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Instruccions 

PART TEÒRICA 
L’alumne ha d’elegir 3 preguntes d’entre les 5 que s’ofereixen a l’opció A i les 5 que 
s’ofereixen a l’opció B. Així doncs, en total, de les 10 preguntes teòriques que 
s’ofereixen a l’examen, l’alumne n'ha de respondre 3 (cada una val 2 punts). 

PART PRÀCTICA 
L’alumne ha d’elegir 2 preguntes d’entre les 2 de l’opció A i les 2 de l’opció B. Així 
doncs, en total, de les 4 preguntes pràctiques que s’ofereixen a l’examen, l’alumne 
n'ha de respondre 2 (cada una val 2 punts). 

El temps màxim per resoldre l’examen és d’una hora i mitja (90 minuts). 

 
OPCIÓ A 

 

PART TEÒRICA:  

 

1. Marc jurídic: legislació mercantil. (2 punts) 

2. Formes de concentració d’empreses. (2 punts) 

3. L’organització formal i informal en l’empresa (sense organigrames). (2 punts) 

4. El màrqueting: producte. (2 punts) 

5. Recursos financers propis. (2 punts) 

 

PART PRÀCTICA: 

1. Emplena la fitxa de magatzem corresponent al mes d’abril de l’empresa 

BOIRA, SL, segons el criteri FIFO i calcula el valor de les existències finals, 

sabent que els moviments del magatzem han estat els següents: 

 

• Existències inicials: 200 unitats a 12 €/unitat 
• 2 d’abril: compra 150 unitats a 10,5 €/unitat 
• 15 d’abril: ven 100 unitats  
• 21 d’abril: compra 50 unitats a 11 €/unitat 
• 26 d’abril: ven 170 unitats. 

 

 

2. L'empresa NIEBLA, SA, vol fer una inversió i necessita valorar la millor opció 

entre dos projectes. Quin projecte seleccionarà aplicant el criteri de la taxa de 

rendiment intern (TIR)? Raona la resposta. 

 

Projectes Desemborsament 

inicial 

Fluxos de caixa 

any 1 

Fluxos de caixa 

any 2 

A 800 € 400 € 500 € 

B 450 € 100 € 375 € 
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OPCIÓ B 

 

PART TEÒRICA: 

 

1. Responsabilitat social de l’empresa. (2 punts) 

2. Estratègies d’especialització i diversificació. (2 punts) 

3. Marc jurídic: legislació fiscal. (2 punts) 

4. El màrqueting: distribució. (2 punts) 

5. Recursos financers aliens a llarg termini. (2 punts) 

 

PART PRÀCTICA:  

 

1. Una empresa que fabrica taules ha de decidir entre comprar o fabricar ella 

mateixa les planxes de fusta que utilitzarà per fabricar les taules. El preu de 

compra de cada planxa és de 5 euros i, si la fabricàs ella mateixa, el cost variable 

unitari seria de 3 euros, però hauria de suportar també els costs anuals següents: 

• Cost de personal fix = 3.000 € 

• Amortització de la maquinària = 1.000 € 

• Lloguer del local = 500 €. 

 

a) Quina és la quantitat mínima de planxes de fusta que justificaria la decisió de 

fabricar-les l’empresa i no comprar-les al proveïdor extern? Justifica la 

resposta. 

b) Si necessita 2.500 planxes, a quin preu màxim les hi hauria de vendre el 

proveïdor per decidir no fabricar-les ella mateixa? 

 

2. L'empresa CUPIDO, SL, presenta les partides patrimonials següents: 

• Capital: 40.000 € 

• Maquinària: 3.000 € 

• Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit: 25.000 € 

• Amortització acumulada de l’immobilitzat material: 1.000 € 

• Terrenys i béns naturals: 50.000 € 

• Bancs: 12.500 € 

• Mercaderies: 20.100 € 

• Proveïdors: 18.000 € 

• Reserva legal: 1.000 € 

• Reserves voluntàries: 10.100 € 

• Clients: 10.000 € 

• Hisenda pública creditora per conceptes fiscals: 500 €. 

Calcula: 

a) El balanç de situació de l'empresa per masses patrimonials. 

b) El fons de maniobra (raona-ho). 

 


