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CONVOCATÒRIA:                2020 CONVOCATORIA:               2020 

Assignatura: ECONOMIA DE L’EMPRESA Assignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 
BAREM DE L’EXAMEN: L’estudiantat contestarà 6 preguntes curtes, a triar entre les 12 que es pregunten. Cada 
pregunta curta val un màxim d’1 punt (total 6 punts). També haurà de contestar 2 exercicis numèrics, a triar entre els 4 que 
es pregunten. Cada exercici numèric val un màxim de 2 punts (total 4 punts). 
Per a realitzar l’examen es permet l’ús de calculadora bàsica no programable 
  
BAREMO DEL EXAMEN: El estudiantado contestará 6 preguntas cortas, a elegir entre las 12 que se preguntan. Cada pregunta 
corta vale un máximo de 1 punto (total 6 puntos). También tendrá que contestar 2 ejercicios numéricos, a elegir entre los 4 que se 
preguntan. Cada ejercicio numérico vale un máximo de 2 puntos (total 4 puntos). 
Para realizar el examen se permite el uso de calculadora básica no programable. 

 
 
 
PREGUNTES CURTES (Contesteu raonadament sis qüestions. Cadascuna val fins a un punt.) 
 

1. Definiu societat cooperativa i indiqueu dues de les seues característiques. 
2. Justifiqueu raonadament quina estratègia de diversificació, de les tres següents: i) horitzontal; ii) vertical; iii) heterogènia (no 

relacionada o de conglomerat) se segueix en aquests casos: 
a) Empresa que fabrica llandes de peix en conserva i que decideix dedicar-se també a la pesca. 
b) Firma d'alta costura que s'introdueix en el mercat de l'alta perfumeria. 
c) Negoci de joieria que amplia les activitats al camp de la promoció immobiliària.  
d) Empresa de missatgeria que ofereix serveis d'enviament i recepció de mercaderies i decideix implantar un nou 

servei d'assegurances sobre els paquets que transporta. 
3. Raoneu si l’afirmació següent és correcta: «En l'àmbit de la direcció de recursos humans, el reclutament consisteix a elegir el 

candidat que s'adeqüe més bé als requisits del lloc de treball.» 
4. Què és el mercat potencial? Poseu-ne un exemple.  
5. Per a una empresa de fabricació de sabates i bosses, respecte dels productes que fabrica, quins dels següents costos són directes 

i quins són indirectes. Justifiqueu la resposta: 
a) L'energia consumida en les oficines d'administració. 
b) El sou del director de recursos humans. 
c) Les comissions pagades als comercials segons el seu volum de vendes. 
d) La matèria primera de cautxú que s'usa en les soles de les sabates. 

6. En relació amb els costos d'inventari, identifiqueu tres exemples de costos derivats del seu manteniment. 
7. Definiu la responsabilitat social de l'empresa. Expliqueu un tipus d'actuació que puga dur a terme una empresa en l'àmbit de la 

responsabilitat social. 
8. Expliqueu tres factors que cal tenir en compte per a elegir la localització d'un restaurant de luxe. 
9. En relació amb les funcions de la Direcció de Recursos Humans, indiqueu què és l'avaluació del treball. 
10. En què consisteix el màrqueting diferenciat?  
11. En què consisteix el criteri del termini de recuperació o payback? Esmenteu un dels seus principals inconvenients. 
12. Identifiqueu quines de les següents fonts d'autofinançament són de manteniment i quines d'enriquiment (ampliació). 

Justifiqueu la resposta. 
a) Amortitzacions 
b) Reserves 
c) Provisions 
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EXERCICIS NUMÈRICS (Realitzeu dos exercicis proposats. Cadascun val fins a dos punts.) 
 
EXERCICI 1  
A 31 de desembre de 2019 disposem de la següent informació d'una empresa dedicada a la comercialització d'ordinadors: 

 El capital social ascendeix a 150.000 €. 
 El local en el qual realitza l’activitat el va adquirir el 01/07/2010 per 240.000 €, dels quals el 20% correspon al valor del 

terreny i la resta, a la construcció. Té una vida útil de 40 anys. S'estima un valor residual nul. 
 La reserva legal ascendeix a 24.340 €. 
 Els seus clients li deuen factures per import de 9.300 €. 
 Les aplicacions informàtiques que utilitza es van adquirir el 01/07/2017 per 2.400 €. Tenen una vida útil de 3 anys. S'estima 

un valor residual nul. 
 El 01/01/2017 va adquirir per 4.200 € ordinadors que utilitza en les seues oficines per al desenvolupament de la seua 

activitat. La seua vida útil s'estableix en 5 anys. S'estima un valor residual nul. 
 El resultat obtingut en aquest exercici és de 2.430 € de pèrdues. 
 Els deutes amb entitats financeres ascendeixen a 50.000 €, dels quals 5.000 € s’hauran de retornar el 2020 i la resta a partir 

del 2021. 
 Les compres realitzades durant el 2019 van ascendir a 25.000 €. A data d'elaboració del balanç, el 30% de l'import de les 

compres està pendent de pagament.  
 La furgoneta de repartiment la va adquirir el 01/01/2015 per 40.000 €. La seua vida útil s'estableix en 5 anys. S'estima un 

valor residual nul. 
 Disposa en el magatzem d'ordinadors llestos per a vendre valorats en 18.000 €. 
 Disposa de 5.630 € en el compte corrent. 

 
A partir de la informació anterior us demanem que: 

a) Calculeu l'amortització acumulada per a cadascun dels elements d'immobilitzat que apareixen en l'enunciat. (Fins a 0,4 
punts) 

b) Elaboreu el balanç de l'empresa. (Fins a 1,6 punts) 
 
 
 
EXERCICI 2  
Una emprenedora intenta decidir entre dos projectes d'inversió el desemborsament inicial dels qual és el mateix i igual a 50.000 €. 
Les previsions de fluxos nets de caixa de cada projecte es mostren en la taula següent: 
 

 Any 1 Any 2 Any 3 

Projecte 1 0 € 0 € 75.000 € 
Projecte 2 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

 
a) Sabent que la taxa de descompte és del 10 %, calculeu el valor actualitzat net de cadascun dels projectes.  (Fins a 0,8 

punts) 
b) Calculeu quant de temps es tarda a recuperar el desemborsament inicial en cadascun dels projectes d'inversió. (Fins a 

0,8 punts)  
c) Si només es pot desenvolupar un dels projectes, quin recomanaríeu dur a terme d'acord amb el valor actualitzat net? I 

d'acord amb el període de recuperació de la inversió? (Fins a 0,4 punts)  
 
  

EXERCICI 3   
Un directiu d'una empresa de postres làcties està recopilant dades per a la seua participació en la junta general d'accionistes i necessita 
saber si l'últim any la productivitat ha augmentat o disminuït. Durant el 2018, l'empresa va fabricar 2.500.000 unitats de natilles, amb 
un preu de venda unitari de 0,40 €. A la fàbrica hi havia 16 operaris, cadascun dels quals va treballar un total de 1.800 hores i va 
percebre un salari de 10 €/hora. El consum total de llet per a l'elaboració de les natilles va ser de 200.000 litres, amb un cost de 0,35 
€/litre.  

a) Calculeu els resultats de la productivitat global l'any 2018. (Fins a 0,8 punts) 
b) Durant el 2019, la demanda de natilles va créixer un 5 %. Per a poder atendre aquest augment, es va incrementar el consum 

de llet en un 5 %, i cada treballador va fer 60 hores addicionals. A més, el preu de venda de les natilles i els salaris van 
augmentar un 2,5 %, mentre que el cost de la llet es va mantenir igual que el 2018. Calculeu la productivitat global l'any 
2019. (Fins a 1 punt) 

c) Calculeu la taxa de variació de la productivitat entre 2018 i 2019. (Fins a 0,2 punts) 
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EXERCICI 4   
 
A 31 de desembre de 2019 es disposa de la informació següent d'una empresa dedicada a la prestació de serveis de consultoria: 
 

 Els serveis de consultoria prestats li han suposat uns ingressos de 200.000 €. 
 L'impost sobre el benefici és del 25 % del resultat abans d'impostos. 
 L'empresa ha emès un emprèstit que li ha suposat el pagament d'uns interessos de 850 €. 
 Les compres (consums) realitzades ascendeixen a 12.500 €. 
 El local en el qual desenvolupa l’activitat el va adquirir el 01/07/2016 per 250.000 €, dels quals un 20 % es corresponen amb 

el valor del terreny. La seua vida útil s'estima en 40 anys. El seu valor residual es considera nul. 
 Les despeses d'aigua i llum han ascendit a 3.300 € i 7.400 €, respectivament. 
 Els programes informàtics utilitzats els va adquirir el 01/07/2017 per 3.000 €. A 31 de desembre de 2019, i una vegada 

dotada l'amortització corresponent a 2019, la seua amortització acumulada ascendia a 1.500 €. El seu valor residual es 
considera nul. 

 El 01/07/19 ha adquirit una furgoneta per 66.000 €. Se n'estima una vida útil de 6 anys. El seu valor residual es considera 
nul. 

 Disposa d'un préstec pel qual, en l'exercici 2019, ha de pagar una quota de 1.250 €, dels quals 350 € corresponen als 
interessos i la resta a la devolució del capital. 

 Els ordinadors que utilitza els va adquirir el 01/01/2017 per 5.000 € i tenen una vida útil de 5 anys. El seu valor residual es 
considera nul. 

 Els sous i salaris del personal de l'empresa són de 120.000 €. 
 La seguretat social a càrrec de l'empresa ascendeix a 24.000 €. 

 
A partir de la informació anterior us demanem que: 

a) Calculeu l'amortització corresponent a l'exercici 2019 per a cadascun dels elements d'immobilitzat que apareixen en 
l'enunciat. (Fins a 0,4 punts) 

b) Elaboreu el compte de pèrdues i guanys de l'empresa. (Fins a 1,6 punts)  
 
 
 


