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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. L’empresa com a sistema i el seu entorn. (2 punts) 
2. Procés de direcció (planificació, organització, gestió i control). (2 punts) 
3. Productivitat i eficiència de la producció. (2 punts) 
4. Patrimoni i comptes anuals. (2 punts) 
5. Recursos financers aliens a curt termini. (2 punts) 

 
PART PRÀCTICA: 

1. L’empresa COQUE, SL, fabrica el producte Z suportant els següents costs fixos 
mensuals:  
• Lloguer del local = 1.000 € 
• Cost de personal fix = 5.000 € 
• Altres costs fixos = 1.200 € 
 
El preu de venda unitari del producte Z és de 40 euros, i el cost variable 
unitari és de 20 euros. En aquestes condicions: 

a) Quina quantitat de productes Z ha de produir i vendre al mes si vol 
obtenir el llindar de rendibilitat? 

b) Si l’empresa augmenta el preu de venda del producte Z a 42 euros, 
sense augmentar els costs fixos ni els variables unitaris, quantes 
unitats haurà de fabricar i vendre si vol obtenir un benefici mensual de 
30.200 euros? 

 

2. Una societat de responsabilitat limitada presenta les partides patrimonials 
següents: 
Aplicacions informàtiques: 5.000 €; capital: 55.000 €; elements de transport: 
30.000 €; reserva legal: 6.000 €; deutes a llarg termini amb entitats de crèdit: 
20.000 €; maquinària: 12.000; amortització acumulada immobilitzat material: 
3.500 €; deutors: 18.450 €; mercaderies: 20.000 €; proveïdors, efectes 
comercials a pagar: 4.100 €; proveïdors: 12.400 €; deutes a curt termini amb 
entitats de crèdit: 5.000 €; bancs: 23.600 €; resultat de l’exercici: a calcular. 
 

a) Calcula l’import en euros que correspon a la partida patrimonial de 
resultat de l’exercici. 

b) Elabora el balanç de situació de l'empresa per masses patrimonials. 
c) Calcula el fons de maniobra (raona-ho). 
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OPCIÓ B 
 
PART TEÒRICA: 
 

1. Marc jurídic: legislació mercantil. (2 punts) 
2. Localització de l’empresa. (2 punts) 
3. L’organització formal i informal en l’empresa (sense organigrames). (2 punts) 
4. El màrqueting: preu. (2 punts) 
5. Recursos financers propis. (2 punts) 

 
PART PRÀCTICA: 
 
1. Amb les següents partides patrimonials, calcula i interpreta les ràtios de 

tresoreria, disponibilitat i garantia: 
Mobiliari: 15.000 €; instal·lacions tècniques: 5.000 €; capital: 20.000 €; 
mercaderies: 20.000 €; hisenda pública creditora per conceptes fiscals: 2.000 €; 
reserves: 24.000 €; proveïdors: 18.000 €; deutes a curt termini amb entitats de 
crèdit: 4.000 €; resultat de l’exercici: 15.500 €; clients: 20.900 €; amortització 
acumulada immobilitzat material: 2.000 €; deutors: 3.000 €; bancs c/c: 21.600 €. 

 
 

2. L’empresa NEULITA, SA, vol fer una inversió i ha de triar la millor segons el criteri 
del valor actual net (VAN). Indica quina creus que seleccionarà entre les següents i 
justifica la teva resposta. 
 

Inversions Desemborsament 

inicial 

Fluxos nets de caixa anuals 

Any 1 Any 2 

A 10.000 4.250 7.000 

B 8.000 3.400 5.500 

La taxa d’actualització constant per a tots els períodes és el 4%. 

 
 

 
 


