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Economia de l'Empresa Model 2 

 

OPCIÓ A 
 

PART TEÒRICA: Tria i desenvolupa tres dels temes següents: 

1. Evolució històrica i definició de l’empresari (no s’ha de parlar de les funcions de 
l’empresari). (2 punts) 

2. L’empresa i les TIC. (2 punts) 
3. Recursos humans: explica el conflicte d’interessos i les vies de negociació. (2 punts) 
4. Màrqueting: promoció. (2 punts) 
5. Recursos financers aliens a llarg termini. (2 punts) 

 

PART PRÀCTICA: Resol els dos exercicis; cadascun val 2 punts: 
 

1. LAUDE presenta la següent informació en unitats monetàries per tal de confeccionar el 

compte de pèrdues i guanys: 

Vendes de mercaderies: 10.000 um, saldo inicial de mercaderies: 2.000 um, saldo final 

d'existències de mercaderies: 1.200 um, compres de mercaderies; 4.000, o ingressos 

per arrendaments: 1.200 um, sous i salaris: 2.000 um, Seguretat Social de l’empresa: 

1.000 um, lloguers pagats: 160 um, amortització de l'immobilitzat: 340, o aigua, gas i 

electricitat: 600 um, transports: 100 um, ràpels concedits a clients: 300 um, interessos 

de deute a LT: 500 um, interessos de deute a CT: 200 um. 

Es demana: confeccionar el compte de pèrdues i guanys, sabent que el tipus impositiu 

de l'impost sobre societats és del 25%. 

2. D'acord amb la següent informació d'una empresa: 

a) Calcula el preu a què ha de vendre una empresa un producte si presenta uns costs fixos 

de 300.000 um, uns costs variables unitaris de 180 um, i el punt mort és de 500.000 

unitats. 

b) Si per les circumstàncies del mercat l'empresa només pogués vendre el producte a 

180,20 um i voldria obtenir un benefici de 100.000 um, quantes unitats hauria de 

vendre? 
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OPCIÓ B 
 

PART TEÒRICA: Tria i desenvolupa tres dels temes següents: 
 

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

2. Les multinacionals. (2 punts) 

3. L’organització formal i informal en l’empresa (no organigrames). (2 punts) 

4. Màrqueting: distribució. (2 punts) 

5. Breu explicació de patrimoni i comptes anuals. (2 punts) 

 

PART PRÀCTICA: Resol els dos exercicis; cadascun val 2 punts: 
 

1. ELSA ha tingut els ingressos i les despeses següents, en unitats monetàries, durant l'exercici 

econòmic: 

 

Vendes de mercaderies    95.000 

Compres de mercaderies    38.000 

Sous i salaris     22.500 

Despeses financeres      2.500 

Ingressos financers     1.200 

Prestacions per serveis   10.000 
 

Calcula el resultat net de l'exercici després d'imposts, sabent que el tipus de l'impost sobre 

societats és del 25%. 

 

2. Una cafeteria vol fer una inversió i necessita valorar la millor segons el criteri del VAN. Amb 

una taxa d'actualització constant per a tots els períodes igual al 6%, quina seleccionarà entre 

les següents? (En unitats monetàries.) Raona la resposta. 

 

Inversió  Do   F1   F2 
A  800   500   600 

B  1.000   250   450 

C  1.200   600   800 

 


