d’un dia per l’altre. Tota la família estava consternada. Els tres fills van heretar les accions 
de l’empresa que eren propietat del senyor Lluís, un 60%, cadascun a parts iguals. Dos dels fills treballen a 
l’empresa i l’altre no. La successió a l’empresa no estava planificada perquè el senyor Lluís estava en plena 
forma. Amb la mort del pare, no està clar qui ha de liderar l’empresa i quin paper ha de fer el germà propie-
tari però no implicat, fins ara, a l’empresa. 

Què pot fer el Consell de Família?

El Consell de Família pot ser l’òrgan on gestionar aquest procés de dol a la família empresària i per treballar 
quines opcions hi ha en relació al lideratge de l’empresa, tot buscant solucions possibles segons les expec-
tatives i les capacitats dels possibles successors familiars.
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3.3. QUINS OBJECTIUS HA DE TENIR UN CONSELL DE FAMÍLIA?

A continuació es descriuen els objectius que ha de tenir un Consell de Família en relació a quatre camps 
d’actuació: el govern de l’empresa, el govern de la família, la gestió del patrimoni familiar i la filantropia.

  3.3.1. RESPECTE AL GOVERN CORPORATIU DE L’EMPRESA

El Consell de Família ha de definir com es relaciona amb la Junta d’Accionistes i el Consell d’Administració. 
En primer terme, serveix com a centre d’intercanvi d’informació i debat familiar on es discuteixen i adop-
ten posicions de la família i s’arriba a consensos. En el consell, es fixen posicions respecte a les juntes 
d’accionistes o consells d’administració, que després caldrà canalitzar per mitjà dels membres del Consell 
que formen part de la Junta d’Accionistes o del Consell d’Administració. Una altra alternativa ordenada de 
comunicació és la del Consell de Família cap al Consell d’Administració, normalment de president a presi-
dent. D’aquesta manera, el Consell de Família s’erigeix com la via legitimada de comunicació entre la família 
i l’empresa, permet que es traslladi un únic criteri al Consell d’Administració, i així es poden evitar les intro-
missions directes dels membres de la família en les funcions principals dels  òrgans de govern corporatiu. 

En resum, el Consell de Família té com a objectiu arribar a consensos sobre els valors, missió, visió i estra-
tègia de la família, pels canals determinats, que pot ser directament de presidència del Consell de Família 
a presidència del Consell d’Administració, o també a través dels membres pertanyents a ambdues estruc-
tures. Per mitjà del diàleg, el debat i l’arribada a acords i consensos, el Consell de Família ha de servir per 
a alinear expectatives, afavorir la comunicació i reduir el conflicte dins la família, amb l’exercici d’un efecte 
indirecte positiu sobre l’empresa. 

El Consell de Família pot influir, per tant, en l’estratègia de l’empresa, el seu model de negoci, el nivell de risc, 
etc. Però com a tasques fonamentals i exclusives del Consell cal considerar la transmissió dels valors i la 
visió de la família empresària a tots els membres de la família, sobretot a les noves generacions. D’aquesta 
manera, el Consell treballa per la continuïtat generacional. Aquesta finalitat exigeix generar valors compar-
tits i un compromís amb el projecte comú, tot adoptant certes regles i assegurant el seu compliment.

5Cas 5: La inconsistència

L’empresa INCON, SA, fundada fa 65 anys per l’avi, va passar després als dos germans, el Joan i l’Ernest. 
Actualment hi ha 3 membres de la tercera generació implicats, la Glòria, el David i la Judith. Els dos primers 
són germans i la Judith és cosina seva.

El Joan i l’Ernest estan formalment jubilats però el Joan (el senyor Joan) encara conserva alguna tasca a 
l’empresa i hi va a treballar cada dia, però només el matí. 

L’equip directiu, que no és de la família, està format per 4 persones i estan acostumats a rebre instruccions 
de la Glòria, el David, la Judith, i també de vegades del senyor Joan. Però algunes vegades les instruccions 
que arriben es contradiuen, tan respecte el què diu el senyor Joan i el què diu la tercera generació, com 
també entre el què diuen la Glòria, el David i la Judith.

Què pot fer el Consell de Família?

El Consell de Família pot aconseguir un diàleg previ per tal de coordinar valors, objectius, estratègia i me-
canismes, i portar l’empresa al punt on la família desitja. Tot el diàleg i el consens que es pugui fer i assolir 
abans, dins de la família, representa una disminució de la inconsistència i el conflicte en el si de l’empresa.
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Si aprofundim en els tres òrgans i nivells relacionats amb el govern corporatiu, cal considerar la funció del 
Consell de Família respecte a la Junta d’Accionistes, el Consell d’Administració i l’equip de direcció, tal com 
es realitza a continuació. 

ACCIONISTES

Respecte a l’àmbit propi de decisió dels accionistes, la funció del Consell sol ser coadjuvant a la formació 
de posicions, és a dir, preformar la seva voluntat. En els casos en què hi ha simetria entre els membres del 
Consell i la Junta d’Accionistes, la funció de govern del Consell de Família resulta més important, més de-
cisòria que la seva funció merament d’informació.

Dins de l’àmbit de decisions del Consell, els temes que s’hi adscriuen serien:

•	 reinversió de beneficis i dividends.

•	 operacions de fusió, vendes o adquisicions.

•	 aliances estratègiques.

•	 plans estratègics.

•	 nivell d’endeutament de l’empresa.

•	 entrada o sortida d’accionistes.

•	 pactes d’accionistes.

•	 obertura de capital a altres socis, sortida a borsa.

Les reunions del Consell es demostren doncs molt eficaces en un ambient de menor formalitat que les jun-
tes d’accionistes, per a informar i servir de fòrum de discussió i debat de tots els temes importants.

Aquesta situació és encara més important en empreses de dimensió reduïda, perquè com mostren les da-
des de la taula 7, l’existència d’un pla estratègic formal és més freqüent a mesura que augmenta la dimensió 
empresarial. Per tant, empreses petites sense Consell de Família i sense pla estratègic són molt més pro-
penses a incórrer en situacions de conflicte.

 

Taula 7. Pla estratègic formal i dimensió empresarial

Posee plan            
estratégico

No posee plan 
estratégico NS/NC

Micro 25,2% 71,5% 3,3%

Pequeña 34,5% 62,5% 3,0%

Mediana 59,1% 34,1% 6,8%

Grande 66,7% 33,3% 0,0%
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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Respecte al Consell d’Administració, el Consell de Família té l’autoritat derivada de reflectir la voluntat dels 
accionistes. En aquest sentit, les funcions més típiques del Consell de Família són:

•	 Propostes de nomenament i sortida del president del Consell d’Administració.

•	 Propostes de nomenament i sortida de consellers familiars.

•	 Propostes de nomenament i sortida de consellers externs i independents.

•	 Avaluació de l’acompliment del Consell d’Administració.

•	 Rebre informació i ser consultat pel Consell d’Administració.

Cal dir, que com a norma general, la presidència del Consell d’Administració es consensua a nivell de Con-
sell de Família, malgrat que és un càrrec que ha de ser objecte de nomenament en el si del propi Consell 
d’Administració.

DIRECCIÓ I GESTIÓ

A nivell de decisions de direcció i de gestió, el Consell de Família sol romandre al marge. Tanmateix, hi ha 
algunes qüestions sensibles a les famílies empresàries que, d’una o altra manera, són o poden ser objecte 
de supervisió per part dels consells de família, com ara:

•	 La selecció de la persona que actua com a CEO i dels directius clau de primera línia.

•	 Els nomenaments o sortida de membres de la família de l’empresa.

Habitualment, la qüestió referent a si el CEO ha de ser o no membre de la família adquireix major relle-
vància en el si del Consell que la qüestió d’ordre més pràctic del seu nomenament o de la seva avaluació 
d’acompliment. 

A tall d’exemple, la figura 4 mostra els principals criteris considerats per les empreses familiars a l’hora de 
triar el successor (Corona i altres, 2018), criteris que només estan consensuats en el 32,5% de les empreses 
familiars que van ser enquestades a l’estudi. Sense criteris clars, és molt probable que les empreses hagin 
d’afrontar situacions conflictives en un dels moments més crítics de qualsevol empresa familiar, com és 
ara la successió.
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6Cas 6: L’infern està ple de bones intencions

La Isabel i el Paco II són dos germans que representen dins la descripció de les empreses familiars allò 
que s’anomena sibling partnership o conjunt de familiars més propers. Els seus pares, el Paco I i la Josefi-
na, varen iniciar un negoci de venda de conills als mercats de la comarca. Tenien una petita granja que els 
proporcionava el producte necessari per arribar als tres mercats setmanals i satisfer una demanda cada 
cop més creixent. Tenien un bon producte i el boca-orella als mercats feia que cada dia hi anés més gent a 
comprar els conills que venien. Fins i tot hi havia clients que anaven directament a les seves instal·lacions a 
comprar  conills de les seves granges. En veure tot aquest increment de la demanda, la Josefina, que tenia 
un esperit més emprenedor que la resta, va proposar al seu marit que ampliés les granges de conills i com 
que tenien coneixements de granges, que diversifiqués també el negoci amb granges de porcs. De fet, al 
poble del costat n’havien instal·lat un escorxador i de problemes de venda no en tindrien. 

A tot això, la Isabel i el Paco II anaven creixent i ajudaven en tot el que podien a l’empresa, mentre estudia-
ven. El Paco II va estudiar veterinària i la Isabel administració i direcció d’empreses. Al Paco II, gestionar les 
granges i supervisar-les li agradava molt; la Isabel per la seva banda entenia el negoci i per això es va ficar 
en la gestió, atès que aquell petit negoci de venda de conills s’havia transformat en 20 granges de conills i 
en més de 30 granges de porcs. De fet, varen crear el seu propi escorxador de conills i s’havien convertit en 
els subministradors de carn de conill d’una gran superfície comercial. Qui havia fet aquesta operació era la 
Isabel, i el Paco II ja li anava bé. Els pares, el Paco I i la Josefina, veient que el negoci anava molt bé i que el 
nivell de col·laboració i compenetració entre germans era excel·lent, deixaren el negoci al 50% a cadascú, 
perquè formaven un gran equip. 

Passat un temps, la gran superfície comercial volia fer una integració vertical i pretenia fer-se amb aquells 
proveïdors clau per al seu negoci. L’oferta arribà a la Isabel i fou tan bona que, acostumada a prendre les 
decisions com estava, va dir que sí, però ho feu de manera unilateral. Era una bona venda, però aquesta uni-
lateralitat per part de la Isabel va provocar una trencadissa en l’equip que formaven, tot i que els ingressos 

Que sea uno de los propietarios o familiar de 
los propietarios
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de la venda foren molt quantiosos. La Isabel havia donat el vistiplau a la venda de la part del negoci amb 
la que van començar els seus pares sense el consentiment del Paco II. L’oferta era tan bona, que no podia 
dir que no, en paraules de la filla i encara els quedava la part del negoci dels porcs, que era el que més li 
agradava de gestionar al Paco II.

Què pot fer el Consell de Família?

Com tot havia anat bé, en primer lloc ni existia aquesta estructura de govern familiar. La seva existència ha-
gués estat positiva per a tots els membres de la família empresària, fins i tot a l’hora d’analitzar si la decisió 
de deixar l’empresa al 50% entre els dos germans era l’opció més adequada. En segon lloc, el Consell de 
Família havia de ser el lloc de debat i presa de decisions en l’àmbit del negoci pel que fa a la venda d’una part 
del mateix. L’existència del Consell de Família ajuda a sistematitzar els mecanismes de presa de decisions 
de l’empresa familiar.

  3.3.2. RESPECTE AL GOVERN DE LA FAMÍLIA

El Consell de Família és una estructura que garanteix el diàleg dins la família empresària. Quan un Consell 
s’instaura, cal definir els membres, el lloc i freqüència de reunió i determinar els objectius del Consell així 
com l’abast de la seva activitat. Organitzar un Consell suposa canviar reunions informals i discontínues per 
un període de reunions formalitzades, legitimades i periòdiques. 

Per mitjà de la seva activitat, el Consell de Família serveix per escoltar i tenir cura dels membres de la famí-
lia empresària, conèixer les seves necessitats i expectatives, facilitar la unitat familiar i empresarial i, en el 
fons, ajudar a aconseguir la felicitat de cada membre. Un altre  objectiu central per al Consell és l’educació 
dels membres de la família i el seu desenvolupament personal, empresarial i professional. Aquestes fun-
cions són essencials per mantenir el llegat empresarial i facilitar la continuïtat del negoci familiar. Final-
ment, el Consell també s’encarrega d’acordar polítiques de govern de la família i aprovar el protocol familiar. 
Tanmateix, organitzar un consell, pot portar la família a desenvolupar altres òrgans propis del govern de la 
família, com l’Assemblea Familiar, el comitè del protocol o d’altres comitès.

Aquesta relació directa entre el govern de la família i el protocol familiar, com a mecanisme per a reduir els 
possibles conflictes en la família empresària no sempre és tan clara. Així, la figura 5 mostra com només un 
11,3% de les empreses familiars disposa d’un protocol familiar escrit. I del gairebé 90% d’empreses que no 
en tenen, un 75% afirma que el motiu és que no el consideren necessari.
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Si analitzem aquesta informació només tenint en compte les empreses familiars catalanes, la figura 6 ens 
mostra que un 11,9% de les empreses familiars reconeix disposar d’un protocol familiar escrit, i un 58,7% 
manifesta que no en té perquè no ho necessita.

 

Si haguéssim de sintetitzar les funcions comentades, el llistat seria el que segueix:

•	 discutir i aprovar el protocol familiar o els acords familiars;

•	 establir els criteris de pertinença als òrgans de la família: Consell de Família i Assemblea 
familiar;

•	 organitzar les reunions i els viatges familiars;

•	 crear i administrar fons familiars;

•	 atendre als membres de la família;

•	 establir la visió a futur de la família;

•	 establir els codis de conducta i vetllar pel bon nom i la reputació familiar;

•	 assegurar la unitat familiar, anticipar i resoldre conflictes;

•	 gestionar la transició generacional i la successió.

  3.3.3. RESPECTE AL PATRIMONI

Moltes empreses familiars tenen algun nivell de política patrimonial, encara que només algunes separen la 
gestió patrimonial i fan ús d’assessors professionalitzats. Només en casos molt comptats s’ha professiona-
litzat completament l’estructura d’administració patrimonial i s’ha constituït una oficina familiar pròpia, el 
què en anglès es coneix com a family office.

Així, en relació amb l’administració del patrimoni familiar es poden esmentar aquestes funcions per al Con-
sell de Família:
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7

•	 determinar una estratègia patrimonial de la família;

•	 fixar el nivell o perfil de risc;

•	 segmentar l’activitat patrimonial (immobiliària, financera, capital de risc, …);

•	 determinar l’estructura professional;

•	 indicar els serveis a prestar als membres de la família.

  3.3.4. RESPECTE A LA FILANTROPIA

En la creació i l’administració de la riquesa, una activitat pròpia de les famílies empresàries és la filantropia, 
que també correspon de plantejar dins l’àmbit del Consell de Família amb funcions com les següents:

•	 definir la visió de la família en la filantropia;

•	 constituir la fundació familiar o altre vehicle;

•	 nomenar als membres de la junta directiva i dels consells assessors de la fundació o altra 
estructura;

•	 definir els fons i la seva procedència per finançar les activitats;

•	 acordar i complir els compromisos d’aportació de fons o treball a projectes;

•	 rebre informació i avaluar l’acompliment d’aquestes activitats.

 

Cas 7: L’ànima social de l’empresa

L’empresa Vidres i vitralls S.A. té una història centenària. La seva trajectòria era la d’una empresa que do-
nava servei a les empreses de la construcció i que feia vitralls per a cases particulars. Va haver-hi un punt 
que va provocar el creixement d’aquesta empresa; la seva expansió es va donar a partir del fet que un dels 
seus vitralls van sortir en una de les pel·lícules que van tenir més acceptació comercial als anys 90 del segle 
passat. El Robert, de la tercera generació de la família, no feia molt que s’havia incorporat a l’empresa quan 
l’empresa va viure aquest “boom”.

El Robert es va incorporar al negoci familiar després de fer de voluntari durant uns anys en una fundació a 
l’Índia, a finals de la dècada dels 80. Sempre va tenir clar que no deixaria mai de col·laborar en aquell pro-
jecte que tant el va impressionar. Cada any dedicava les seves vacances a col·laborar amb aquella fundació; 
organitzava també exposicions per recaptar diners per als projectes i feia mans i mànigues per col·laborar-
hi sempre que podia. En aquesta tasca s’hi van afegir també la seva muller i un dels seus tres fills. Era una 
col·laboració permanent però gens sistematitzada, i d’alguna manera, es duia a terme amb poc ordre.

Què pot fer el Consell de Família?

En aquest cas, pot contribuir a la creació d’una fundació familiar a través de la qual es canalitzi aquesta 
filantropia de la família empresària. Aquesta fundació pot contribuir a organitzar unes activitats que, de fet, 
formen part del propi ADN de la família i d’aquesta manera acomplir els compromisos personals i també 
empresarials de la família empresària.
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4. Reglament del Consell de Família

4.1. QUINA EFICÀCIA JURÍDICA TÉ UN REGLAMENT DEL CONSELL DE                
    FAMÍLIA?

El Reglament del Consell de Família participa de la mateixa naturalesa jurídica que el Protocol Familiar, i 
gaudeix, en una primera aproximació de la mateixa eficàcia vinculant o, si més no, presenta una problemàti-
ca jurídica semblant.

En efecte, el Protocol Familiar, o Family Constitution com es coneix en el món jurídic anglosaxó, neix amb la 
finalitat de disciplinar les relacions entre l’empresa familiar i la família empresària. La seva finalitat bàsica 
és gestionar el sistema complex de múltiples elements popularitzat per Davis i Tagiuri, representat gràfi-
cament com un diagrama de Venn amb tres cercles que s’interseccionen (propietat, empresa i família). El 
repte d’aquest sistema és garantir l’adequada coordinació entre els tres subsistemes, reduint la possible 
influència negativa o contraproduent de cada subsistema sobre els altres. Atès que el protocol familiar està 
mancat d’una regulació legal, s’instrumenta a través del que, en dret patrimonial privat, es coneix com a 
principi de l’autonomia de la voluntat. Dit d’una altra manera, descansa sobre la capacitat dels integrantss 
de la família empresària de construir les seves pròpies relacions jurídiques i econòmiques, sobre la base 
d’un principi d’autoregulació, que tan sols ha de respectar els límits legals infranquejables de les normes 
imperatives i prohibitives de l’ordenament jurídic.

Des d’aquesta perspectiva, i com ha assenyalat en més d’una ocasió la jurisprudència civil del nostre Tribu-
nal Suprem, el Protocol Familiar gaudeix d’una mera eficàcia contractual inter partes, inoposable a tercers. 
Aquesta afirmació, cal matisar-la amb la previsió reglamentària de la seva publicitat registral que es conte-
nia en la Disposició Final Segona, Apartat 3, de la ja derogada Llei 7/2003, d’1 d’abril, de Societat Limitada 
Nova Empresa, que es va desenvolupar en el Reial Decret 171/2007, de 9 de febrer. En el seu article 2.1 
defineix el protocol familiar com “el conjunt de pactes subscrits pels socis entre si o amb tercers amb els 
quals tenen vincles familiars que afecten una societat no cotitzada, en la que tinguin un interès comú amb 
vista a aconseguir un model de comunicació i consens en la presa de decisions per a regular les relacions 
entre família, propietat i empresa que afectin l’entitat”. El Reial Decret preveu tres formes, alternatives o cu-
mulatives, de publicitat: i) la mera constància de l’existència d’un protocol, amb referència a les seves dades 
identificatives i no al seu contingut, en l’assentament d’inscripció; ii) el dipòsit del protocol o una part del 
mateix,  en el moment de presentació dels comptes anuals; i iii) mitjançant inscripció del protocol en el Re-
gistre Mercantil on podrà constatar l’escriptura pública d’elevació a públic d’acords socials que continguin, 
en execució del protocol i amb l’expressa menció del mateix, clàusules inscriptibles. Cal dir que aquesta 
última fórmula és l’única alternativa que contempla una autèntica publicitat registral, en la mesura en què 
es tracta d’una autèntica publicitat material i no d’una simple publicitat-notícia. En aquest sentit, s’ha plan-
tejat per la doctrina mercantilista la possible inscripció del protocol familiar com a “prestació accessòria” 
a la seva aportació de capital exigible al soci, que hauria d’establir-se en els estatuts socials “expressant el 
seu contingut concret i determinat” (article 86 de la Llei de Societats de Capital). Ara bé, i per exigències de 
publicitat material, si el que es pretén és constrènyer tots els signants a complir el protocol, imposant-lo 
com una prestació accessòria, el principi de publicitat material suposa que la seva eventual inscripció es 
condicioni a la determinació detallista de totes i cadascuna de les obligacions assumides en el protocol, i al 
fet que superin l’exigent filtre de la qualificació favorable del Registrador Mercantil. Aquesta possibilitat, a 
més de la dificultat jurídica advertida, presenta un inconvenient addicional, i és que per la seva pròpia natu-
ralesa, molts dels pactes i acords, presenten un caràcter familiar íntim incompatible amb aquesta publicitat 
material. Per exemple, pensem en una eventual clàusula “anticunyats”. Per això, acostuma a oferir-se com 
a alternativa més flexible, que la prestació accessòria consisteixi simplement en l’obligació de subscriure el 
Protocol Familiar. Aquest plantejament ens sembla més raonable a l’hora de conciliar la necessària privaci-
tat familiar amb l’eficàcia obligacional intra-familiar del protocol, sense perjudici de l’accés al Registre Mer-
cantil d’aquelles clàusules que siguin estrictament imprescindibles per a ser realment eficaces i oposables 
a tercers, com són les relatives a les limitacions a la transmissibilitat de les accions o participacions socials.
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D’altra banda, i com a aquí ens interessa, la Resolució de 4 de maig de 2005 de la Direcció General de Re-
gistres i del Notariat ha admès, en virtut del principi d’autonomia privada, la possibilitat de crear “òrgans 
específics al marge dels legalment previstos”, sempre que s’incorpori una regulació detallada quant al seu 
“nomenament, composició, funcions, …”. És a dir, i sempre que el seu règim orgànic estigui prou determinat 
en els estatuts socials, caldria plantejar-se la inscripció registral d’un òrgan com és el Consell de Família i 
del seu règim de funcionament.

Al marge d’aquestes possibilitats genèriques de publicació del Protocol Familiar en el Registre Mercantil, 
que a més a més de la seva eficàcia contractual vinculant per als seus signants li atribuirien una eficàcia ge-
neral davant de tercers, no existeix una regulació normativa, ni del Protocol, ni d’altres documents constitu-
tius del govern corporatiu de l’empresa familiar a diferència del que passa amb el Reglament del Consell de 
Família. No obstant això, en termes generals, s’ha assenyalat que existeixen tres tipus de protocol: i) el pro-
tocol com a pacte entre cavallers (gentlemen agreement), que vindria a ser una mera declaració d’intencions, 
i és obligatori només des d’un punt de vista moral; ii) el protocol contractual, que pot instrumentar-se en 
document públic o privat, com un negoci jurídic multilateral que estableix drets i obligacions entre aquell qui 
el subscriuen i que els vincula jurídicament, i en el qual s’articulen una sèrie de cauteles, garanties o san-
cions en cas d’incompliment; i iii) el protocol institucional que, a més a més de tenir eficàcia obligatòria entre 
els signants, produeix efectes jurídics davant de tercers des de la seva publicació en el Registre Mercantil.

Un Protocol útil i eficaç és una barreja que combina d’aquesta triple tipologia, perquè no totes les clàusules 
ni tots els pactes gaudeixen del mateix grau d’eficàcia jurídica. Una elemental graduació jurídica ens porta a 
distingir entre pactes merament declaratius (relatius a la cohesió familiar, la unió i l’harmonia familiar, etc.); 
pactes amb eficàcia obligatòria, que imposen una obligació concreta de donar, fer o no fer alguna cosa, amb 
virtualitat autònoma o necessitats d’algun negoci jurídic addicional (per exemple: l’obligació de subjectar-se 
al règim matrimonial de separació de béns, que requereix la ulterior formalització de capítols matrimonials 
o d’un marital agreement); i pactes que necessàriament han de gaudir de reflex registral per a vincular a 
tercers aliens al protocol (limitació a la transmissibilitat de les accions i drets d’adquisició preferent).

Aquests plantejaments generals sobre la naturalesa i la vinculació del Protocol Familiar són, mutatis mutan-
di, traslladables al Reglament del Consell de Família. És a dir, estem davant un instrument d’autoregulació de 
l’òrgan de govern de la família empresària que, al nostre parer, ha de tenir l’eficàcia vinculant d’un contracte 
entre els membres de la família, sense perjudici que pugui contenir també enunciats generals de caràcter 
valoratiu (cohesió, unió o harmonia familiars), o establir estàndards de comportament (lleialtat familiar, 
transparència, bona fe, unió fraternal), que són difícils de reduir a un contingut obligacional concret, encara 
que la seva infracció pels signants pugui donar lloc a un incompliment del protocol susceptible de sancions 
econòmiques. Quant al seu eventual accés a la publicitat registral, ja hem advertit que la Direcció General de 
Registres i del Notariat sembla admetre aquesta possibilitat. No obstant això, i al nostre parer, el Reglament 
del Consell de Família ha de ser concebut com a un interna corporis, és a dir un reglament orgànic i de fun-
cionament intern de la família empresària, que no transcendeix ni vincula a tercers, per la qual cosa podria 
prescindir-se de la publicitat registral pròpia de l’anomenat protocol institucional.

En definitiva, el govern familiar es pot desenvolupar a través de mitjans formals o informals. El creixement 
de la família i de l’empresa, i l’exigència de bon govern d’empreses familiars no cotitzades de comptar amb 
òrgans de govern familiar, aconsella dotar-se d’un òrgan formal de govern com és el Consell de Família i 
aprovar un reglament que estableixi les seves competències i funcions. Assumint que la família empresària 
no és una font de producció normativa, ha de crear-se en el Protocol Familiar, i complementar-se amb un 
reglament orgànic que, igual que aquell, té eficàcia obligacional vinculant entre els seus membres i, per tant, 
ha de ser signat per tots els seus membres si no vol perdre la seva força contractual, sent aconsellable la 
seva formalització en escriptura pública. Com a contracte privat, el Reglament del Consell de Família estarà 
sotmès al principi d’autoregulació propi del Dret Privat i, tot i que és possible, no considerem estrictament 
indispensable la seva publicitat íntegra en el Registre Mercantil.
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4.2. COM FER UN CONSELL DE FAMÍLIA EFICAÇ?

L’absència d’una normativa específica sobre el Consell de Família, confereix a la seva regulació, d’acord amb 
el principi d’autoregulació, un ampli espai de llibertat, la qual cosa permet adaptar-lo a les necessitats con-
cretes de la família. Per això, i amb caràcter previ, és important tenir un concepte clar de què és el Consell 
de Família i quines funcions se li atribueixen genèricament per, a partir d’aquestes consideracions, construir 
un marc normatiu adequat a la problemàtica de la família empresària.

QUINES ATRIBUCIONS I FUNCIONS SE LI RECONEIXEN AL CONSELL DE FAMÍLIA?

El Consell de Família és l’òrgan de coordinació entre l’empresa i la família, que vetlla pel compliment del 
Protocol Familiar, la resolució dels conflictes familiars, i que dialoga, consensua o acorda l’agenda estratè-
gica de l’empresa familiar.

La literatura especialitzada atribueix al Consell de Família cinc grans funcions, que han de tenir-se molt 
presents en el moment d’elaborar el seu reglament, que són les següents:

1. Exercir autoritat: Com a representant de la propietat, li correspon posar límits als assumptes 
que es tracten en el Consell d’Administració, tot delimitant les seves respectives competèn-
cies, encara que tampoc pot envair completament l’àmbit d’aquest últim convertint-lo en un 
òrgan superflu i mancat de contingut. També li correspon canviar les relacions de poder, o 
distribuir entre els familiars l’exercici de l’autoritat en l’empresa, determinant qui treballarà en 
l’empresa o exercirà càrrecs directius, la política de dividends, etc.

2. Socialitzar: És el fòrum familiar adequat perquè els membres de la següent generació pren-
guin consciència del que significa formar part de l’empresa familiar, i per a la transmissió dels 
valors i de la cultura empresarial comuna.

1. Representació-estatus: La participació en activitats de l’empresa familiar pot vehicular-se 
no sols a través dels càrrecs directius de l’empresa, sinó també a través d’activitats culturals, 
fundacions, o del propi Consell de Família. En aquest sentit, els seus membres poden assumir 
la representació de l’empresa en àmbits econòmics, socials i culturals.

2. Estimular la cohesió al voltant de l’esperit emprenedor: És l’òrgan encarregat de teixir un 
projecte comú capaç d’atreure als membres actuals de la família o que la integraran en el 
futur.

3. Crear límits i regles: És l’òrgan encarregat de regular les condicions per a accedir a llocs de 
treball en l’empresa, a càrrecs directius, els salaris, la política de dividends, la preparació de 
la successió, etc.

A aquesta enumeració inicial de funcions, s’hi poden afegir, des d’una altra perspectiva econòmica més 
àmplia, les següents:

•	 Actuar com a vincle entre la família, el Consell d’Administració i la direcció de l’empresa: 
Al Consell de Família li correspon dissenyar la visió estratègica sobre el futur de l’empresa 
i traslladar-la al Consell d’Administració. Així mateix desenvolupa una funció de supervisió 
i avaluació del funcionament del consell d’administració, i l’assessora en l’elecció de CEO o 
direcció general. També pot assessorar a la Junta d’Accionistes en l’elecció dels candidats al 
consell d’administració.

•	 Mantenir la disciplina familiar en relació a l’empresa i protegir-la de les interferències fami-
liars.
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•	 Establir i actualitzar els valors: El Consell de Família assumeix una funció pedagògica evident 
en aquest àmbit en relació a futures generacions de gestors familiars, tot transmetent-los 
uns valors i unes  responsabilitats, i a la vegada que els fa ser partícips en la seva elaboració 
i actualització.

•	 Preparar la successió familiar: Des de la doble perspectiva, estrictament familiar i de gestió 
empresarial, prepara la transició generacional.

•	 Planificació del patrimoni familiar: Li correspon la direcció i la supervisió de la family office 
que administra i gestiona el patrimoni familiar.

•	 Dirigir l’elaboració i, en el seu cas, la revisió i l’actualització del protocol familiar: Així ma-
teix, és el fòrum adequat per a impulsar la implementació del protocol familiar mitjançant 
l’adopció i l’impuls dels instruments jurídics adequats per a garantir la seva màxima efectivitat 
(capítols matrimonials, pactes de convivència, pactes parasocials, estatuts socials, planificació 
testamentària, pactes successoris, etc.).

•	 Contribuir a la satisfacció de les necessitats financeres de la família: Per exemple, mit-
jançant la creació de bosses de liquiditat, en les que es trobi l’equlibri entre l’interès de 
l’accionista familiar i l’interès general de la família.

•	 Contribuir a dissenyar el desenvolupament individual i professional dels familiars: És el 
fòrum adequat per a establir les condicions i criteris, i deliberar sobre l’accés de familiars a un 
lloc de treball, càrrec directiu o al consell d’administració. O, en el seu cas, per a mentoritzar i 
tutelar la carrera professional dels familiars en un altre àmbit empresarial.

•	 Prevenció, gestió i resolució de conflictes familiars: Té una important funció de mediació en 
els conflictes familiars, dels membres familiars amb l’empresa o amb tercers.

•	 Organitzar celebracions i activitats familiars i, entre elles, l’Assemblea Familiar: Li competeix 
informar l’Assemblea Familiar i fer-la partícip del desenvolupament i la gestió de l’empresa 
familiar.

•	 Decidir la política d’inversions: Sobretot quan la bona marxa de l’empresa familiar obre es-
cenaris de diversificació en altres sectors o activitats econòmiques.

•	 Decidir l’entrada de socis externs en el negoci familiar o altres decisions estratègiques: És 
el fòrum adequat per a decidir la sortida a borsa, l’entrada de socis externs i, en aquest cas, 
l’adopció de mesures, com la sindicació d’accions o de vot, per a garantir el control polític de 
la societat.

•	 Vetllar per la unitat i l’harmonia familiars: Un codi de conducta, o un reglament orgànic de 
funcionament, que ha d’aprovar el propi Consell de Família, pot ser un bon instrument per a 
estandarditzar els processos de discussió i de debat, i resoldre eventuals conflictes entre els 
membres de la família.

La delimitació funcional del Consell de Família, l’especificació de les funcions concretes que li són assigna-
des, no té una importància simplement teòrica, sinó que la seva predeterminació, la qual haurà d’adaptar-se 
a les circumstàncies singulars de l’empresa familiar i al grau de maduresa de la seva estructura de govern 
familiar, té una extraordinària importància pràctica per a confeccionar un reglament orgànic del Consell de 
Família que s’adapti a les seves necessitats concretes. Aquesta definició funcional prèvia del Consell de Fa-
mília constitueix un prius lògic per a confeccionar el reglament que la família haurà de realitzar amb suport 
d’un operador jurídic extern (advocat o notari).
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8Cas 8: Els papers de l’auca

El paper havia estat el negoci en què l’empresa PapersdeSempre SA havia basat la seva activitat tota la vida. 
Després de cinc generacions, el negoci funcionava principalment perquè les primes de la cogeneració que 
donava el govern de la regió permetien tenir una entrada de liquiditat en el dia a dia, però no perquè el seu 
core business funcionés; l’elaboració de paper havia quedat en segon terme. Davant un entorn d’una insegu-
retat jurídica creixent i amb l’eliminació de les primes que rebien les empreses per la cogeneració, el negoci 
va veure la realitat. No s’havia invertit quan calia en renovar la maquinària, els proveïdors no els entregaven 
els productes, ni quan calia, ni amb la qualitat requerida i, sobretot, es va veure que l’empresa depenia en 
exclusiva del cobrament de les primes i no d’allò que durant cinc generacions havia produït, que era el paper.

El “patriarca” d’aquest consorci de cosins va veure com la decisió que havia pres de forma unilateral (qui li 
portava la contrària!!!), la contractació d’un gerent que segons les seves pròpies paraules, seria la persona 
que tornaria PapersdeSempre a ser la principal productora de paper del país, no havia estat una decisió 
encertada. El  “patriarca” estava superat, l’empresa estava a punt de tancar quan els nebots del “patriarca” 
pertanyents a altres branques de la família, van revoltar-se i van aconseguir unir-se en l’objectiu principal: 
donar continuïtat a l’empresa i obtenir el nombre d’accions necessàries per a canviar les majories. Després 
de molts d’esforços, l’empresa PapersdeSempre SA va reeixir un altre cop i d’estar a punt de ser venuda, ha 
passat a ser la primera empresa productora de paper del mercat nacional. A tot això cal afegir els esforços 
patrimonials de tots aquests cosins i les disputes familiars entre el “corrent renovador” i el “continuista”.

Què pot fer el Consell de Família?

El Consell de Família és l’espai on es pot ficar en la seva justa mesura el pes de cada un dels membres de 
l’empresa familiar, el que hauria de mitigar el pes de figures omnipresents com el “patriarca”. Permet de-
batre sobre les polítiques d’inversions, en aquest cas la renovació de la maquinària necessària per a poder 
ser competitius, per esmentar un exemple, o bé la contractació d’alts directius com a part de les decisions 
estratègiques de l’empresa. El Consell de Família també és un fòrum adequadíssim per a captar l’empenta 
existent en els membres de la família que en aquest cas van haver de realitzar un “cop d’estat” i canalitzar 
tot aquest “capital familiar” cap a la situació que de ben segur tots volien, és a dir, la continuïtat de l’empresa.

4.3. QUÈ HA DE TENIR (COM A MÍNIM) UN REGLAMENT DEL CONSELL DE    
       FAMÍLIA?

Partint de les anteriors premisses, de les funcions que es prediquen d’aquest òrgan central del govern cor-
poratiu de l’empresa familiar, i del principi d’autoregulació que permet dissenyar lliurement el seu règim 
jurídic per a adaptar-se a la situació i a les necessitats d’una família empresària concreta, ens sembla re-
comanable que un reglament del Consell de Família abordi, com a contingut mínim, els següents aspectes:

•	 Delimitació objectiva i funcional del Consell de Família.

•	 Delimitació subjectiva: membres del Consell de Família.

•	 Competències del Consell de Família.

•	 Funcionament intern: Convocatòria, quòrum, forma d’adopció d’acords.

•	 Estructura orgànica: Comissions i family office.

•	 Clàusula de tancament del sistema de govern familiar: Mediació i arbitratge.
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A títol indicatiu, l’Apèndix d’aquesta guia conté un índex recomanat de Reglament del Consell de Família, 
pensat per ser una estructura bàsica que pugui ajudar qualsevol empresa familiar a definir el funcionament 
del seu propi Consell de Família.

Des d’un punt de vista estilístic, si vol ser un instrument útil ha de tenir una redacció clara i simple, i el seu 
necessari rigor tècnic ha de conciliar-se, sense sacrificar-lo,  amb una nítida vocació pedagògica i formativa. 
Tots els membres del Consell de Família han de sentir-lo com a propi i veure en ell la via institucional de 
participació, prevenció i resolució de conflictes de l’empresa familiar.

4.4. PROPOSTA DE REGULACIÓ ESCRITA DEL CONSELL DE FAMÍLIA

  4.4.1. QUÈ HA DE REGULAR EL CONSELL DE FAMÍLIA?

En sintonia amb el to pedagògic que entenem que cal imprimir a la redacció del Reglament, seria convenient 
que la seva regulació s’obrís amb una breu referència al Consell de Família com a òrgan representatiu dels 
interessos familiars i com a espai formal per a la cohesió familiar, i la unió i l’harmonia de la Família.

La raó de ser d’aquest òrgan familiar és la família empresària, la seva adequada coordinació Empresa-
Propietat-Família i, en definitiva, el bon govern corporatiu de l’empresa familiar. Per tant, dins de la seva 
delimitació objectiva, caldrà definir l’empresa i la família, i per a fer-ho pot ser interessant recórrer a la fun-
ció auxiliar d’un Annex de definicions. Amb tot, aquí és important fer alguna reflexió addicional del concepte 
d’empresa.

En efecte, igual que la família, l’empresa evoluciona, o millor dit, l’empresa i la família co-evolucionen, i és 
possible que l’activitat empresarial originària de la família hagi mudat o s’hagi diversificat. No representa el 
mateix estadi evolutiu, l’empresa originària i reeixida creada per un emprenedor visionari (el fundador), que 
el projecte empresarial ja consolidat que inicia un procés de diversificació inversora amb el seu excedent 
empresarial, o que converteix el seu patrimoni empresarial en patrimoni financer després de l’alienació de 
tot o part de l’accionariat de l’empresa originària (per exemple: una sortida parcial a borsa en la qual el free 
float conviu amb un accionariat familiar sindicat). En tots aquests casos, estem parlant d’empresa familiar, 
constituïda per l’empresa originària, que habitualment continua sent el core business familiar, i per altres 
inversions financeres o empresarials.

En aquests casos de diversificació empresarial i financera, és convenient ampliar l’àmbit objectiu d’empresa 
a aquestes activitats empresarials derivades. En aquest sentit, pot ser útil parlar de grup empresarial o de 
perímetre empresarial, que  inclou una o diverses empreses o activitats empresarials, o fins i tot distingir 
entre diferents perímetres empresarials. Fins i tot en algunes estructures familiars complexes de govern es 
distingeixen diferents perímetres empresarials a l’efecte de sotmetre’ls a diferents regles de funcionament, 
votació o entrada en vigor dels pactes constitutius del govern familiar. Una solució alternativa, i més con-
vencional, consisteix a definir específicament el directori d’empreses considerades, que podria incloure’s 
en un Annex.
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9Cas 9: Un cap, tres barrets

En Romà de cal Llatí fou un visionari. A meitat de la dècada dels 70 va intuir que l’aplicació de la informàtica 
a l’enginyeria industrial i, més concretament, l’obtenció d’informació del propi procés productiu generava 
unes dades que, si eren ben interpretades proporcionaven un avantatge competitiu a la seva empresa, en 
millorar-ne la productivitat, i en fer un producte que era molt millor que el produït per la seva competència 
tan en qualitat com en preu. Produïa tot un seguit de béns que servien per fer el packaging dels productes 
transformats del sector agroalimentari. Als seus fills sempre els deia: “tots tenim el bon costum de menjar 
cada dia, per tant, si som capaços d’estar alerta, sempre ens vindran a buscar a casa nostra.   Nosaltres fem 
que el producte alimentari es pugui conservar i que arribi a les botigues en les millors condicions”. Els fills 
se’l miraven embadalits; era el pare, també el propietari de l’empresa i el director general. En Romà ho era 
tot a ulls dels fills. Un cap, tres barrets i tothom ho acceptava; més ben dit, no eren capaços de veure cap 
altra situació que no fos aquesta. En Romà no tenia només el “poder”, tenia  auctoritas.

Aquestes qualitats però, no es transmeten automàticament, ni se li poden atribuir unilateralment als fills, ni 
que sigui al primogènit. Dels quatre fills que tenien en Romà i la Júlia, dos van incorporar-se a l’empresa i 
els altres dos van optar per treballar fora de l’empresa del pare. El més gran dels fills, en Tito, sempre havia 
desitjat ser com el pare i volia continuar essent el portador en el seu cap dels tres barrets. Les circumstàn-
cies no eren les mateixes però, ja no hi havia un únic propietari (el repartiment havia portat a que els dos 
fills que treballaven a l’empresa tinguessin un 60% de les participacions del negoci i els que treballaven fora, 
un 40%). El Tito, era el germà i no el pare, i no tenia l’auctoritas del seu predecessor. A en Tito li costava de 
veure-ho i si ho veia li costava d’acceptar-ho, i això provocava enfrontaments que eren perjudicials tan per 
al negoci com per a la relació familiar.

Què pot fer el Consell de Família?

Aquest òrgan familiar té com a raó de ser la família empresària, la seva adequada coordinació empresa-
propietat-família i, en definitiva, el bon govern corporatiu de l’empresa familiar. Dins de la seva delimita-
ció objectiva, caldrà definir l’empresa i la família i els nous rols existents dins la família empresària i de 
l’empresa familiar. A més a més, el Consell de Família ha de vetllar per la cohesió, la unió i l’harmonia de la 
família empresària tot adaptant-la a les noves circumstàncies i a les noves atribucions existents de cadas-
cun dels membres familiars, en funció de la seva situació dins l’empresa i dins la família.

  4.4.2. QUI POT FORMAR PART DEL CONSELL DE FAMÍLIA?

El Reglament ha d’incorporar una delimitació subjectiva dels membres del Consell de Família. En una pri-
mera aproximació ha de tractar-se de membres de la família. Si es tracta d’una fase embrionària de govern 
familiar (segona o, fins i tot tercera generació, però en vida del fundador), en la qual el Consell assumeix la 
funció d’assemblea familiar i es confonen tots dos òrgans, en poden ser membres nats tots els membres 
de la família.

A mesura que la família creix, si ja s’ha produït el relleu generacional i ens trobem davant d’un sistema més 
sofisticat de govern familiar, caldrà distingir entre tots dos òrgans, tot convertint l’assemblea familiar en un 
òrgan universal amb presència de tots els membres de la família, i el Consell de la Família en un òrgan de 
representació dels interessos familiars. En aquest cas, s’haurà de procurar que existeixi la deguda repre-
sentació de totes les branques de la família. Es pot suscitar el dubte sobre la presència dels familiars polí-
tics (in laws), com els cònjuges, cunyats, etc. Si tenim en compte que molts protocols familiars estableixen 
el pacte o recomanació de subjectar-se al règim de separació de béns, sembla recomanable excloure els 
familiars polítics, sense perjudici que puguin estar presents amb veu però sense vot (en els assumptes rela-
tius a l’educació o la mentoria dels descendents, etc.), i de la seva imprescindible presència en l’assemblea 
familiar.
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Quant a l’elecció dels membres del Consell caldria proveir-la des de l’assemblea familiar, per un sistema de 
cooptació, entre o des de, les branques de la família, o fins i tot, distingint entre membres nats (descendents 
consanguinis directes del fundador o de la generació precedent), i membres electes. Però en qualsevol cas, 
ha de ser prou flexible com perquè, sense deixar de ser operatiu, pugui ser un fidel reflex dels interessos 
familiars.

Un altre dels problemes que habitualment es plantegen, i que caldrà resoldre en el Reglament, és la conve-
niència d’incorporar en el Consell a membres independents, és a dir, que no són de la família. Sense perju-
dici que en algunes experiències de govern familiar, excepcionalment sofisticades i madures, es prevegi la 
seva presència, i fins i tot la seva intervenció en un sistema ponderat de votació per a desempatar situacions 
de bloqueig entre branques de la família, creiem que el seu paper s’ha de limitar a actuar com a assessors 
o facilitadors del debat, amb veu però sense vot. En aquest sentit, el seu paper pot ser molt rellevant en el 
comitè consultiu o el comitè d’inversions. Per contra, el director de la family office ha de ser un membre nat 
del Consell de Família, amb veu però sense vot, tant per a la fiscalització periòdica de l’Oficina Familiar com 
per a resoldre o informar de qualsevol qüestió que el Consell pugui considerar del seu interès.

Una figura essencial del Consell de Família és la de president, que pot ser nat (per exemple: el president- 
fundador) o electiu. En aquest últim cas, es poden establir diferents regles de nomenament, de vegades 
amb caràcter subsidiari, però en tot cas ha de designar-se amb un ampli consens. En aquest sentit, ens 
sembla raonable el sistema d’algun protocol familiar on es preveu, en primera volta, la seva designació per 
unanimitat i, en segona volta, per majoria qualificada de dos terços. En tot cas, sembla raonable exigir en 
el candidat una qualitat subjectiva especial, una auctoritas moral, consubstancial al pater familias, que, en 
gran manera, concorrerà en el fundador.

Més difícil d’establir és la conveniència o no d’una coincidència entre la presidència del Consell de Família 
i la presidència del Consell d’Administració, circumstància que dependrà de l’estat evolutiu de la família 
empresària. Sembla raonable que coincideixin en un moment embrionari del govern familiar, mentre que, 
una vegada dut a terme el relleu generacional, acostuma a passar que la segona generació assumeix la 
presidència del Consell d’Administració i la persona Fundadora reté la Presidència del Consell de Família. 
No seria forassenyat incorporar aquesta pràctica al Reglament i així assegurar la dissociació de càrrecs.

Pel que fa a les seves competències de la Presidència, serien les pròpies de qualsevol òrgan col·legiat, a 
saber: dirigir els debats i el funcionament de l’òrgan; exercir la seva representació; convocar i formar l’ordre 
del dia de les sessions; donar el vistiplau a les actes del secretari; actuar com a òrgan de comunicació amb 
els diferents Comitès, etc. Al costat d’aquestes competències estàndard pot exercir una funció, que reque-
reix aquesta autoritat moral imprescindible esmentada, i que pot ser molt rellevant en un òrgan d’aquesta 
naturalesa; ens referim a intervenir per a forjar grans consensos en interès de la família i de l’empresa, 
llimant asprors i la possible dinàmica centrífuga de les diferents branques de la família.

Finalment, el president haurà de ser assistit per un secretari, que pot ser un membre familiar del consell o 
no. El model més raonable és el d’una persona que no és membre, amb un perfil tècnic (advocat, notari, etc.), 
que sigui independent respecte de la dinàmica de les branques familiars, depenent només de la Presidència, 
i que informi sempre en interès de la família empresària.
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10Cas 10: Tots som especials

En Jeroni, d’ençà del dia del seu naixement, ja es veia que era especial. Era el tercer de la saga i arribà 
quan ningú s’ho esperava. Els altres dos germans, la Bea i en Romà II tenien 18 i 15 anys respectiva-
ment, quan l’arribada del Jeroni va omplir la casa d’aquella energia tan bonica que aporten els petits 
a tota família. El pare, el Romà I i la mare, l’Elvira, tenien dos mons en els que invertien totes les seves 
energies, l’empresa familiar i la família.

Al Jeroni se li va detectar que era una persona amb altres capacitats, això va fer que tota la família 
s’hi aboqués encara més i li dispensessin totes les atencions. Els germans mai el perdien de vista i se 
l’estimaven moltíssim; en Jeroni a més a més es feia estimar.

El negoci familiar era la jardineria, l’elaboració de plançons, l’agricultura i  la prestació de serveis de 
manteniment en els espais públics. La veritat és que els anava molt bé. A mesura que creixien, els fills 
feren el seus camins professionals i familiars. En Romà II va estudiar Història de l’Art i feia de professor 
en un institut, i va ser allí on va conèixer la seva muller, la Rosa amb qui va tenir dos fills: en Pere i en 
Pau. La Bea, després d’haver estudiat Enginyeria Agronòmica s’incorporà al negoci familiar i estava 
predestinada a continuar-lo. La Bea es va casar amb l’Antonio i varen tenir dues filles: la Jana i l’Estel. 
En Jeroni s’estava amb els pares i treballava en un Centre Especial de Treball.

Arribà el moment en què els pares es plantejaren el traspàs del negoci a la següent generació. De 
problemes d’identificació del lideratge no n’hi havia cap, la Bea seria la cap del negoci familiar, i en 
Romà II tindria una part de la propietat, tot i que no estigués dins el negoci. Els pares plantejaren que, 
òbviament, en Jeroni també hauria de tenir una part de la propietat. La sorpresa sorgí quan la resposta 
de la Bea i d’en Romà II no va ser l’esperada pels pares. Els germans sempre havien protegit en Jeroni, 
potser d’una forma excessiva, i ara, de forma inconscient, ho continuaven fent. No és que no volguessin 
que en Jeroni participés en el negoci, es comprometien a que no li faltés mai res, però argumentaven 
que no calia que estigués ni en la propietat ni en la gestió: “era un món massa dur” per a ell, segons 
paraules de la Bea.

Això trastocà l’equilibri que fins aquell moment hi havia a l’empresa i a la família. Els pares estaven 
decepcionats, i la Bea i en Romà II tristos perquè no havien estat capaços d’explicar per damunt de tot, 
el que volien era protegir en Jeroni. En un dinar familiar, en Jeroni, davant de tots, va agafar la paraula 
i els va dir que tot i que era conscient de les seves capacitats, era fill i germà i també tiet i que havia 
demostrat, amb escreix, que era capaç d’estar en un negoci, no només de treballar-hi, sinó també de 
participar en la gestió (l’havien fet cap de la secció de jardineria del Centre Especial de Treball on enca-
ra treballava). Va acabar dient que ell era tan capaç com tots els altres.

Què pot fer el Consell de Família?

El Consell familiar és un òrgan que reuneix a tots els membres de la família empresarial. La seva funció 
bàsica és educar, comunicar i planificar el futur desitjat pels accionistes, i gestionar la relació entre 
família propietària i l’empresa. Tanmateix el Consell de Família identifica els problemes que es poden 
donar entre els membres de la família i amb l’empresa i ajuda a resoldre’ls. En aquest cas concret, la 
seva existència hagués tingut la funció d’educar i d’integrar a tots els membres de la família, sense 
exclusions. La instauració en el propi reglament del Consell de Família dels requisits d’incorporació tant 
a les estructures familiars com a les empresarials, sense excloure ni discriminar cap membre de la 
família i tot facilitant la inclusió de totes les parts, hagués evitat una situació com la descrita. La regu-
lació de la incorporació a les estructures familiars és un dels atributs assignats als consells de família.
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  4.4.3. QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES QUE EN GENERAL SÓN  
            ATRIBUÏDES AL CONSELL DE FAMÍLIA EN EL REGLAMENT  
            DE LA SEVA REGULACIÓ?

Les competències del Consell de Família vénen determinades per les funcions que desplega, que de manera 
descriptiva, poden ser aquestes:

•	 Vetllar per la cohesió, la unió i l’harmonia de la família empresària.

•	 Aprovar la missió, la visió i els valors de l’empresa familiar, així com la seva revisió i actualit-
zació.

•	 Preparar, negociar i aprovar o, si escau, sotmetre a l’assemblea familiar, la proposta de proto-
col familiar, o la seva revisió, adaptació i actualització.

•	 Actuar com a òrgan de relació entre la família, el consell d’administració i la direcció de 
l’empresa familiar.

•	 Mantenir la disciplina familiar i preservar l’empresa de les interferències familiars.

•	 Contribuir a la satisfacció de les necessitats financeres de la família.

•	 Planificar i gestionar el patrimoni familiar.

•	 Contribuir a dissenyar el desenvolupament personal i professional dels familiars.

•	 Determinar la política d’inversions de la família i aprovar, si escau, el pla estratègic familiar.

•	 Definir la política de dividends.

•	 Preparar la successió familiar.

•	 Prevenció, gestió i resolució de conflictes familiars.

•	 Decidir l’entrada en el negoci familiar de socis externs.

•	 Organitzar activitats i celebracions familiars i, entre elles, la reunió de l’Assemblea Familiar.

Com ja hem assenyalat, es tracta d’una enumeració il·lustrativa, que no pretén ser exhaustiva. De fet, són 
imaginables altres competències, concordants amb els estàndards moderns d’un bon govern corporatiu, 
com la política de responsabilitat social corporativa, d’igualtat, de sostenibilitat o, fins i tot, la política 
fiscal, aplicable a les entitats incloses en el perímetre empresarial. O també l’aprovació de polítiques 
filantròpiques o pro bono, o l’eventual constitució de fundacions familiars que responguin a aquesta fi-
nalitat. Per això, és convenient tancar l’enumeració amb una clàusula oberta d’assumpció competencial 
en qualsevol altre assumpte que sigui de l’interès de la família, de l’empresa o de la projecció social o 
cultural de la família empresària que el Consell, amb el sistema de majoria reforçada establert, que es 
pugui estimar convenient.
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4.5. COM FUNCIONA EL CONSELL DE FAMÍLIA

  4.5.1. QUINS SÓN ELS ASPECTES FORMALS MÉS IMPORTANTS  
            PER AL SEU FUNCIONAMENT INTERN? 

Flexible o rígid? El funcionament intern ha de ser àgil i flexible, però en tot cas formal. Cal tenir present que 
el reglament serà el marc formal per a la institucionalització del govern corporatiu de l’empresa familiar i 
que, com que  involucra a persones que es troben unides per un vincle pròxim de parentiu, que tenen una 
relació íntima de confiança, és imprescindible establir un mínim de formalisme.

Amb quina freqüència, quan i com ens reunim? És aconsellable establir una pauta reglamentària de perio-
dicitat de les reunions, si més no, mensual. I que les successives reunions vagin precedides d’una convo-
catòria pactada entre els seus membres amb una antelació raonable (per exemple: al final de cada reunió), 
per exemple amb mínim set dies naturals d’anticipació. La convocatòria formal l’hauria de realitzar la 
Presidència, tot indicant el dia i la hora de la seva celebració, i acompanyada d’un ordre del dia, amb la 
documentació i els antecedents necessaris per a poder deliberar i debatre els assumptes a tractar amb 
coneixement informat. Aquesta convocatòria podrà realitzar-se per qualsevol dels mitjans contemporanis 
de comunicació (fax, correu electrònic, carta, etc.). Actualment, malgrat la seva innegable generalització en 
tota mena de relacions, sembla excessivament informal admetre com a mitjà el WhatsApp.

Hi ha d’assistir tothom? És recomanable establir un quòrum mínim d’assistència, física o representada, 
per a poder considerar com a legalment constituït el Consell de Família, o si més no, per a poder conside-
rar vàlids els acords adoptats. La delegació d’assistència i vot, degudament documentada, només hauria 
de ser admissible en un altre membre familiar. D’altra banda, la globalització econòmica, i la necessitat 
d’atendre els negocis familiars en diferents punts geogràfics, hauria de ser prou per a validar la presència 
per vídeoconferència, per qualsevol mitjà telemàtic que permeti la correcta identificació de l’interlocutor.

I els assessors externs, hi han d’assistir? Pel que fa a la possible assistència d’un assessor tècnic parti-
cular (per exemple, un advocat) d’un membre familiar del Consell, possibilitat que a la pràctica quotidiana 
d’aquesta mena d’òrgans s’ha plantejat en més d’una ocasió, ens sembla que serà distorsionadora per al 
seu funcionament, principalment perquè ja existeix un secretari amb funcions d’assessorament jurídic en 
interès de la família, i, d’altra banda, el comitè consultiu o d’inversions pot prestar el necessari assesso-
rament econòmic. Naturalment, això ha d’entendre’s sense perjudici que els membres familiars es puguin 
procurar, a títol particular i abans de les respectives sessions del consell, l’assessorament que creguin 
convenient per a valorar l’abast dels acords a adoptar.

Amb quines majories s’han de prendre els acords? Un aspecte molt important del funcionament del Con-
sell de Família és el relatiu al règim d’adopció d’acords. Com a regla general, i com a forma d’expressió del 
més ampli consens familiar, sol exigir-se una majoria reforçada. Alguna literatura especialitzada acostuma 
a exigir majories del 75% dels membres del consell. Tanmateix, entenem que no es pot establir un criteri 
general apriorístic en aquesta matèria, i considerem que el sistema d’adopció d’acords necessàriament 
s’ha d’adaptar a les circumstàncies particulars, necessitats i sensibilitats concurrents en la família em-
presària. I, depèn en gran mesura, de la naturalesa de l’acte o de l’acord sotmès a votació. Per exemple, 
l’aprovació dels valors familiars no admet una altra regla que no sigui la unanimitat, es tracti de la seva 
aprovació definitiva o d’una proposta per a la seva aprovació en l’assemblea familiar.

En qualsevol cas, l’estudi empíric de diversos protocols o reglaments del consell, ens posa davant d’una 
gran varietat cromàtica de solucions, encara que sempre amb el denominador comú de la majoria refor-
çada. Així s’observen regles d’atribució d’un nombre de vots taxat a cada branca familiar de tal manera 
que la majoria reforçada només es pot aconseguir amb el vot favorable de més d’una branca familiar; 
sistemes de vot latent i decisori dels consellers independents no familiars que només s’activa en cas de 
bloqueig; l’exigència d’un percentatge mínim de participació en el capital per a poder votar (per exemple: 
el 5%); l’establiment d’una tipologia d’acords amb la seva respectiva regla de majoria o, fins i tot, un tràmit 
d’audiència ad hoc a l’accionista familiar no membre del Consell d’aquells acords especialment relle-
vants. Tot això sense obviar aquells casos en què es distingeix entre acords vinculants i no vinculants, que 
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s’observa principalment en aquells casos amb l’existència de segones i, fins i tot, terceres generacions 
quan el fundador no s’ha desvinculat de la propietat de les accions o participacions. Tampoc és insòlita 
l’adopció d’una clàusula de refredament, que obliga a obrir un període de reflexió a fi d’aconseguir el 
màxim consens.

A qui pertoca l’execució dels acords del Consell de Família? Una altra cosa diferent és l’execució dels 
acords del Consell que, si tenen una repercussió immediata en societats mercantils (per exemple: política 
de dividends), es portaran a terme a través del vot sindicat en la Junta d’Accionistes que, generalment, 
preveu el protocol familiar. En els altres casos, un eventual incompliment donarà peu a la imposició de 
sancions econòmiques, que exigiran l’adopció del corresponent acord majoritari.

  4.5.2. ÉS HABITUAL, CONVENIENT O ÚTIL ESTRUCTURAR DINS  
            EL CONSELL COMISSIONS O COMITÈS? QUINS O QUINES  
            SÓN LES MÉS HABITUALS?

En un esquema de govern familiar desenvolupat, no és infreqüent l’existència d’una sèrie d’òrgans que de-
pendents   del Consell de Família, li serveixen o coadjuven al compliment de les seves finalitats, l’existència 
de les quals caldria preveure en el seu reglament de funcionament. Entre ells, els més generalitzats són 
aquests:

•	 Per a què serveix una family office?

La family office o oficina familiar és el conjunt de recursos humans i materials que organitza i ges-
tiona el patrimoni de la família, o dels seus membres individuals amb un criteri d’especialització 
professional. Algunes famílies empresàries, en aconseguir un determinat patrimoni empresarial 
quan venen la seva empresa industrial, adquireixen un important patrimoni financer o immobiliari 
que han de preservar i gestionar de manera eficient. Quan aquestes circumstàncies concorren 
amb l’existència d’una segona i tercera generació esdevé imprescindible la formació de la family 
office.

L’organització d’una family office és clau per a mantenir la separació ideal entre el patrimoni em-
presarial i el patrimoni familiar, i obeeix a dos objectius fonamentals: i) la gestió del patrimoni des 
d’una perspectiva d’eficiència econòmica, financera i fiscal; i ii) servir a una bona organització de 
la família perquè pugui rebre serveis i es faciliti la seva presa de decisions. En relació al primer 
aspecte, el seu funcionament descansa sobre una determinada estratègia d’inversió i de risc 
establerta pel      Consell de Família a través del   pla   estratègic familiar. I pel que fa al segon 
objectiu, l’oficina familiar serveix d’estructura de prestació de serveis als membres de la famí-
lia d’assessorament fiscal, financer i patrimonial (assegurances, pensions, arrendaments, gestió 
d’estructures societàries pròpies, optimització fiscal, etc.). D’altra banda, també sol assumir la 
funció de donar suport logístic al Consell de Família, preparar les sessions, reunir la documenta-
ció, fer arribar les convocatòries, etc. En molts casos, el secretari del Consell procedeix de l’Oficina 
Familiar, encara que no és aquest el model de secretari que hem defensat, i entenem que pot ser 
més valuós el perfil d’un secretari-jurista independent.

Una family office requereix una dimensió patrimonial i financera mínima que la justifiqui, ha de ser 
autosuficient i generar la seva pròpia rendibilitat. Ha d’estar dotada de recursos materials i hu-
mans per a exercir la seva funció, dirigits per una persona professional independent, generalment 
de l’àmbit de l’assessoria o gestió financera.
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•	 Quan té sentit fer un comitè executiu?

Algunes famílies empresàries preveuen l’existència d’un comitè executiu com a òrgan col·legiat 
del Consell de Família amb funcions delegades d’aquest, com ara l’establiment de prioritats de 
la family office, la supervisió del seu funcionament, la gestió del risc o l’aprovació del pressupost 
anual. En cas d’establir aquest òrgan executiu caldria determinar-ne en el Reglament del Consell 
la composició, les competències i el funcionament.

•	 Quan es útil un comitè d’inversions?

També és habitual la previsió d’un comitè d’inversions com a òrgan delegat del Consell de Família 
per a monitoritzar les inversions de la family office, analitzar i aprovar, si escau, les inversions més 
rellevants. També en la nostra opinió, i a diferència del que recullen algunes experiències de govern 
familiar, sense perjudici de ser dirigits per un membre del Consell de Família, la funció auxiliar de-
termina que la seva composició sigui essencialment tècnica, integrada per assessors econòmics o 
financers o consellers independents amb l’adequada expertesa en el sector.

•	 Pot ajudar l’anomenat comitè de mentors?

La seva comesa és fer mentoria i donar suport a la carrera professional dels membres de la famí-
lia, particularment quan aquesta s’exerceix fora de l’empresa familiar. Per la naturalesa de la seva 
missió, pot ser convenient la incorporació de familiars que no són membres del Consell, com és el 
cas dels familiars polítics.

•	 Quan serà convenient un comitè de nomenaments?

En algunes experiències de govern familiar es preveu també l’existència d’un comitè de nome-
naments per tal de proveir els càrrecs directius que són especialment rellevants en l’empresa 
familiar, i que són susceptibles de generar rivalitats familiars, com és el cas dels llocs vacants 
en el Consell d’Administració de l’empresa familiar. Un comitè d’aquesta naturalesa pot ajudar a 
resoldre un conflicte latent de rivalitat familiar, i a canalitzar-lo amb criteris de professionalització 
d’acord amb les exigències modernes de bon govern corporatiu.

•	 Per què un comitè de conflictes?

L’empresa familiar constitueix una realitat complexa que condiciona la naturalesa additiva del con-
flicte: empresarial (gestió) o familiar (sòcio  -afectiu) o de propietat (successió). La claredat dels 
rols assignats, la transparència i el consens de les decisions en el si del consell permeten evitar-ho 
en moltes ocasions. Però, en unes altres, el conflicte resulta inevitable.

La literatura psicològica de l’empresa familiar sosté que el conflicte apareix quan una part percep 
que l’altra o unes altres bloquegen o intenten bloquejar la consecució dels seus objectius, la satis-
facció de les seves necessitats o de les seves expectatives, tot desencadenant-se un sentiment de 
frustració. El conflicte, definit així en termes amplis, pot ser de nivell 1 (només afecta a la família, 
o només afecta a l’empresa), de nivell 2 (afecta a la família i a l’empresa), o de nivell 3 (afecta a la 
família, a l’empresa i a tercers). Un exemple típic d’aquest últim podria ser el conflicte successori 
que afecta la propietat familiar, l’aptitud en la gestió del negoci familiar, i la seva projecció amb 
tercers stakeholders directament o indirecta concernits per una decisió clau en el cicle vital de 
l’empresa familiar. En qualsevol cas, la recomanació dels especialistes és sempre afrontar, mai 
eludir, els conflictes, i sobretot, promoure solucions on tothom hi guanyi (win-win).
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El comitè de conflictes ha de ser l’òrgan delegat per a afrontar i solucionar els conflictes. El mèto-
de que es recomana utilitzar és la mediació. El Reglament hauria de marcar un procés de me-
diació, que ha de permetre que les parts en conflicte entenguin els objectius de la mediació, es 
comuniquin, es tractin amb respecte en un pla d’igualtat, generin un clima de confiança i empatia 
i d’intel·ligència emocional entre ells, per a intentar assolir acords susceptibles de durar en el 
temps. En el si d’aquest procediment pautat, i regulat en el Reglament, el mediador, que ha de ser 
un professional independent especialitzat, haurà de: i) reunir les parts en conflicte per a identificar 
les raons de l’enfrontament; ii) ordenar una fase de negociació, creant el clima adequat, facilitant la 
comunicació entre les parts, i generant noves idees i propostes de solució i, iii) contribuir a la for-
malització d’acords. Aquestes tres missions es corresponen amb les tres fases d’un procediment 
de mediació (plantejament, negociació i resolució) que ha de ser normativitzat en el Reglament 
com a mecanisme processal amb una generosa regulació dels drets i les garanties de les parts, 
incloent la possible elaboració d’informes o recerques per tercers professionals imparcials.

L’existència de qualsevol dels òrgans i comitès que hem assenyalat, o qualsevol altre que s’estimés 
convenient, hauria de preveure’s en el reglament del consell, si bé, i amb les úniques excepcions 
assenyalades, no estimem convenient incorporar una regulació acabada que podria introduir una 
excessiva rigidesa reglamentària en el seu funcionament. En definitiva, el govern familiar és sem-
pre un vestit fet a mida, que ha d’acomodar-se a les particulars circumstàncies i necessitats de la 
família empresària, per la qual cosa necessàriament hi ha d’haver un marge de discrecionalitat en 
la creació i el funcionament d’aquests òrgans.

  4.5.3. I SI NO ENS AVENIM, COM PODEN TROBAR UNA SORTIDA  
            RAONABLE? CLÀUSULA DE TANCAMENT DEL SISTEMA DE  
            GOVERN FAMILIAR: MEDIACIÓ I ARBITRATGE.

Un sistema de govern familiar eficaç tendirà sempre a tenir uns nivells alts de cohesió social i gestionarà 
adequadament les tensions i conflictes familiars que inevitablement poden aflorar. La forma ordinària de 
gestió del conflicte serà la mediació. Si fracassa la mediació reglamentària, és necessari preveure una 
clàusula de bloqueig a la jurisdicció ordinària per tal d’evitar que es dirimeixin en els Tribunals amb el con-
següent perjudici reputacional que pot tenir per a la família empresària. Pensem, per exemple, en els  plets 
successoris aferrissats i dilatats que han afectat empreses familiars molt emblemàtiques del nostre teixit 
productiu. Per això cal establir una clàusula de tancament del sistema com pot ser la clàusula arbitral. El 
lloc adequat per a regular-la és el protocol familiar. Tanmateix, tampoc seria ociós regular-la en el Regla-
ment del Consell de Família i fins i tot conferir-li alguna atribució en el procediment arbitral.

4.6. APÈNDIX DE DEFINICIONS

En la mesura en què el Reglament revesteix naturalesa contractual, sembla oportú per a facilitar la seva 
claredat, recórrer a la tècnica contractual, cada vegada més comuna fins i tot en les normes jurídiques, 
d’annexar definicions que facilitin la seva interpretació i aplicació. Per això, podria ser molt convenient 
incloure algunes definicions bàsiques com les relatives als termes “família”, “branca familiar”, “fundador”, 
“família política” o, fins i tot, “empresa familiar”.

També poden contenir-se en l’annex altres precisions necessàries per a l’aplicació del reglament, com po-
den ser la definició dels diferents perímetres empresarials afectats, el directori d’empreses corresponent, 
el càlcul del percentatge de participació dels membres familiars en cas de participacions creuades, o qual-
sevol altre que, per la seva naturalesa fàctica o tècnica, sigui especialment rellevant per a la seva aplicació.
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5. Conclusions

El que pretén aquest treball és donar una guia de les qüestions més importants i, a la vegada, també pràc-
tiques, que puguin ajudar a aquelles empreses familiars que es plantegin crear un Consell de Família o 
organitzar més bé el Consell que ja tenen. 

La introducció de la nova cultura de govern familiar  ha de respondre a uns objectius bàsics, com són:

•	 Establir una visió, integrada per un projecte i uns valors compartits, que cohesioni el particular 
ecosistema d’empresa familiar.

•	 Materialitzar la missió que, des de la perspectiva de la família, té l’empresa.

•	 Preservar el patrimoni, els valors i la cultura de la família empresària.

•	 Evitar conflictes familiars, i contribuir a la seva solució positiva des d’un enfocament win-win.

•	 Evitar la possible interferència negativa entre la dinàmica familiar i la dinàmica empresarial, 
mantenint l’autonomia de cadascun d’aquests àmbits   interrelacionats.

•	 Planificar el patrimoni compatibilitzant les necessitats financeres de la família i de l’empresa.

•	 Mantenir la comunicació fluida entre els accionistes familiars.

•	 Potenciar el lideratge de les generacions futures.

Un condicionant ineludible per a abordar una regulació del Consell de Família és la seva delimitació con-
ceptual i competencial amb l’Assemblea de família. L’assemblea familiar, la regulació de la qual es pot dur 
a terme en el protocol familiar, presenta un caràcter més informal, i té com a finalitat bàsica promoure la 
cohesió, el compromís i la concòrdia del nucli familiar a través d’una reunió, generalment anual, que, en 
algunes experiències de famílies empresàries, revesteix fins i tot caràcter lúdic-festiu. 

El Consell de Família seria un òrgan de representació dels interessos de la família, amb funcions més 
executives, que actuaria com a òrgan de relació amb el consell d’administració o la Junta d’Accionistes. 
L’existència del Consell de Família és una garantia que aquesta institució es prengui en consideració, i que 
no es posi tot l’èmfasi en l’àmbit de l’empresa, mentre s’ignoren les necessitats i la importància de la família.

El Consell de Família permet que la família pugui arribar a consensos sobre la manera en què s’ha de 
gestionar com a família empresària, i ha de relacionar-se amb l’empresa. Arribar a consensos suposa que 
les persones debaten sobre els seus plantejaments respecte a la família i l’empresa, i fan servir el diàleg i 
l’argumentació per a arribar a opinions o decisions sobre les que estan relativament d’acord aquest diàleg 
permet reduir els conflictes familiars i qualsevol altre conflicte interpersonal.

En resum, el Consell de Família permet tractar els reptes familiars en un fòrum especialitzat, sense portar 
els problemes familiars als òrgans de govern empresarials.
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