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La Cambra participa en un projecte de la UE per 

assegurar el relleu generacional a les pimes  
  
   

 S’elaborarà un Manual Europeu de Bones Pràctiques per a les Pimes. 

 Es tracta d’un programa INTERREG IVC que compta amb sis socis europeus.  

 El programa també pretén contribuir a la transmissió dels negocis a tercers.   

 

Barcelona, 16 de juny de 2013 

La Cambra de Comerç de Barcelona ha estat escollida per la UE per desenvolupar un 

programa adreçat a pimes que té com a finalitat assegurar el relleu  generacional dels 

negocis i la transferència a tercers i que culminarà amb un Manual Europeu de Bones 

Pràctiques. 

 

El projecte TOK-TOC (Transfer of Knowledge-Transfer of Human Capital) està 

desenvolupant junt amb altres tres socis: la Cambra de Pimes d’Atenes, la 

Universitat de Strathclyde (Regne Unit) i Stitching Business Development Friesland 

(Holanda), a les que s’incorporaran el consorci l’agència IHK Zetis (Alemanya) i 

l’Agència Metropolitana de Brasov (Romania)  

 

Aquesta setmana, coincidint amb el marc del BIZ Barcelona, els socis europeus han 

posat en comú l’estat del projecte en cada un dels països participants. Així mateix, 

s’han presentat exemples com el de Josep Isern, de Patentes y Marcas (Agència de 

la propietat industrial i intel·lectual), empresari que va explicar la seva experiència en 

la transmissió empresarial intergeneracional.  

 

Els socis estan treballant per identificar bones pràctiques, crear un model que 

demostri com tenir èxit en la transferència de negocis, desenvolupar noves 

metodologies i eines que ajudin en la planificació de la transmissió empresarial de 

manera sostenible, i reforçar a les comunitats locals per assumir un paper més acti u 

en el suport de l’esperit emprenedor.  

 

Tota la metodologia treballada durant aquests mesos es traslladarà a un manual de 

bones pràctiques per facilitar la transmissió i la successió de pimes , adreçat als 

líders polítics, autoritats locals i regionals, i pimes interessades. El document estarà 

disponible en el portal de TOK-TOC www.tok-toc.eu 

 

Hi ha 23 milions de petites i mitjans empreses a la Unió Europea, el que suposa el 

99% dels teixit empresarial. És per això que la Comissió Europea està treballant per 

donar suport als emprenedors des de diferents programes. Un d’ells és el TOK -TOC, 

http://www.tok-toc.eu/


 

 

 

 

 

 

2 

que forma part del programa INTERREG IVC. El projecte es va iniciar el desembre de 

2011 i té una durada de 36 mesos.  

 

A Catalunya l’empresa familiar ha estat sempre la base del teixit empresarial català. 

En l’actualitat, el 98 % de les empreses catalanes són pimes, i la gran majoria 

d’aquestes, són familiars. A més, el 72% dels treballadors ocupats presten serveis 

en empreses familiars i generen el 74% de les vendes en la categoria de petites 

empreses. La seva representativitat és també destacable a la resta de l’Estat.   

 

No obstant això, de cada 100 empreses familiars, tan sols 30 aconsegueixen 

sobreviure al canvi generacional. I d’aquestes 30, només la  meitat arriben amb èxit a 

la tercera generació. 

 

La resistència de molts fundadors al canvi és el principal escull que obstaculitza en la 

majoria dels casos el creixement de l’empresa, la seva internacionalització, i sovint, 

la seva continuïtat.   

 

A través del programa TOK-TOC es vol que la riquesa de coneixement i les habilitats 

acumulades durant anys pels emprenedors de més edat es transfereixin a 

generacions més joves que ocuparan el seu lloc a l’empresa.  

 

  
 
 

  http://premsa.cambrabcn.org 


