Número 17, de 21 de maig de 2012
CURS DE GESTIÓ DE L’EMPRESA FAMILIAR AGRÍCOLA
Organisme: Diputació de Tarragona

L’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de
Tarragona, en la seva línia d’impuls al territori i l’emprenedoria, promou estratègies de
dinamització del sector empresarial, amb la finalitat de generar i millorar l’activitat
econòmica i l’ocupació al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Per aquest motiu,
organitza el curs de Gestió de l’empresa familiar agrícola.
OBJECTIUS
Millorar la formació dels empresaris/àries agraris/àries de caràcter familiar incidint amb
solucions específiques per pal·liar les possibles mancances estructurals de les seves
empreses, a fi que els permetin competir en un context global.
DURADA
32 hores, repartides en 22 hores de classes magistrals i 10 hores de tallers pràctics.
DESTINATARIS/ÀRIES
La formació s’adreça principalment al col·lectiu de professionals de l’agricultura
ecològica i també a totes aquelles persones emprenedores d’altres sectors econòmics
que hi estiguin interessades.
PROGRAMA FORMACIÓ TEÒRICA
- Dia 5 de juny - Tema 1: Identitat de l’empresa familiar agrària
Definició de l’empresa familiar agrària. Aspectes generals. La família. Aspectes que
defineixen la naturalesa de la família. L’explotació agrícola i l’empresa. Aspectes
definitoris de l’empresa. La identitat familiar. Capital dominant i organització familiar.
L’entorn de l’empresa familiar.
- Dia 12 de juny - Tema 2: El patrimoni familiar i la propietat de l’empresa agrària (I)
Aspectes legislatius. Valoració de patrimoni. Accionistes familiars. Les fundacions.
- Dia 19 de juny - Tema 2: El patrimoni familiar i la propietat de l’empresa agrària (II)
Transmissió del patrimoni. Family office. Rendibilitat i finançament.
- Dia 26 de juny - Taller pràctic sobre valoració patrimonial, rendiment i finançament
davant la transmissió
- Dia 3 de juliol - Tema 3: La direcció i governança de l’empresa familiar agrària (I)
Funcions de la direcció de l’explotació agrícola i ramadera. Relació entre la propietat i la
direcció. El bon govern. El Consell de Família. Consellers independents. Consell
d’Administració.
- Dia 10 de juliol - Tema 3: La direcció i governança de l’empresa familiar agrària (II)

Empresa familiar general. Resolució de conflictes. Superioritat moral. Assessorament i
consultoria. Protocol familiar. Responsabilitat social corporativa. Internacionalització.
Noves tecnologies.
- Dia 17 de juliol - Tema 4: Lideratge familiar i habilitats directives
El lideratge. Els rols del líder familiar. La motivació. Pautes de relació entre familiars.
L’ampliació de la família Remuneracions. Professionalització. Familiars accionistes
passius, incorporació de familiars. R+D. Selecció de personal. Estratègia de recursos
humans. Formació, el paper dels joves. Familiars en la gestió. Treball en equip.
Nepotisme.
- Dia 24 de juliol - Taller pràctic sobre lideratge i habilitats directives
TOTA L’ACTIVITAT FORMATIVA ÉS GRATUÏTA
MÉS INFORMACIÓ, al telèfon: 977 249 488 (Isabel Mestres) - Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació - pao@dipta.cat
Data d’inici: 5 de juny del 2012 - Data de finalització: 24 de juliol del 2012
Horari: Dimarts de 16 a 20 h
Lloc: Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili
Campus Bellissens
Av. Universitat, 1
Reus

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395
e-mail: deconomica@terra-alta.org

