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Economia de l'Empresa Models 

 

Criteris específics de correcció 

1. Puntuació 

Ambdues opcions de l’examen consten de set qüestions: dues de pràctica (resolució de dos 

problemes) i cinc de teoria, de les quals només se n’han de desenvolupar tres. 

La puntuació per cada una de les qüestions correctament resoltes és la següent: 

A) Part pràctica: primer problema: 2 punts; segon problema: 2 punts. 

B) Preguntes teòriques: 2 punts cada pregunta. Només se n’han de contestar tres. 

Base: 10 punts 

 

2. Criteris de puntuació 

En la valoració de les qüestions teòriques es tindrà en compte: 

1. Claredat de conceptes i concreció. 

2. Ordenació d'aquests. 

3. Exposició sintètica. 

4. Conclusions. 
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SOLUCIONS 

OPCIÓ A 

Solució de l’exercici 1: 

Projecte A = es recupera la inversió inicial al final del tercer any. 
Projecte B = es recupera la inversió inicial al final del mes de juliol del segon any. És el 
projecte que escollim. 
Projecte C = es descarta, perquè no es recupera la inversió inicial. 
 

Solució de l’exercici 2: 

 

a) i b) 

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU   
ACTIU NO 
CORRENT 

110.500 PATRIMONI NET 58.000 

  Capital 42.500 
Construccions 90.000   
  Resultat de l’exercici 15.500 
Mobiliari 21.000 PASSIU NO CORRENT 60.000 
Amortització 
acumulada 
immobilitzat material 

(500) 
Deutes a llarg termini amb entitats de 
crèdit 

60.000 

ACTIU CORRENT 22.500   
Mercaderies 15.000 PASSIU CORRENT 15.000 

Clients 2.000 
Deutes a curt termini amb entitats de 
crèdit 

2.000 

Bancs c/c 5.500 Proveïdors 13.000 
TOTAL ACTIU 133.000 TOTAL PN I PASSIU 133.000 
 

 
La partida de bancs surt per diferència de l’equació del balanç: 

ACTIU = PN + PASSIU 
ACTIU = 133.000 
ACTIU = ACTIU NO CORRENT + ACTIU CORRENT 
133.000 = 110.500 + AC 
AC = 22.500 
AC = mercaderies + clients + bancs 
22.500 = 15.000 + 2.000 + bancs 
Bancs = 5.500 € 
 

c) FM = AC – PC = 22.500 – 15.000 = 7.500 € 
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OPCIÓ B 
 

Solució de l’exercici 1: 
 
a) Ingressos totals = 10.000 x p 

Benefici = ingressos totals – costs totals 
40.000 € = 10.000 x p – 60.000 € 
p = 10 € 
Costs totals = costs fixos + costs variables 
60.000 € = CF + (2 € x 10.000) 
CF = 40.000 € 
 
Llindar de rendibilitat = CFp CVu  
 
Llindar de rendibilitat = 40.00010 2  = 5.000 unitats. 
 
Explicació: 5.000 unitats és la quantitat de productes venuts a partir de la qual 
l’empresa comença a obtenir beneficis. 
 

b) Benefici de 2019 = 40.000 + (25% de 40.000 ) = 50.000 € 
Benefici = ingressos totals – costs totals 
50.000 € = (10 € x Q) – (40.000 € + (2 x Q)) 
Q = 11.250 unitats del producte a vendre per tenir un benefici de 50.000 euros. 

 
Solució de l’exercici 2: 
 
Ingressos d’explotació Despeses d’explotació   
Vendes de mercaderies 53.000 Variació d'existències (6.000-2.000) 4.000 
  Compra de mercaderies 17.000 
Ingressos per arrendaments 6.000 Sous i salaris 7.500 
  Seguretat social a càrrec de l’empresa 2.250 

59.000 Subministraments 1.550 

 
Amortització de l’immobilitzat 800 
Transport 3.800 

      36.900 
Resultat d’explotació 22.100     

Ingressos financers   Despeses financeres 500 

Resultat financer -500     
Resultat abans d’imposts 21.600 
Impost sobre beneficis 5.400     
Resultat de l’exercici 16.200     

 


