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OPCIÓ A 
 

PART TEÒRICA: Tria i desenvolupa tres dels temes següents: 

 

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

2. Estratègies d’especialització i diversificació. (2 punts) 

3. Organització formal i informal en l’empresa (no els organigrames). (2 punts) 

4. Recursos financers propis. (2 punts) 

5. Màrqueting: preu. (2 punts) 

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

 

1. L’empresa Garrit, SL, ha de triar el millor entre tres projectes d’inversió, tenint en 

compte el criteri del termini de recuperació. La informació de cada projecte és la 

següent: 

 

Projecte 
Desemborsament 

inicial  
(Do) 

Flux de 
caixa el 

primer any 
(F1) 

Flux de 
caixa el 

segon any 
(F2) 

Flux de 
caixa el 

tercer any 
(F3) 

A 70.000 € 15.000 € 30.000 € 25.000 € 

B 60.000 € 42.500 € 30.000 € 500 € 

C 52.000 € 12.000 € 30.000 € 5.000 € 

 

Quina inversió seleccionarà? (raona el resultat de cada inversió). 

 
 

2. L'empresa EEC, SL, presenta les partides patrimonials següents: 

Proveïdors: 13.000 €; resultat de l’exercici: 15.500 €; capital: 42.500 €; clients: 

2.000 €; deutes a llarg termini amb entitats de crèdit: 60.000 €; amortització 

acumulada de l’immobilitzat material: 500 €; mercaderies: 15.000 €; 

construccions: 90.000 €; mobiliari: 21.000 €; deutes a curt termini amb 

entitats de crèdit: 2.000 €; bancs, c/c: a calcular. 

Calcula: 

a) L’import en euros que correspon a la partida patrimonial «bancs, c/c». 

b) Elabora el balanç de situació de l'empresa per masses patrimonials. 

c) El fons de maniobra (raona-ho). 
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OPCIÓ B 
 

PART TEÒRICA: Tria i desenvolupa tres dels temes següents: 
 

1. Marc jurídic, legislació mercantil. (2 punts) 

2. Formes de concentració d’empreses. (2 punts) 

3. Productivitat i eficiència de la producció. (2 punts) 

4. Patrimoni i comptes anuals. (2 punts) 

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

 

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

1. L’empresa Ja Acabam, SL, es dedica a la producció i venda del producte X. 

Durant l’any 2018 va obtenir un benefici de 40.000 € amb la venda de 10.000 

unitats de producte, que foren les mateixes que es varen produir. Els costs totals 

del període foren de 60.000 €, i el cost variable, de 2 € per unitat produïda. En 

aquestes condicions: 

a. Calcula el llindar de rendibilitat i explica el seu significat. 

b. Quantes unitats del producte hauria de vendre l’any 2019 l’empresa si 

preveu incrementar el seu benefici un 25% respecte al de l’any anterior, 

mantenint el mateix preu de venda unitari, cost variable unitari i costs 

fixos? 

 

2. Donades les partides següents, calcula el resultat de l’exercici després d’imposts, 

sabent que el tipus impositiu de l'impost de societats és del 25%, i elabora el 

compte de pèrdues i guanys amb el detall dels quatre tipus de resultats: 

d’explotació, financer, resultat abans d’imposts i resultat de l’exercici.  

 

Subministraments: 1.550 €; ingressos per arrendaments: 6.000 €; vendes de 

mercaderies: 53.000 €; saldo inicial d’existències de mercaderies: 6.000 €; 

saldo final d'existències de mercaderies: 2.000 €; compra de mercaderies: 

17.000 €; sous i salaris: 7.500 €; seguretat social a càrrec de l'empresa: 2.250 €; 

amortització de l'immobilitzat: 800 €; interessos de deute a curt termini: 500 €; 

transport: 3.800 €. 

 


