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Economia de l'Empresa Model 3 

OPCIÓ A 
 
PART TEÒRICA: Tria i desenvolupa tres dels temes següents: 

 

1. Característiques de les societats de responsabilitat limitada. (2 punts) 
2. Localització de l'empresa. (2 punts) 
3. Recursos financers propis. (2 punts) 
4. Productivitat i eficiència de la producció. (2 punts) 
5. Màrqueting: distribució. (2 punts) 

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

1. Una empresa dedicada a la fabricació de vehicles necessita un nou component 
per a la producció. Si decideix comprar aquest component a un proveïdor, haurà de 
pagar un preu de 5.180 um per component. Si decideix produir-lo ella mateixa 
incorreria en uns costs fixos anuals de 15.020 um, sent el cost variable de cada 
component 3.678 um. Es demana: 

a) Per a quin volum d'unitats anuals d'aquest component a l'empresa li és 
indiferent comprar-lo o fabricar-lo? 

b) Si preveu unes necessitats de 15 components, quina decisió adoptaria? Raona 
la resposta. 

2. L'empresa Tècnics, SA, presenta les següents dades en acabar l'any 20XX: 

a) El local on té les oficines va ser adquirit per 134.600 um. 
b) Per a la compra d'aquest local va sol·licitar un préstec bancari, del qual té 

pendents 16.000 um a curt termini. 
c) Té pendents de cobrar als clients factures per un import de 25.000 um i 

efectes comercials a cobrar per 20.000 um. 
d) Els saldos en comptes corrents bancaris ascendeixen a un total de 5.000 um. 
e) Té deu factures als seus proveïdors per import de 3.000 um. 
f) Les quotes de la Seguretat Social pendents d'abonar ascendeixen a 1.800 um. 
g) Té pendents de pagament imposts per import de 2.000 um. 
h) Està pendent de pagament una campanya publicitària que va consistir en una 

sèrie d'anuncis; l'import és de 2.200 um i cal abonar-la el proper 30 de juliol. 
i) Manté un efectiu en caixa per a petits pagaments de 2.500 um. 
j) El capital social és de 175.000 um. 
k) Manté en magatzem mercaderies per import de 12.900 um. 

 
Amb aquestes dades, es demana: 

1) Calcular i comentar el fons de maniobra. 
2) Calcular i comentar la ràtio de liquiditat de l'exercici. 
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OPCIÓ B 
 
PART TEÒRICA: Tria i desenvolupa tres dels temes següents: 

1. Formes de concentració d'empreses. (2 punts) 

2. El marc jurídic: legislació fiscal. (2 punts) 

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

4. Màrqueting: promoció. (2 punts) 

5. Patrimoni i comptes anuals. (2 punts) 

 

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

 

1. L’empresa Xarxa Canàries, SA, ha de triar un dels tres projectes d'inversió 

següents: 

Fluxos nets de caixa anuals 

Projectes Desemborsament inicial  Any 1  Any 2 

A    24.000    5.250  11.025 

B    18.000      525    8.820 

C      9.500    -2.100  13.230 

  

Es demana seleccionar un projecte aplicant el criteri del valor actual net (VAN), 

sent la taxa d'actualització del 5%, i justificar la resposta. 

 

2. Pint Canàries, SL, produí l'any passat 9.000 pots de pintura i va obtenir per la 

venda dels pots 675.000 um d'ingressos. Els costs totals d'aquest any varen ser de 

345.000 um, de les quals 210.000 um corresponien a costs fixos. 

 

Amb aquestes dades, es demana: 

a) Calcular el punt d'equilibri o llindar de rendibilitat corresponent a l'any 

passat. 

b) Quin benefici obtindrien si produïssin i venguessin un 50% més per damunt 

del punt d’equilibri o llindar de rendibilitat? 


