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Economia de l'Empresa Model 3 

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

2. Les PIME. Avantatges i inconvenients. (2 punts) 

3. Funcions del departament de recursos humans. (2 punts) 

4. El màrqueting. Preu. (2 punts) 
5. Patrimoni i comptes anuals. (2 punts) 

 

PART PRÀCTICA: 

1. L'empresa Bondia, 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 500 um 300 um 400 um 

B 250 um 75 um 200 um 

 

2. A partir de la següent informació elabora el compte de pèrdues i guanys 

d'aquesta empresa (resultat d’explotació, financer, resultat abans d’imposts i 

resultat de l’exercici) sabent que el tipus impositiu de l'impost de societats és 

del 25%. 

• Amortització de l'immobilitzat: 10.000 um,  

• Arrendaments i cànons: 15.000 um,  

• Compra de mercaderies: 60.000 um,  

• Ingressos per prestacions de serveis: 80.000 um,  

• Interessos de deute a curt termini: 3.000 um, 

• Saldo final d'existències de mercaderies: 2.000 um,  

• Saldo inicial d’existències de mercaderies: 6.000 um,  

• Seguretat Social a càrrec de l'empresa: 10.000 um,  

• Sous i salaris: 40.000 um,  

• Venda de mercaderies: 150.000 um. 
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OPCIÓ B 

 

PART TEÒRICA: 

 

1. Localització de l’empresa. (2 punts) 

2. L’empresa com a sistema i el seu entorn. (2 punts) 

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

4. El màrqueting. Distribució. (2 punts) 

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

 

 

PART PRÀCTICA:  

 

1. Un empresari vol fer una inversió a la seva empresa amb les característiques 

següents: desemborsament inicial: 750 um; durada: 3 anys; fluxos de caixa: 

400 um el primer any, 300 um el segon any, 500 um el tercer any; cost dels 

diners: 5% anual. 

a) Calcula’n el valor actual net (VAN) i raona la conveniència d'acceptar o no el 

projecte 

b) Calcula el termini de recuperació del projecte. 

 

2. L'empresa MAGOAL presenta les partides patrimonials següents: 

• Amortització acumulada de l’immobilitzat material: 10.000 um 

• Bancs: 15.000 um 

• Capital: 50.000 um 

• Clients: 100.000 um 

• Construccions: 100.000 um 

• Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit: 30.000 um 

• Mercaderies: 20.000 um 

• Proveïdors: 10.000 um 

• Proveïdors ef. a pagar: 55.000 um 

• Reserva legal: 100.000 um 

• Terrenys i béns naturals: 20.000 um. 

Calcula: 

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

b) La ràtio de liquiditat, la ràtio de garantia i qualitat del deute (raona-ho). 

 

 


