campuscambra
Programa
CONSELLERS D’EMPRESA FAMILIAR
Formació d’empresaris i directius
Del novembre de 2012 al març de 2013

“Les empreses familiars
tenen

molts reptes i solucions
per davant”

Associació Catalana de l’Empresa Familiar

PRESENTACIÓ
L’empresa familiar, amb la finalitat que sigui governada i dirigida de la manera més innovadora i professional, confereix al consell
d’administració la missió central de supervisar la gestió de l’empresa i de definir-ne les línies estratègiques i la presa de decisions importants.
Això demana que els membres dels consells d’administració tinguin desenvolupats uns coneixements, unes tècniques i unes habilitats
concretes que els permetin fer front, amb seguretat, a la seva missió i la seva responsabilitat.
No n’hi ha prou de conèixer el negoci propi. A més, cal conèixer molts altres aspectes i moltes altres variables que, tot sovint, cal emprar
amb agilitat.
El consell d’administració és la peça clau en el marc de govern de l’empresa familiar. És per això que l’Associació de l’Empresa Familiar
i la Cambra de Comerç de Barcelona ofereixen el Programa de formació de consellers d’empresa familiar.
OBJECTIUS
• Facilitar als consellers d’empreses familiars els coneixements, les tècniques i les habilitats necessàries per dur a terme les seves
funcions i complir amb les seves responsabilitats.
• Aconseguir la comprensió bàsica de les eines clau per a la presa de decisions a l’empresa en el marc del govern de l’empresa familiar.
• Desenvolupar la visió global empresarial dels consellers amb l’objectiu de contribuir a la presa de decisions.
DESTINATARIS
Aquest programa ha estat dissenyat per a persones relacionades amb els consells d’administració, especialment per a:
• Consellers d’empreses.
• Accionistes que treballin o no a l’empresa.
• Presidents i membres d’un consell d’administració.
• Directius d’empreses que hagin de meritar en el marc d’un consell d’administració.

MÈTODE

PROFESSORAT

El programa s’imparteix amb un mètode altament participatiu i aplicable. Totes les sessions es basen en activitats d’anàlisi i reflexió
al voltant de la situació personal del negoci, el debat entre els
assistents sobre problemes comuns, l’intercanvi d’experiències,
l’exercici de la presa de decisions i la proposta d’accions de millora individual.

Aquest programa l’impartiran professionals experts de prestigi reconegut en empresa familiar que, alhora, formen part de les consultores i les institucions de més renom en l’àmbit de l’empresa
familiar.

Pel que fa a les sessions de treball, el mètode que se segueix comprèn el següent:
· L’exposició, per part del consultor, d’aspectes conceptuals
relacionats amb l’estratègia i les eines de gestió empresarial
més innovadores.
· El debat entre els assistents sobre els aspectes estratègics i
clau en la gestió d’una pime.
· La dinàmica de grup per fomentar l’anàlisi i la reflexió al voltant de la problemàtica empresarial pròpia i el disseny d’eines
de gestió adequades a aquesta realitat empresarial.
· La discussió i la resolució de casos pràctics.
· La dinàmica de grup orientada al desenvolupament d’habilitats
directives de lideratge, com ara la direcció d’equips, la comunicació i la negociació.
· El diàleg i l’intercanvi d’experiències entre els participants i el
consultor.
· El desenvolupament d’eines de gestió, articles de contingut,
casos pràctics i metodologia sobre aspectes clau de la gestió
empresarial.

CampusCambra_Alumni
Els participants en qualsevol dels cursos de formació d’empresaris
i directius de la Cambra de Comerç de Barcelona podran formar
part de CampusCambra_Alumni, un espai exclusiu on compartir
inquietuds i experiències que esdevindrà una eina permanent per
a la millora i l’actualització del coneixement empresarial. I que, a
més, permetrà gaudir dels avantatges següents:

Manuel Pavón. Soci responsable nacional del Departament de Consultoria d’Empresa Familiar de Garrigues. Membre de l’FFI (Family
Firm Institute, EUA). Secretari general de l’Associació Espanyola de
Consultors i Acadèmics d’Empresa Familiar. Professor d’ESADE,
l’Institut d’ESADE, l’Institut de l’Empresa de Madrid i EADA.
Xavier Calaf Aixalà. Soci de l’Àrea Fiscal de Cuatrecasas. Membre
coordinador del Grup d’Empresa Familiar de Cuatrecasas. Professor de la càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de Barcelona.
Professor i ponent habitual en diversos programes relacionats amb
l’empresa familiar.
Carlos Roy. Màster en direcció economicofinancera per ESADE.
Col·laborador de publicacions especialitzades en temes empresarials i familiars. Membre del claustre docent del Curs superior per
a professionals de l’assessoria i consultoria de l’empresa familiar.
Assessor i conseller d’empreses familiars. Soci director d’UNILCO.
Josep Palmès. Sr. Josep Palmés. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Internacional de Catalunya. Màster en especialització tributària al Col.legi d’ Economistes de Catalunya. Màster
en direcció economicofinancera per ESADE i consultor d’empreses.
María Luz Castilla. Llicenciada en Ciències Químiques; estudis addicionals en Ciències Ambientals al Wye College de la Universitat de
Londres. Diplomada en Direcció d’Empreses per l’IESE. Màster en
Direcció de Màrqueting. Directora de PricewaterhouseCoopers. Responsable de l’àrea de Sostenibilitat, Responsabilitat Corporativa i Reputació. Autora de diverses publicacions i estudis sobre la matèria.

• 10% de descompte en l’assistència a qualsevol dels cursos del
programa de la Cambra de Comerç de Barcelona.
• Assistència gratuïta a les nostres sessions/tallers de continuïtat
per a empresaris i directius.
• Diagnosi gratuïta de les necessitats formatives de la vostra
empresa a partir d’una entrevista personalitzada.
• Accés als informes, estudis, notes tècniques i comunicats de
premsa de l’àmbit de la formació que elabora la Cambra de
Comerç de Barcelona.
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Programa
1. CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

2. EMPRESA FAMILIAR

Marc legal dels administradors
· Organització de l’administració de la societat
· Concepte d’òrgan d’administració
· Competències
· Capacitat
· Nomenament
· Cessament dels administradors
· Remuneració dels administradors
· Drets i deures dels administradors
· Responsabilitat dels administradors
· Enquadrament dels administradors en el règim
de la de la Seg. Soc.
· Fiscalitat de l’òrgan d’administració
· Comparació entre el consell d’administració
i el consell assessor

L’empresa familiar
· Definició i importància de les empreses familiars

Funcionament del consell d’administració
· Cas pràctic real: un consell en funcionament
· Operativa, bon govern i normes d’actuació
dels consellers
Incidència de l’ambient de crisi en l’administració
de la societat
· Refinançament i protecció del crèdit
· Situacions concursals
· Processos de reestructuració
· Modificacions estructurals
· Aspectes fiscals clau en un ambient de crisi
· Altres qüestions tributàries d’interès: operacions
vinculades i preus de transferència
Patrimoni personal i patrimoni empresarial
· Planificació de la transmissió del patrimoni
· Marc jurídic del protocol familiar
· L’herència de l’empresa familiar
· Pactes familiars, pactes matrimonials
i de convivència, i pactes parasocials

Desenvolupament de l’empresa familiar
· Cicles vitals de l’empresa familiar
· Reptes per afrontar
· Punts forts de l’empresa familiar
Òrgans de govern de l’empresa familiar
(govern de la família)
· Elements essencials de l’estructura de govern
d’una empresa familiar
· Òrgans en relació amb la propietat
Protocol familiar
· Introducció
· Finalitat del protocol familiar
· Contingut del protocol familiar
· Com es fa un protocol familiar

3. FINANCES PER A CONSELLERS
NO FINANCERS
·
·
·
·
·
·
·

Introducció a l’anàlisi dels estats financers
Estats financers
L’ús de les ràtios
Rendiment-rendibilitat
El punt mort
Com es fa un pressupost
Els costos

4. AVALUACIÓ DELS CONSELLERS
· Anàlisi del rendiment dels consells
· Dinàmiques de treball dels consells com
a equips d’alt rendiment
· Perfils dels consellers
· Avaluació dels consellers

5. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
·
·
·
·

Introducció
Concepte de responsabilitat social corporativa (RSC)
Tendències nacionals i internacionals
L’RSC com a element de creació de valor
a l’empresa
· El bon govern de l’empresa no cotitzada com
a integrant de l’RSC
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DURADA I CALENDARI
El programa té una durada de 80 hores i s’impartirà entre els
mesos de novembre de 2012 i març de 2013, els dijous de 9.30
a 14.30 hores.
8, 15, 22 i 29 de novembre i 13 de desembre de 2012.
10, 17, 24 i 31 de gener de 2013.
7, 14, 21 i 28 de febrer de 2013.
7, 14 i 21 de març de 2013.

LLOC DE REALITZACIÓ, MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona
Avinguda Diagonal, 452
08006 - Barcelona
Tel.: 902 448 448 (ext. 396)
Adreça electrònica: formacio@cambrabcn.org
www.cambrabcn.es/formacio

DRETS D’INSCRIPCIÓ
3.500 euros (exempt IVA). Documentació inclosa.

CERTIFICAT
La Cambra lliurarà un diploma a totes les persones que hagin
assistit a un mínim del 75 % del curs. Places limitades.

AJUTS A LA FORMACIÓ
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix gratuïtament
el servei de tramitació de la bonificació a través dels butlletins de cotització de la Seguretat Social. Per gaudir d’aquest
servei, cal:
· Inscriure’s en el programa.
· Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la pàgina
web de la Cambra de Comerç de Barcelona
www.cambrabcn.org
· Donar i reenviar la informació sol·licitada dotze dies abans
de la data d’inici del curs.
· Assistir a més del 75% de les hores de formació.

