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ECONOMIA EMPRESA 1              

1PRIMERA AVALUACIÓ 

1 Una SA es constitueix amb un capital de 65.000 €, sent el valor de cada acció de 

25 €. 

a. - Quantes accions ha emès la societat ? 

b. - Amb quin capital respondrà de les possibles pèrdues que pugui tenir l'empresa ? Has 

d’indicar un valor numèric.  

c) Quins drets atorga la possessió d’accions? 

2 En Francesc Martínez té participacions de Bokadillos SL. Es vol comprar un cotxe 
i decideix vendre les participacions a un company de pàdel que està d’acord en 
comprar-les. Ho podrà fer?. Argumenta-ho. Si enlloc de ser una SL  fos una S.A. 
que passaria? 

3 El Sr. Mateu Rovira sol·licita ser admès com a soci de la Cooperativa Vinícola de 

Santa Fe S.Coop. C . Malgrat que compleix tot els requisits per ser soci, la seva 

sol·licitud és denegada.  

a) A quin òrgan de la Cooperativa pot recorre el senyor Mateu per ser admès?.  

b) Quin capital mínim ha d’entregar a la societat per entrar-hi?  

c) Quin és el nombre de socis mínim en aquest tipus d’empresa?  

d) I per crear una cooperativa de segon grau?  

e) De quina comunitat autònoma és aquesta cooperativa? Per què?    

4 Comenta la piràmide de Maslow. 

5 Comenta la teoria del lideratge de Mac Gregor (Teoria X i teoria Y). 

6. Comenta totes les estructures jeràrquiques que coneguis ( lineal o jeràrquica, 
funcional de staff, de comitè i matricial) 

EXERCICI PRESA DE DECISIONS (tema 4) 

1) Un agricultor no sap si plantar blat, patates o pèsols. La decisió la prendrà 
segons el canal de distribució al mercat que li ofereixin. Les opcions que té són 
dues: 

a)    Canal d’una etapa, és a dir, passar per un minorista per arribar al consumidor.  

  
 

b)    Canal de dues etapes, és a dir, passar primer per un majorista i després per 
un minorista per arribar finalment a un consumidor.  
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Que pugui adoptar un canal o un altre depèn d’una possible nova normativa 
que variaria el sistema actual d’una única etapa. Té el 60% de probabilitats que 
el canviïn. Evidentment, segons els canals, els seus guanys seran diferents.  

Els resultats esperats serien: per al blat, unes pèrdues de 150; per a les 
patates, uns guanys de 200, i per als pèsols, unes pèrdues de 50, en el cas 
que pogués utilitzar el canal d’una etapa. En el cas que hagués d’utilitzar el 
canal de dues etapes, els resultats serien: per al blat, uns guanys de 300; per a 
les patates, unes pèrdues de 100, i per als pèsols, uns guanys de 150.  

a)Amb aquestes dades fes la matriu de decisió. 

b) Quina decisió prendries en una situació de risc. 

c) I en una situació d’incertesa segons, criteri optimista, pessimista, Hurwicz 
(amb un coeficient d’optimisme del 60%) i Savage. 

 

2) Tenim un terreny i volem saber si té aigua o no. Ens plantegem realitzar un 
estudi geològic  o no fer-ho. Si fem l’estudi geològic tenim dues possibilitats 
estudi favorable ( un 30%) i estudi desfavorable (70%). Si no fem l’estudi 
haurem de decidir si fem el pou o venem el terreny. Si fem el pou podem trobar 
aigua( 25% possibilitats)o no trobar aigua (75% possibilitats).   

Si fem l’estudi és favorable  haurem de decidir si fem el pou o venem el 
terreny. Si fem el pou podem trobar aigua (75%) i no trobar (25%).  

Si l’estudi és desfavorable vendrem el terreny. 

Resultats: 

Si no fem l’estudi i fem el pou i trobem aigua guanyem 200 

Si no fem l’estudi i fem el pou i no trobem aigua perdrem  200 

 Si no fem l’estudi i venem guanyem 200 

Si fem l’estudi i és desfavorable guanyem 150 

Si fem l’estudi, és favorable fem el pou i trobem aigua guanyem 1000 

Si fem l’estudi, és favorable fem el pou i no trobem aigua perdem 50  

a) Quina decisió prendries en una situació de risc. 

b) I en una situació d’incertesa segons, criteri optimista, pessimista, Hurwicz 
(amb un coeficient d’optimisme del 60%) i Savage. 
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2a. AVALUACIÓ RECURSOS HUMANI I EXERCICIS DE NÒMINES 

1 Fes un esquema de totes les funcions del Departament de Recursos Humans i 
explica-les breument.  

2 Quines són les característiques que fan que una activitat laboral sigui 
considerada treball? Un taxista, realitza una activitat que pot considerar-se 
treball?. Raona la resposta. 

3 Quines són les fonts  en matèries laboral?. És possible que un treballador 
cobri 1.600€ per ser oficial comptable si el conveni col·lectiu estableix per a 
aquesta feina un import de 1.200€? Raona la resposta. I si fos al revés?( 1 punt 

4 Fer els exercicis següents: 

Exercici 16, 19, 20 i 21 del tema 6 del Llibre de text Economia Empresa I pàgines 
135 i 135. (adjunto full de nòmina al final) 

EL MODEL DE WILSON. EXERCICIS 

1) Una empresa necessita anualment una primera matèria per a la producció en la 

quantitat de 225.000 kg, i la compra a 4,5 u.m./kg. El cost per realitzar una comanda és 

de 750 u.m. i la taxa de cost d'emmagatzematge és del 12 %. A més, de mitjana, els 

proveïdors triguen 4 dies des que se'ls fa una comanda fins que arriba la matèria primera. 

Calculeu la comanda òptima, el nombre de comandes que farà l'empresa en tot l'any, la 

cadència òptima i el punt de comanda. Expliqueu els resultats obtinguts i representeu 

gràficament tots els resultats. 

2) Una empresa necessita anualment una primera matèria per a la producció de cadenes 

de bicicleta en la quantitat de 325.000 kg. i la compra a 74 u.m./kg. El cost de realitzar 

una comanda és de 1.250 u.m. i la taxa de cost d'emmagatzematge és del 10%. 

Calculeu-ne la comanda òptima, el nombre de comandes anual i la cadència òptima. 

3) Una empresa compra una mercaderia, per comercialitzar-la, a un preu de 1.750 u.m./u. 

Estima que la necessitat anual és de 20.000 unitats. El cost de realitzar una comanda és 

de 750 u.m. i la taxa de cost d'emmagatzematge és del 15 %. Calculeu la comanda 

òptima, el nombre de comandes anual i la cadència òptima. 

4) La demanda estimada anual d'una primera matèria en una empresa és de 120.000 kg., 

el termini d'aprovisionament és de 7 dies i l'estoc de seguretat és de 3.750 kg. Calculeu-

ne el punt de comanda. 

5) Una empresa comercial distribueix una mercaderia amb una demanda estimada de 

150.000 kg. anualment. La compra a 550 u.m./kg., el cost d'una comanda és de 1.500 

u.m. i la taxa de cost de magatzem és del 10 %. Calculeu tots els indicadors del model de 

Wilson. 
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EXERCICIS DE COSTOS I PUNT MORT 

1) Ompliu la taula següent i representeu en un mateix gràfic els CT, CF i CV i en 

un altre gràfic els CTMi, CVMi, CFMi i CMg.  

Q (=unitats produïdes)  0  5  10  15  20  

CT = CF + CV  170  190  200  250  255  

CF       

CV       

CTMi = CT/Q       

CVMi = CV/Q       

CFMi = CF/Q       

CMg= (CT1-CT0)/(Q1–Q0)       

 

EXERCICI 2 

SOL, S.A. és una empresa dedicada a l'elaboració de bronzejadors. La plantilla és 

de 10 treballadors, amb una jornada laboral de 1.400 hores anuals cada un d'ells. 

L'any 2007, l'empresa va obtenir un volum de producció de 380.000 unitats. L'any 

2008, va contractar 2 nous treballadors, i el volum de producció va ser de 420.000 

unitats.  

a) Obtenir la productivitat de la mà d'obra en l'any 2007 i l'any 2008.  

b) Quina ha estat la variació percentual de la productivitat de l'any 2007 al 2008? 

EXERCICI 3 

Una empresa de material esportiu pretén llançar una nova bicicleta. se li 
presenten dues alternatives:  
- Produeixes, el que suposa uns costos fixos de 167.490 € i uns costos variables 
de 125 € / unitat.  
- Adquirir a una empresa i comercialitza amb la seva marca, això suposa un cost 
d'adquisició de 180 € / unitats 
 
a)Explicar en quin  cas l'empresa produeix i quan compra.  
b) Si l'empresa decideix fabricar aquest any 37.600 bicicletes, quina opció 
escollirà?  
c) Representar el problema gràficament. 
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EXERCICI 4 
Una empresa fabrica matalassos a partir d'un component industrial. Aquesta 
component pot fabricar-la qual cosa suposa uns costos fixos de 175.000 € i un 
cost variable unitari de 80 €. o bé adquirir a una altra empresa el cost d'adquisició 
és de 150 € cada unitat. Cada matalàs precisa de 20 components per a la seva 
fabricació ¿Perquè volum de producció anual és preferible fabricar abans de 
comprar?  
 
EXERCICI 5 
PLASTICORSA és una empresa que fabrica plàstics per indústries. El seu volum 
de vendes anual és de 120.000 €, sent la seva producció de 20.000 unitats i uns 
costos de fabricació:  
  Mà d'obra afecta la producció: 12.000 €.  
  Matèries primeres: 28.000 €.  
  Costos Fixos: 20.000 €.  
Determina el punt mort o llindar de rendibilitat expressant la solució en unitats 
físiques i monetàries i representar el problema gràficament. 

 

3ª. AVALUACIÓ EXERCICIS PMP I FIFO  

Exercici 1 

L’empresa «A, SA», empresa dedicada al comerç de peces de confecció, ha 
tingut els següents moviments d’existències durant l’últim exercici: 

 

Concepte  Data  Quantitat  Preu 

Existències 

inicials 
 4-1  800 u.  1,20 € 

Compres  5-3  600 u.  1,40 € 

Vendes  9-6  400 u.  - 

 Vendes  8-8  520 u.  - 

 Compres  2-10  320 u.  1,70 € 

 Vendes  3-12  400 u.  - 

Es demana: Presentar una fitxa  d’inventari comptable permanent segons els 
mètodes següents: PMP i FIFO 

Exercici 2 

Santiago “El Jevi” està especialitzat en la comercialització de guitarres elèctriques. 

La següent  taula mostra els moviments de magatzem en quant a les entrades i 

sortides d’aquest instrument:  

Data Operació 

01/06 Disposem de 300 guitarres en el magatzem valorades  a 500€/unidad  

04/06 Compra 50 guitarres por 480€/u.  
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06/06 Por un problema de inundació, se perden 10 guitarres del stock.  

08/06 Vende 100 guitarres. 

15/06 Compra 25 guitarres a 600€/u..  

21/06 Vende 150 guitarres.  

22/06 Vende 100 guitarres.  

01/07 Compra 120 guitarres por 460€/ u. 

MÉTODO DE VALORACIÓN DE EXISTENCIAS: PMP 

 

3A. AVALUACIÓ MÀRQUETING 

1) Quines són les tècniques de recollida d’informació que hem estudiat en l’estudi de 
mercat? 

2) ) PETISSA, produeix un producte el volum de vendes anuals del qual  arriba als 
4.350.000 €, mentre que el total del mercat és  de 25.000.000 €. Calcula: 

La quota del mercat de l’empresa. ( 0,5 punts) 

3)Les investigacions de mercat han definit els següents conceptes: 

Tweens (nens de 8 a 12 anys consumeixen com adolescents); Singles  (viure sense 

parella); BOBOs (Burguesos i bohemis).  Aquests perfils amb quin concepte dels 

estudiats els relacionaries. Defineix-lo. Busca un producte per a cadascun dels grups de 

consumidors anteriors. 

4) Concepte de màrqueting mix?  
 

5) Relaciona aquest eslògans publicitaris amb aquest principis publicitaris: 
 

1 “Carlsberg , posiblemente la mejor ceverza del mundo”  a Humor 

 

2 “Si no hay casera nos vamos”      b Simplicitat 

 

3 “Barrejar alcohol i benzina mata”     c Honestitat 

 

4 “¡ Avecrem chup chup !”       d Emotivitat 

 

6) Quin són els objectius de la publicitat ?  
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7) Defineix els preus de desnatació  i penetració. Posa algun producte que els utilitzi. 
 

8) Si tu ets un consumidor de llet, quins són els atributs d’aquest producte que et fixes 
més?.  
 

9) Explica per què un consumidor habitual de Coca-Cola, seguirà comprant el producte 
encara que hi hagi productes substitutius al mercat.  

 

10) Coneixes aquestes empreses-productes? Segur que si. Indica quina estratègia de 
marca segueixen aquestes empreses?  

Llet Dia. 

Refresc Nestea. 

Ferrari. 

Harley Davidson. 

Sony-Dolby 

Xocolata Hacendado 

Vitalinea 

 

11) Indica en quina fase del seu cicle  vida de es troben aquest productes i explica el per 
què ho creus. 
 

Apple iPhone 8 

Carret de fotos 

MP4 

 

12)   Que s’entén per canal de distribució?. Enumera els diferents canals de distribució 
que hem estudiat . 

 

13)  Zara ha instal·lat unes zones de descans destinades als acompanyants masculins de 
les clientes de la tenda, quina tècnica de promoció és? Defineix-la.  
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EMPRESA TRABAJADOR

DOMICILIO NIF Nº S.S

CIF CATEGORIA ANTIGÜEDAD

POBLACIÓN EPÍGRAFE

CCC GRUPO COTIZACION

Periodo liquidación Nº días

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base

Complementos salariales

Horas extraordinarias

Gratificaciones extraordinarias

Salario en especie

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o Suplidos

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Otras percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

Porcentaje

Contingencias comunes 4,70%

Desempleo 1,60%

Formación Profesional 0,10%

Horas extraordinarias Normales 4,70%

Horas extraordinarias de Fuerza Mayor 2,00%

TOTAL APORTACIONES

2. Irpf

3. Anticipos

4. Valor de los productos recibidos en especie

5. Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual

Prorrata pagas extras

TOTAL

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta

3. Base de cotización por horas extras normales

4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor

5. Base sujeta a retención del Irpf

Prorrata paga extra verano

Prorrata paga extra navidad
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EMPRESA TRABAJADOR

DOMICILIO NIF Nº S.S

CIF CATEGORIA ANTIGÜEDAD

POBLACIÓN EPÍGRAFE

CCC GRUPO COTIZACION

Periodo liquidación Nº días

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base

Complementos salariales

Horas extraordinarias

Gratificaciones extraordinarias

Salario en especie

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o Suplidos

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Otras percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

Porcentaje

Contingencias comunes 4,70%

Desempleo 1,60%

Formación Profesional 0,10%

Horas extraordinarias Normales 4,70%

Horas extraordinarias de Fuerza Mayor 2,00%

TOTAL APORTACIONES

2. Irpf

3. Anticipos

4. Valor de los productos recibidos en especie

5. Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual

Prorrata pagas extras

TOTAL

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta

3. Base de cotización por horas extras normales

4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor

5. Base sujeta a retención del Irpf

Prorrata paga extra verano

Prorrata paga extra navidad
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EMPRESA TRABAJADOR

DOMICILIO NIF Nº S.S

CIF CATEGORIA ANTIGÜEDAD

POBLACIÓN EPÍGRAFE

CCC GRUPO COTIZACION

Periodo liquidación Nº días

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base

Complementos salariales

Horas extraordinarias

Gratificaciones extraordinarias

Salario en especie

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o Suplidos

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Otras percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

Porcentaje

Contingencias comunes 4,70%

Desempleo 1,60%

Formación Profesional 0,10%

Horas extraordinarias Normales 4,70%

Horas extraordinarias de Fuerza Mayor 2,00%

TOTAL APORTACIONES

2. Irpf

3. Anticipos

4. Valor de los productos recibidos en especie

5. Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual

Prorrata pagas extras

TOTAL

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta

3. Base de cotización por horas extras normales

4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor

5. Base sujeta a retención del Irpf

Prorrata paga extra verano

Prorrata paga extra navidad
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EMPRESA TRABAJADOR

DOMICILIO NIF Nº S.S

CIF CATEGORIA ANTIGÜEDAD

POBLACIÓN EPÍGRAFE

CCC GRUPO COTIZACION

Periodo liquidación Nº días

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base

Complementos salariales

Horas extraordinarias

Gratificaciones extraordinarias

Salario en especie

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o Suplidos

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Otras percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

Porcentaje

Contingencias comunes 4,70%

Desempleo 1,60%

Formación Profesional 0,10%

Horas extraordinarias Normales 4,70%

Horas extraordinarias de Fuerza Mayor 2,00%

TOTAL APORTACIONES

2. Irpf

3. Anticipos

4. Valor de los productos recibidos en especie

5. Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual

Prorrata pagas extras

TOTAL

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta

3. Base de cotización por horas extras normales

4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor

5. Base sujeta a retención del Irpf

Prorrata paga extra verano

Prorrata paga extra navidad



EXERCICIS DE RECUPERACIÓ SETEMBRE curs 2017-18 

 

PÀG.13 
 

 

EMPRESA TRABAJADOR

DOMICILIO NIF Nº S.S

CIF CATEGORIA ANTIGÜEDAD

POBLACIÓN EPÍGRAFE

CCC GRUPO COTIZACION

Periodo liquidación Nº días

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base

Complementos salariales

Horas extraordinarias

Gratificaciones extraordinarias

Salario en especie

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o Suplidos

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Otras percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

Porcentaje

Contingencias comunes 4,70%

Desempleo 1,60%

Formación Profesional 0,10%

Horas extraordinarias Normales 4,70%

Horas extraordinarias de Fuerza Mayor 2,00%

TOTAL APORTACIONES

2. Irpf

3. Anticipos

4. Valor de los productos recibidos en especie

5. Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual

Prorrata pagas extras

TOTAL

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta

3. Base de cotización por horas extras normales

4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor

5. Base sujeta a retención del Irpf

Prorrata paga extra verano

Prorrata paga extra navidad
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EMPRESA TRABAJADOR

DOMICILIO NIF Nº S.S

CIF CATEGORIA ANTIGÜEDAD

POBLACIÓN EPÍGRAFE

CCC GRUPO COTIZACION

Periodo liquidación Nº días

I. DEVENGOS TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base

Complementos salariales

Horas extraordinarias

Gratificaciones extraordinarias

Salario en especie

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o Suplidos

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Otras percepciones no salariales

A. TOTAL DEVENGADO

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

Porcentaje

Contingencias comunes 4,70%

Desempleo 1,60%

Formación Profesional 0,10%

Horas extraordinarias Normales 4,70%

Horas extraordinarias de Fuerza Mayor 2,00%

TOTAL APORTACIONES

2. Irpf

3. Anticipos

4. Valor de los productos recibidos en especie

5. Otras deducciones

B. TOTAL A DEDUCIR

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual

Prorrata pagas extras

TOTAL

2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta

3. Base de cotización por horas extras normales

4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor

5. Base sujeta a retención del Irpf

Prorrata paga extra verano

Prorrata paga extra navidad


