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ECONOMÍA DA EMPRESA 

 

Instrucións: O alumno debe elixir UNHA das dúas opcións e responder todas as preguntas da opción 

 

OPCIÓN B 

1. Responda brevemente as seguintes catro preguntas (0,75 puntos cada pregunta) 

1.1.- ¿Que se entende por suxeito pasivo dun imposto? Ilustra a resposta cun exemplo. 

1.2. - Explica brevemente en que consiste o financiamento a través do factoring. 

1.3.- ¿Que tipo de información recolle o libro diario? 

1.4. - Explica brevemente en que consiste a planificación estratéxica. 

 

 

2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

2.1. - A localización empresarial: factores de localización industrial e localización comercial e de 

servizos. 

 

3. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

 

A empresa WASH S.A. dedícase á fabricación de lavadoras. O cadro de persoal desta empresa está 

formada por 35 traballadores cunha xornada laboral de 7 horas diarias e 300 días ao ano, e a súa 

produción anual é de 45.250 lavadoras. 

 

Pídese: 

3.1. - Calcular a produtividade media por hora traballada. (1 pto.) 

3.2. - Se a produtividade media do sector é de unha lavadora por hora e traballador, ¿en que porcentaxe 

tería que aumentar a produtividade da empresa para igualar a devandita media? (1 pto.) 

3.3. - Propoñer algún tipo de medida que poida mellorar a produtividade media do traballo. Razoa a túa 

resposta. (0,5 ptos.) 

 

4. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

 

A unha empresa dedicada á fabricación de taboleiros preséntaselle a posibilidade de realizar un proxecto 

de investimento coas seguintes características: duración do proxecto: 2 anos; inversión inicial: 165.000 

euros, custo do diñeiro: 6% anual.  Fluxos netos de caixa esperados: 67.000 euros no primeiro ano e 

120.100 euros no segundo ano. Pídese: 

4.1. - Calcular o Valor Actual Neto da inversión. (1 pto.) 

4.2. - Calcular o TIR da inversión. (1 pto.) 

4.3. - Calcular o prazo de recuperación e razoar se o proxecto se debe levar adiante tendo en conta os 

criterios utilizados neste apartado e nos apartados anteriores. (0,5 ptos.) 


