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j Activitats 
 1. Explica la relació que es forma entre les empreses i les famí-

lies dins del sistema econòmic. 

D’una banda, les famílies aporten factors de producció a les em-
preses, i aquestes els subministren els béns i serveis necessaris 
per satisfer les seves necessitats. D’altra banda, hi ha una rela-
ció monetària en el sentit que les empreses paguen la utilització 
dels factors productius (matèria primera, maquinària, treball) 
però ingressen l’import del consum que fan les famílies. 

 2. Digues quines àrees funcionals hi hauria en una empresa de 
serveis com ara un banc. 

Com que es tracta d’una empresa de serveis, no hi trobaríem 
l’àrea de producció, però sí la de finançament i inversió, la de 
recursos humans i la comercial. Totes tres tenen un paper impor-
tant dins d’aquest tipus d’empreses. 

 3. Posa exemples d’aspectes de l’entorn general que puguin in-
fluir en una empresa comercial com ara un supermercat. 

Anys enrere, la dona no acostumava a treballar fora de casa i era 
qui s’ocupava de fer la compra quasi diàriament. Amb la plena 
integració de la dona en el món laboral, ja no hi ha temps per 
anar a comprar cada dia, i s’ha de fer de forma periòdica: setma-
nalment o en alguns casos, mensualment. Per tant, l’establiment 
triat ara serà un hipermercat, on es pot trobar tot tipus de 
productes. Això perjudica el petit comerç o els mercats públics 
tradicionals (aspecte sociològic). 

Com que les compres en un hipermercat es fan en quantitats 
grans, és necessari tenir congeladors on es puguin guardar els 
aliments un període de temps llarg. Per tant, els hipermercats 
s’hauran d’instal.lar en països on aquests electrodomèstics es-
tiguin a l’abast de la majoria d’habitants (aspecte econòmic). 

 4. Digues exemples d’aspectes de l’entorn específic que puguin 
influir en una empresa de serveis com ara la teva escola. 

La instal.lació d’una escola d’educació primària al costat de la 
teva escola o institut faria que la majoria d’alumnes, en acabar 
la primària, anessin a estudiar la secundària a la teva escola. 
Així s’incrementaria el nombre d’alumnes. 

Si parlem de centres d’ensenyament públic o escoles privades 
concertades per la Generalitat, un element que hi podria influir 
seria, per exemple, l’aparició d’una nova normativa per incre-
mentar les subvencions o els diners destinats a la millora i la 
innovació de les instal.lacions per a l’ensenyament. 

 5. Defineix els costos socials negatius. Davant la seva existèn-
cia, com creus que haurà d’actuar l’empresa? 

Els costos socials són els efectes que l’activitat de l’empresa 
produeix en la societat. N’hi ha de positius (tenen una reper-
cussió positiva en la societat) i de negatius (afecten negati-
vament

la societat). Aquells que han de preocupar l’empresari són els 
negatius ja que en cas que l’empresa en provoqués, els hauria 
d’assumir tot i que això repercutís negativament en els seus 
beneficis.

 6. Explica amb les teves paraules el concepte de cultura 
d’empresa i posa’n exemples. 

El concepte de cultura d’empresa definiria el fet diferencial; és 
a dir, la personalitat pròpia de l’empresa. 

 7. Llegeix el text següent i respon les preguntes: Cor de l’estra-
tègia. 

  a)  Què penses tu de «l’ús de la reputació com a element de 
creació de valor»? 

Tot i que les respostes són obertes una idea seria: 

a)  L’empresa té una responsabilitat social i ser conscient 
d’això implica una major garantia de supervivència en el 
mercat durant més temps. 

  b)  Per què creus que és tan important el concepte de res-
ponsabilitat social per a l’empresa? 

b)  Perquè a part de fer atenció al producte o servei que 
ofereix, l’empresa ha de ser respectuosa amb el medi 
ambient i amb tot el que implica la societat en general. 

 8. Diferència entre un empresari patrimonial o capitalista i un 
empresari professional. 

L’empresari o empresària capitalista és aquella que aporta 
uns diners a l’empresa i vetlla pel seu patrimoni, és a dir que 
l’interessa no perdre aquests diners que hi ha aportat. Per tant 
afronta un risc patrimonial. L’empresari o empresària professio-
nal és aquell que dirigeix l’empresa perquè té formació tècnica 
apropiada per desenvolupar aquesta tasca, encara que no hi 
hagi aportat patrimoni. 

 9. Explica el concepte de Tecnoestructura. 

Podríem dir que es el que engloba, el grup de professionals de 
les organitzacions de les grans empreses, que realment tenen el 
poder ja que disposaven de tota la informació i que són els que 
la gestionen. 

 10. Defineix la figura de l’empresari en la societat actual. 

En l’actualitat, podríem definir l’empresari com un professional 
de la direcció d’empresa que: planifica i dissenya el pla d’acció; 
organitza, gestiona i coordina, de la forma més eficaç possi-
ble, els elements de l’empresa cap a l’obtenció de l’objectiu 
establert; i controla que es compleixin els objectius marcats 
en el seu pla i corregeix les possibles desviacions. En resum, 
l’empresari o empresària és la persona que té com a finalitat 
prendre decisions en l’empresa per assolir els objectius prèvia-
ment marcats. 

 11. Classifica les empreses següents segons la seva activitat: 
Telefónica, Nestlé, Iberia, SEAT, Renfe. 

Sector secundari: Nestlé, SEAT. 

Sector terciari: Telefónica, Iberia, Renfe. 
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j Lectures de suport 

«L’empresa i la seva evolució històrica» 

Fes un esquema per etapes cronològiques de l’evolució de l’em-
presa. 

Baixa Edat Mitjana (segles XII-XV) 

j Gremis. 

j Intercanvis comercials i fires. 

j Lligues o hanses. 

j  Menestrals i comerciants (companyies col.lectives i comandi-
tàries).

Segle XV 

j Expansió europea  Navegació

 Descobriment d’Amèrica

j Comerç internacional. 

Segles XVI-XVIII 

j Britànics i holandesos creen companyies d’Índies. 

j  Necessitats de capital  Creació de participacions que 
donen dret a participar en els guanys. 

Final del segle XVIII i principi del XIX  

j  Revolució Industrial  Acumulació de capital, nous in-
vents tècnics.

j  Creació de noves empreses  Producció de forma masi-
va i gran quantitat d’obrers

Segle XIX  

j Creixement empresarial.  

j Neixen tècniques d’organització i direcció d’empresa. 

Segle XX 

j  Desenvolupament de grans societats anònimes (sistema capita-
lista). 

j Revolució Russa (socialisme real). L’empresa pertany a l’Estat. 

j  Segona Guerra Mundial. Guerra Freda, el món es divideix en dos 
blocs (capitalista i socialista). 

j  Desenvolupament d’empreses multinacionals. 

Argumenta per què la Revolució Industrial va afavorir la creació 
d’empreses. 

D’una banda, amb la Revolució Industrial es va moure una gran quan-
titat de diners per l’aplicació de noves tecnologies. I de l’altra, es 
necessitava un gran nombre de treballadors que es van organitzar 
sota una direcció. Tots aquests elements s’agrupen per formar el que 
anomenem empresa. 

Digues per què el sistema capitalista s’anomena d’economia de 
mercat. 

Perquè és un sistema econòmic en el qual les empreses que en for-
men part prenen les decisions a partir de la informació extreta del 
mercat; és a dir, de les necessitats d’oferents i demandants. 

«Les empreses de països emergents 
milloren amb polítiques responsables» 

 1. Comenta la següent afirmació: “Els clients valoren l’esforç 
de les companyies per aplicar mesures responsables i me-
diambientals“ 

Aquesta frase vol dir que les empreses que inverteixen en ser 
responsables socialment, tenen la recompensa amb l’increment 
de les vendes ja que els clients ho valoren. 

 2. Perquè el IFC diu que per aconseguir el benefici esperat 
“s’ha de comunicar”? 

El IFC vol dir que les empreses per aconseguir la seva recompen-
sa a l’esforç de ser socialment responsables han de publicitarho, 
és a dir tothom ho ha de saber. Sobretot fora de l’empresa. 

«Els valors socials també venen» 

Què s’entén per responsabilitat social? 

En aquest article la responsabilitat social és assumible a nivell in-
tern de l’empresa, és a dir, les petites empreses enfoquen la respon-
sabilitat social més tenint cura del personal i buscant un clima bo 
de treball, però sempre amb la base de ser un principi creïble per les 
persones que la gestionen. 

Les petites empreses també s’han de preocupar de la responsa-
bilitat social? 

En principi era una tasca més per les grans empreses, però segons 
l’article les petites empreses han de poder assumir-lo, tot i això ho 
fan per ser més competitives i tenir un lloc al mercat. 

Tenen recursos per invertir? Els hi surt a compte? 

Les petites empreses busquen els recursos, però els hi surt a compte 
i això ho veuen amb els seus resultats. 

Fes un resum de les idees de l’article. 

Resposta oberta. 

«Maho-San Miguel aposta per la 
innovació, l’obertura a nous mercats 
internacionals i el compromís social »

 1. Creus que els bons resultats de l’empresa tenen a veure amb 
el seu compromís mediambiental.

Resposta oberta.



7ECONOMIA DE L’EMPRESA 01

 6. Explica amb les teves paraules que és la cadena de valor 
d’una empresa. 

Es una forma d’anàlisi de l’activitat empresarial –analitzant els 
seus components i afegint valor– amb la finalitat que l’empresa 
sigui més competitiva. 

 7. Quin creus que és l’objectiu més important de l’àrea de fi-
nançament i inversió de l’empresa? 

És el de captar fons per a l’empresa i saber-los aplicar; és a dir, 
dur una bona política d’inversions. 

 8. Explica què vol dir que «l’empresa és un sistema obert». 

Com que l’empresa es relaciona amb l’entorn, tot allò que passa 
fora d’ella l’afecta i l’influeix d’alguna manera. 

 9. Relaciona amb un exemple els diferents departaments de 
l’empresa. 

Podria ser la contractació d’un venedor per part del departament 
de recursos humans: 

j  El departament comercial fa un professiograma, és a dir, qua-
litats que ha de tenir el candidat. 

j  El departament financer: diners que es disposa per poder pa-
gar aquest nou treballador, i d’això dependrà si se’l contracta 
a hores o jornada sencera i tipus de contracta. 

j  El departament de producció: Informació del producte que ha 
de vendre per informar-lo si en té referències. 

 10. Explica el concepte de sinergia. 

Vol dir que una activitat augmenta la seva eficàcia si s’uneixen 
diversos components que per separat no donarien tant rendiment. 

 11. Digues quina diferència hi ha entre l’entorn general i 
l’entorn específic de l’empresa. 

L’entorn general afecta totes les empreses globalment. L’entorn 
específic, en canvi, afecta d’una manera concreta cadascuna de 
les empreses i, per tant, varia segons el tipus d’empresa. 

 12. Explica què entens per Responsabilitat Social Corporativa. 
En aquest sentit com poden actuar les empreses. 

Pot definir-se com la integració activa i voluntària per part de 
les empreses de les preocupacions socials i mediambientals en 
les seves operacions comercials i les seves relacions amb els 
seus interlocutors. 

Les organitzacions empresarials poden dur a terme moltes ac-
tuacions amb la idea de millorar, com per exemple, la qualitat de 
vida laboral, el medi ambient, el màrqueting per desenvolupar 
una comercialització responsable o bé l’ètica empresarial. 

 13. Defineix l’ètica empresarial. 

L’ètica empresarial fa referència a la responsabilitat ètica de 
l’empresa, que té en compte les conseqüències de l’activitat 
empresarial, de les prestacions socials que ofereix i dels cos-
tos i mediambientals que incorre. La responsabilitat ètica de 
l’empresa no solament no perjudica la seva rendibilitat econò-
mica sinó que es pot convertir en una avantatge competitiva.

 2. Quines accions en relació a la Responsabilitat Corporativa ha 
fet l’empresa Mahou-San Miguel?. 

Resposta oberta. 

j Activitats finals 
 1. Defineix l’empresa i digues quina funció realitza dins del 

sistema econòmic. 

L’empresa és un conjunt d’elements organitzats i coordinats per 
la direcció, orientats cap a l’obtenció d’una sèrie d’objectius, 
i que actuen sota condicions de risc. Les empreses, dins del 
sistema econòmic, subministren béns i serveis per satisfer les 
necessitats de les persones, paguen la utilització dels factors 
productius i, en contrapartida, ingressen els diners procedents 
del consum realitzat per les famílies. 

 2. Explica per què es diu que l’empresa és l’eix de tota l’activitat 
productiva. 

Perquè relaciona el consum i la producció, dues activitats re-
llevants en totes les relacions d’intercanvi que sorgeixen en el 
sistema econòmic. 

 3. Imagina que  hi ha una economia en la qual només existeix 
un consumidor, la sra. Rosa Campmany, i una sola empresa, 
que podria ser qualsevol magatzem on hi venen de tot. Per 
tant, la sra. Rosa treballa de dependenta al  magatzem i rep 
un salari per la seva feina, i conseqüentment els béns i ser-
veis que necessita li proporciona l’única empresa que hi ha, 
el magatzem.

  Feu el flux circular de la renda: 

 (paga el salari)

(aporta treball)
Magatzem Rosa Campmany

(aporta béns i serveis)

(paga els béns i serveis)

 4. Digues quins fins o objectius creus que es podria marcar el 
personal directiu d’una empresa de detergents. 

Un fi podria ser proveir del producte (el detergent) a la societat. 
Un altre objectiu podria ser llançar al mercat un netejador per 
als vidres que una vegada aplicat, no calgués eixugar-lo. 

 5. Explica els elements que formen l’empresa. 

Els podem classificar en quatre grups: 

Els factors humans; és a dir, les persones que formen part de 
l’empresa. 

Els factors materials, que són els béns econòmics de l’empresa. 

L’organització, que és el conjunt de relacions d’autoritat, de 
coordinació i de comunicació que assumeix el grup humà de 
l’empresa entre si i amb l’exterior. 

L’entorn, és a dir, aquells factors que condicionen d’alguna ma-
nera l’actuació de l’empresa. 
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 14. Compara l’empresari segons Schumpeter i segons Knight. 

Segons Knight, l’empresari és la persona que assumeix el risc 
derivat de l’activitat econòmica, avança els diners i per tant ha 
de ser recompensat amb un benefici. 

Para Schumpeter no és el risc el factor explicatiu dels guanys de 
l’empresari sinó la innovació i el progrés tècnic. 

 15. Explica les funcions de l’empresari o l’empresària. 

Són bàsicament quatre: 

Planificar les futures actuacions de l’empresa, tenint en compte 
la situació econòmica del moment. 

Gestionar, és a dir, dirigir tots els elements que formen part de 
l’empresa. 

Organitzar tots els elements disponibles de l’empresa. 

Controlar si s’estan complint els objectius marcats en la plani-
ficació i corregir-ne les possibles desviacions. 

 16. Explica què vol dir la frase «l’empresari té un risc més pro-
fessional que patrimonial». 

Que l’empresari no ha de ser necessàriament el propietari de 
l’empresa, sinó que pot ser un professional de la direcció de la 
mateixa. En aquests casos, però, no deixa d’assumir un risc en la 
seva feina ja que la pot perdre si no desenvolupa adequadament 
les funcions pròpies del seu càrrec. 

 17. Per classificar les empreses segons la mida, quins criteris 
seguiries? Posa’n exemples. 

Es poden seguir els criteris següents: 

j Criteri econòmic: volum de facturació. 

j Criteri tècnic: nivell tecnològic. 

j Criteri patrimonial: patrimoni de l’empresa. 

j  Criteri organitzatiu: nombre de treballadors i estructura or-
ganitzativa. 

 18. Una empresa que la seva activitat és l’elaboració de conser-
ves de peix per tany al sector:

a) Primari 

b) Secundari 

c) Terciari 

Resposta correcta: b). 

 19. Els proveïdors de l’empresa formen part del: 

  a) Entorn general

  b) Entorn específic

  c) Els proveïdors no formen part de l’entorn 

Resposta correcta: b).

20. Comenta les frases següents: 

Els bons dirigents volen que les persones sentin que estan 
al centre de les coses, no a la perifèria. 

Aquesta frase vol dir que un bon líder és el que fa sentir a totes 
les persones que treballen amb ell que son parts de l’empresa i 
que tot el que fan és important per aquesta.

La responsabilitat social de les empreses augmenta els seus 
resultats. 

Aquesta frase vol dir que, a la llarga, totes les empreses que 
tenen cura amb els temes socials incrementen les seves vendes 
i, per tant, els seus beneficis. 

 21. Completa la taula següent amb les dades que corresponguin: 

Empresa Mida Activitat Propietat 
del 
capital

Forma 
jurídica

Correus Gran Terciari Públic Societària

SEAT Gran Secundari Públic Societària

IBM Gran Secundari/
Terciari

Públic Societària

Vodafone Gran Terciari Públic Societària

Bayer Gran Secundari Públic Societària

Banc Sabadell Gran Terciari Públic Societària

Telefónica Gran Terciari Públic Societària

Benetton Gran Secundari/
Terciari

Públic Societària

Barceló Viatges Gran Terciari Públic Societària

Inditex Gran Secundari/
Terciari

Públic Societària

Firestone Gran Secundari Públic Societària

j Comprova el teu nivell 
 1. La funció de l’empresa dins del sistema econòmic és 

a) Consumir. 

b) Retribuir el consum de productes. 

c) Aportar els factors de producció. 

d) Subministrar béns i serveis. 

Resposta correcta: d). 

 2. L’objectiu bàsic de l’empresa és: 

a) Maximitzar els beneficis. 

b) Maximitzar el beneficis, minimitzant costos. 

c) Enriquir-se sigui com sigui. 

d) Crear llocs de treball. 

Resposta correcta: b). 



9ECONOMIA DE L’EMPRESA 01

 3. Digues quina d’aquestes àrees funcionals pròpiament dita 
no trobaries en una bugaderia. 

  a) Recursos humans.

  b) Comercial. 

  c) Finançament i inversió. 

  d) Producció. 

Resposta correcta: d). 

 4. Un canvi legal, com per exemple el nombre d’hores que ha 
de treballar una persona a la setmana afecta a: 

  a) L’entorn específic de l’empresa. 

  b) L’entorn general de l’empresa. 

  c) No te perquè afectar a l’empresa. 

  d) Tant el general com a l’específic. 

Resposta correcta: b). 

 5. L’empresa té una responsabilitat social en temes com: 

  a) Medi ambient. 

  b) Relacions laborals internes.

  c)  Relacions tant amb els seus clients com amb els seus 
proveïdors. 

  d) Amb tots aquests aspectes. 

Resposta correcta: d). 

 6. L’empresari com a persona que assumeix el risc és un con-
cepte que aplica per primera vegada: 

  a) Smith. 

  b) Galbraith. 

  c) Schumpeter. 

  d) Knigt. 

Resposta correcta: d). 

 7. Segons Smith l’empresari s’entén com: 

  a) A home de negocis A la mida de la seva plantilla. 

  b) A propietari dels mitjans de producció. 

  c) Un líder. 

  d) Un tecnòcrata. 

Resposta correcta: b). 

 8. El 99% de les empreses a Espanya són: 

  a) Empreses grans. 

  b) Empreses mitjanes. 

  c) Empreses petites i mitjanes (PIMES). 

  d) Microempreses. 

Resposta correcta: c). 

 9. Una de les funcions de l’empresari és: 

  a) Dissenyar un pla d’acció i gestionar-lo. 

  b) Cobrar més que ningú. 

  c) Aportar tot el seu patrimoni a l’empresa. 

  d) Cap d’aquestes funcions és pròpia d’un empresari. 

Resposta correcta: a). 

 10. Per classificar les empreses segons la seva mida s’ha de tenir 
en compte: 

  a) El nombre de treballadors 

  b) El nombre de màquines. 

  c) El nombre de sucursals que té l’empresa. 

  d)  El nombre de factures que fa a l’any independentment del 
seu import. 

Resposta correcta: a). 
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j Activitats 
 1.  Explica què és una empresa individual. 

L’empresa individual és un tipus d’empresa que té personalitat 
física; és a dir, que el seu propietari és una persona. 

 2.  Què vol dir responsabilitat il.limitada de l’empresari? 

Vol dir que l’empresari o empresària respon dels deutes contrets 
davant de tercers de manera personal, amb tot el seu patrimoni 
present i futur. 

 3.  Defineix les societats mercantils. 

Són societats formades per diverses persones que reuneixen un 
fons patrimonial comú per col.laborar en l’explotació d’una em-
presa, amb la finalitat d’obtenir-ne un benefici i participar en el 
repartiment dels guanys. 

 4.  Què vol dir que una empresa és personalista? 

Les empreses personalistes són aquelles en les quals la gestió 
correspon als socis i, per tant, és més important l’aspecte per-
sonal de cadascun que el capital en si. 

 5.  Què vol dir que una empresa és capitalista? Posa’n exem-
ples. 

Les societats capitalistes són aquelles en les quals és més im-
portant l’aportació del capital que les característiques personals 
dels socis. En aquest grup d’empreses, la gestió no ha de recaure 
necessàriament en els socis, ja que hi pot haver un empresari 
professional contractat per fer aquesta feina. 

Resposta oberta. 

 6.  En una empresa comanditària, quina diferència hi ha entre 
els socis comanditaris i els socis col.lectius? 

Els socis col.lectius intervenen directament en la gestió de la 
societat i responen de manera personal, solidària i il.limitada 
davant els deutes socials. 

Els socis comanditaris realitzen una aportació econòmica a la 
societat i participen únicament dels resultats econòmics, sense 
intervenir en la gestió de l’empresa. Per tant, tenen una respon-
sabilitat davant de terceres persones limitada a la seva apor-
tació. 

 7.  Enumera tres diferències i tres similituds entre les societats 
anònimes i les de responsabilitat limitada. 

Similituds: 

j Són societats capitalistes. 

j La responsabilitat dels socis és limitada. 

j El nombre de socis és d’un o més. 

Diferències: 

Societat limitada Societat anònima

El capital social està dividit en par-
ticipacions.

El capital social està di-
vidit en accions.

El capital no pot ser inferior a  
3000 €.

El capital no pot ser 
infe rior a 60000 €.

Per a la transmissió de participaci-
ons socials, s’ha de comunicar als 
administradors la intenció de tras-
pàs, el nombre de participacions 
que es traspassen, la identitat de 
l’adquirent i el preu. Hi tenen dret 
preferent els socis restants. Aques-
ta transmissió s’ha de realitzar en 
document públic.

La transmissió de les 
accions és lliure una 
vegada que la societat 
s’ha inscrit al Registre 
Mercantil.

 8.  Carme Ferrer, Rosa Foix i Pere Roca formen una societat col.
lectiva. Quins noms pot adoptar la societat? 

La societat es pot anomenar: 

Ferrer, Foix i Roca, societat col.lectiva (o bé SC). 

Ferrer i Foix i cia., societat col.lectiva (o bé SC). 

Ferrer i Roca i cia., societat col.lectiva (o bé SC). 

Foix i Roca i cia., societat col.lectiva (o bé SC). 

Ferrer i cia., societat col.lectiva (o bé SC). 

Roca i cia., societat col.lectiva (o bé SC). 

Foix i cia., societat col.lectiva (o bé SC). 

j Activitats finals 
 1.  Explica què vol dir que una empresa té personalitat física. 

Que el propietari és una persona física. Per exemple, qualsevol 
petit establiment de comerç, una farmàcia, una botiga de que-
viures, etc. 

 2.  La relació d’un empresari individual amb el Registre Mercan-
til és: 

a) Està obligat a inscriure’s en el Registre Mercantil. 

b) Pot fer-ho, si ho vol. 

c) No s’hi ha d’inscriure. 

Resposta correcta: b). 

 3.  Explica la diferència que hi ha entre una societat comandi-
tària simple i una societat comanditària per accions. 

Les diferències de la societat comanditària per accions respecte 
de la simple són les següents: 

j  La participació dels socis comanditaris (que solament apor-
ten capital) està representada per accions, que són parts 
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alíquotes (iguals) del capital. Per aquest motiu, se’ls aplica 
la normativa de les societats anònimes i per tant, han de 
tenir un capital mínim de 60 101,21 €, que en el moment de 
la constitució de la societat ha d’estar totalment subscrit i 
desemborsat almenys en un 25 %. 

j  El nombre de socis comanditaris ha de ser com a mínim de 
tres i almenys un ha de ser col.lectiu. Aquest soci col.lectiu,  
com en les societats comanditàries simples, és el que 
s’encarrega de la gestió de l’empresa. 

j  La raó social pot ser qualsevol nom elegit pels socis seguit 
de societat en comandita per accions o de l’abreviació s. en c. 
per a. El nom dels socis comanditaris no pot figurar mai en 
el nom de la societat. 

j  Aquestes societats tributen per l’impost de societats. 

 4.  Defineix el concepte de societat d’interès social. 

Es tracta de societats que no pretenen obtenir un benefici, sinó 
satisfer les necessitats comunes dels seus membres. 

 5.  Una empresària vol constituir tota sola una empresa de 
ser-veis: una agència de viatges. El capital que vol aportar 
d’entrada no és gaire elevat, i el mercat que vol assolir, segons 
la seva infraestructura, tampoc. Quin tipus d’empresa li acon-
sellaries que creés? Per què? Explica totes les opcions que té. 

En principi, el tipus de societat que hauria de constituir és una 
empresa individual només pel fet que es tracta d’una sola pro-
pietària. Ara bé, també pot optar per una SL o una SA, però 
el capital mínim que hauria d’aportar en aquests casos és de  
3 000 € i 60 000 €, respectivament. 

 6.  Explica quins són els socis industrials i quina funció tenen. 

Són socis que aporten únicament treball, no poden intervenir 
en la gestió i el seu nom no pot aparèixer en la raó social de 
l’empresa. 

 7.  Compara el concepte de participació amb el d’acció. 

Les participacions són parts iguals, acumulables i indivisibles 
del capital d’una societat de responsabilitat limitada, que no 
poden incorporar-se a títols negociables ni anomenar-se ac-
cions. Això vol dir que les participacions tenen un caràcter 
abstracte, que no es poden documentar ni negociar, ni tampoc 
ser transferides lliurement. 

Les accions són parts alíquotes del capital d’una societat anòni-
ma. Estan documentades en títols nominatius o al portador i 
són negociables. 

 8.  Explica alguns dels requisits per a la constitució d’una socie-
tat de responsabilitat limitada (SRL). 

Igual que totes les societats mercantils, s’han de constituir en 
escriptura pública, que haurà d’estar inscrita en el termini de 
dos mesos al Registre Mercantil. En l’escriptura de constitució, 
entre altres dades, s’hauran d’incloure els estatuts de la societat 
(que són les regles pactades pels socis). Aquests estatuts han 
de contenir com a mínim: 

j  La denominació de la societat. 

j  L’objecte social, determinant les societats que l’integren. 

j  La denominació social. 

j  El capital social, les participacions en què es divideix, el seu 
valor nominal i la seva numeració correlativa. 

j  La manera d’organitzar l’administració, en els termes esta-
blerts per la llei. 

j  Els altres pactes lícits i condicions especials que els socis 
creguin convenient establir. 

 9.  Explica com ha de ser el capital en les societats anònimes. 

El capital d’una societat anònima es divideix en parts iguals. Ca-
dascuna d’aquestes parts s’anomena acció. Les aportacions del 
capital d’una empresa es representen o bé mitjançant títols o bé 
per anotacions en compte. Els títols són documents físics i les 
anotacions en compte són aquelles en les quals es consigna el 
nombre d’accions que posseeix cada soci i les successives trans-
missions, que s’inscriuen mitjançant transferències comptables. 
Aquest mètode evita el maneig dels títols, en cas que n’hi hagi 
molts. Si les accions cotitzen a borsa, és obligatori que estiguin 
anotades en compte. 

El capital social mínim de constitució és de 60 101,21 €. Aquest 
capital, com ja hem dit, està dividit en accions nominatives o 
al portador. Aquest tipus de societat es pot crear mitjançant 
funda-ció simultània (es desemborsen totes les accions en el 
moment de la fundació), o mitjançant fundació successiva (les 
accions es van desemborsant a poc a poc de manera successiva). 
En el moment de la creació, però, el capital ha d’estar totalment 
subscrit i desemborsat almenys en un 25 %. Les quantitats pen-
dents de desemborsar s’anomenen dividends passius i es van 
satisfent segons el que s’hagi acordat. 

 10.  Quins són els òrgans de gestió en una societat anònima? 
Explica’ls. 

Els òrgans de gestió són els següents: 

j  La Junta General. És la reunió dels socis on es prenen deci-
sions, per majoria absoluta dels vots presents o representats, 
sobre qüestions importants de l’empresa (aquest dret està 
reconegut en el Text refós de la llei de societats anònimes, 
TRLSA). Hi ha tres tipus de juntes: 

a)  La Junta General Ordinària es reuneix dins els sis pri-
mers mesos de cada exercici per analitzar la gestió so-
cial, aprovar els comptes de l’exercici anterior i resoldre 
l’aplicació del resultat (art. 95 TRLSA). Ha de ser convo-
cada per l’administració. 

b)  La Junta Extraordinària és tota junta que no reuneixi els 
requisits de l’anterior. Per tant, n’hi pot haver diverses a 
l’any, i en qualsevol període (art. 96 TRLSA). Han de ser 
convocades per l’administració. 

c)  La Junta Universal serà convocada i quedarà vàlidament 
constituïda per tractar qualsevol assumpte, sempre que 
aquest representi tot el capital social i els assistents ac-
ceptin la seva celebració per unanimitat (art. 99 TRLSA). 
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j  Els administradors. Tal com succeeix amb les societats de 
responsabilitat limitada, l’administració es pot confiar a una 
única persona o a un grup de persones; és a dir, a un consell 
d’administració. En aquest darrer cas, les decisions es prenen 
per majoria absoluta. La Junta General és l’òrgan al qual co-
rrespon nomenar als administradors. Aquests han de complir 
una sèrie de requisits: 

a)  No és necessari que siguin accionistes, llevat que els 
estatuts diguin el contrari. 

b)  Han de portar els comptes anuals (balanç, compte de 
pèrdues i guanys, i memòria) en el termini de tres mesos 
comptats a partir del tancament de l’exercici. 

c)  No poden dedicar-se, per compte d’altri, al mateix gènere 
de comerç que constitueix l’objecte de la societat. 

d)  Exerciran el càrrec durant el període de temps que indi-
qui l’escriptura social, i poden ser destituïts en qualsevol 
moment per la Junta General. 

e)  Responen davant la societat, els accionistes i els credi-
tors socials, del dany que causin per actes contraris a la 
llei i als estatuts. 

 11. El fet de tenir la propietat d’una acció, quins drets com-
porta? 

Pel fet de ser propietari d’una acció, l’accionista té, entre altres, 
els següents drets: 

j  Dret de participar en el repartiment de beneficis socials; és 
a dir, en els dividends actius, i en el patrimoni resultant de 
la liquidació d’acord amb la seva participació en la societat. 
També es pot acordar no repartir beneficis i acumular-los en 
reserves; és a dir, reinvertir-los en la societat. 

j  Dret preferent de subscripció en l’emissió de noves accions. 
En les ampliacions de capital, els accionistes tenen preferèn-
cia a l’hora d’adquirir noves accions. 

j  Dret d’assistència i vot a les juntes. Normalment cada acció 
dóna dret a un vot, encara que en el cas d’algun tipus d’acció 
no sigui així: el dret d’assistència en les grans empreses està 
condicionat pel gran nombre d’accionistes, de manera que 
cal limitar aquest dret a un nombre mínim d’accions. En 
aquest cas, hi ha la possibilitat de sindicació; és a dir, que 
diversos accionistes s’uneixin per arribar al mínim exigit. 

j  Dret a impugnar els acords socials, en cas que siguin contra-
ris a la llei o als estatuts. 

j  Dret d’informació sobre els assumptes a tractar en la Junta 
d’Accionistes per poder emetre el vot. 

 12. Explica i diferencia el concepte de dividend actiu i el de 
dividend passiu. 

Dividends actius: formen el repartiment dels beneficis socials. 

Dividends passius: són les quantitats que, en el moment de la 
constitució de la SA, no s’han desemborsat i que es van satisfent 
segons s’hagi acordat. 

 13. Una SRL pot tenir dividends passius? Per què? 

Una SRL no pot tenir dividends passius perquè en el moment de 
la constitució d’aquest tipus de societat, el capital ha d’estar 
totalment subscrit i desemborsat. 

 14. Quins tipus de socis han de tenir les cooperatives de segon 
i ulterior grau? 

Els socis han de ser persones jurídiques. 

 15. Esbrina si a la teva població hi ha cooperatives i de quin 
tipus són. 

Resposta oberta. 

 16. Un dels socis de la cooperativa SEMO va aportar la quantitat 
de 30 051,60 €. El seu patrimoni individual supera 10 vega-
des la seva aportació. Si en aquesta cooperativa es produeixen 
deutes per valor de 1 120 206,70 €, amb quina quantitat 
haurà de respondre el soci davant d’aquests deutes? 

La responsabilitat dels socis pels deutes de la cooperativa 
queda limitada a l’import nominal de les seves aportacions 
socials, efectivament desemborsades o compromeses. Mal-
grat això, els estatuts de la societat poden determinar una 
altra responsabilitat, que pot ser il.limitada. En aquest cas, 
entenem que la responsabilitat d’aquest soci queda limitada 
a 30 051,60 €. 

 17. Després d’una ampliació de capital en una societat anònima 
laboral, el capital en mans dels socis laborals s’ha reduït al 
50% del total. Pot seguir la societat amb la mateixa forma 
jurídica? Per què? 

No, perquè el capital d’una societat anònima laboral ha de per-
tànyer als treballadors com a mínim en un 51 %. 

 18. Tres companys de feina han rebut, en concepte d’indem-
nització per acomiadament, un total de 72 121,45 €. Amb 
aquesta quantitat volen instal.lar-se pel seu compte i crear 
una societat. En el moment de la constitució, quants euros 
hauran d’aportar? Explica les opcions que tenen. 

Segons el tipus de societat que vulguin crear. En el cas de 
constituir-se en SL, amb 3 005,06 € en tenen prou, i en el 
moment de la constitució hauran de desemborsar tot aquest 
capital. També tenen l’opció de crear una SA, ja que el mínim de 
constitució és de 60 101,21 €, i en el moment de la constitució 
únicament els caldrà desemborsar el 25 % del capital total. 

 19. Digues algunes diferències entre la societat limitada nova 
empresa i la societat de responsabilitat limitada. 

j  La RSNE el nombre màxim de socis en el moment de la cons-
titució es limita a cinc, que han de ser persones físiques; la 
SRL no té límit.

j  La RSNE el capital social mínim, que haurà de estar desembor-
sat íntegrament mitjançant aportacions dineràries en el mo-
ment de constituir la societat, és de 3012 euros i el màxim de 
120202 euros. A la SRL el capital mínim és 3012 euros. 

j  La RSNE té la possibilitat de realitzar els tràmits de consti-
tució i posada en marxa por mitjans telemàtics, evitant des-
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plaçaments a l’empresari i un estalvi substancial de temps i 
costos, mitjançant el Document Únic Electrònic. La SRL no-
més es pot fer de manera presencial. 

j  La RSNE no cal portar un llibre de registre de socis, la SRL sí 
s’ha de portar. 

 20. Digues quina és la resposta correcta: 
a)  El capital d’una SL està dividit en accions i no pot ser 

inferior a 3000 €. 
b)  En la SA el capital no pot ser inferior a 6000 €, i les 

aportacions només poden ser en diners. 
c) Cap de les respostes anteriors no és correcta. 
Resposta correcta: c). 

 21. Una SA laboral: 
  a)  Pot reunir, a més de socis treballadors, socis no treballadors. 
  b)  No ha de fer necessàriament una activitat mercantil. 
  c)  N’hi ha prou que el 25 % de les accions pertanyi als socis 

treballadors. 
Resposta correcta: a). 

 22. L’Anna, la Marta  i la Carla són tres amigues que volen crear 
una empresa de publicitat. No saben quina forma de socie-
tat mercantil és la més adequada a les seves circumstàncies 
personals i empresarials, i demanen ajuda a l’Oriol, assessor 
jurídic i econòmic.
Les dades que aporten a l’assessor són les següents:
 Les tres amigues seran les úniques sòcies.
  Només disposen d’un total de 3.200 € per aportar al negoci.
  L’Anna té previst anar a viure als Estats Units en termini de 
temps breu, per la qual cosa es vendrà les participacions 
que té en el capital de l’empresa. La Marta i la Carla volen 
assegurar que podran adquirir aquestes participacions en 
el futur.

  Les tres amigues no volen arriscar el seu patrimoni perso-
nal en aquest projecteempresarial.

Determineu quina és la forma jurídica que creieu més reco-
manable per a aquest projecte empresarial. Justifiqueu la res-
posta per cadascuna de les dades que aporten les promotores.

La recomanació és la d’una Societat de Responsabilitat Limitada 
(SRL o SL) per les següents raons:

j  A les societats de responsabilitat limitada, el nombre de so-
cis es pot reduir fins i tot a un únic soci (societat uniperso-
nal). Tres és possible.

j  El capital social, constituït per les aportacions dels socis, no 
podrà ser inferior a 3.006 €. Poden aportar prou capital per a 
una SRL, però no en tenen prou per a una societat anònima.

j  A les societats de responsabilitat limitada, quan un soci vol 
vendre les seves participacions, ha d’oferir-les abans als al-
tres socis. D’aquesta manera, quan l’Anna marxi als Estats 
Units, la Marta i la Carla tindran preferència per adquirir les 
participacions de l’Anna.

j  A les societats de responsabilitat limitada, la responsabilitat 
està limitada a les aportacions que han fet de capital i no 
arrisquen el seu patrimoni personal.

j Comprova el teu nivell 
 1. Quina d’aquestes afirmacions sobre l’empresari individual és 

falsa? 
a)  Ha se ser major d’edat. 
b)  Ha de tenir plena disponibilitat dels seus béns. 
c)  La raó social pot ser qualsevol nom. 
d)  Per constituir aquest tipus d’empreses no fa falta capital 

mínim. 
Resposta correcta: c). 

 2. La societat civil privada: 
  a)  La forma una persona física. 
  b)  Té personalitat física. 
  c)  Té personalitat jurídica. 
  d)  Té responsabilitat limitada. 

Resposta correcta: b). 

 3. Les societats personalistes poden ser: 
  a)  De responsabilitat limitada. 
  b)  Anònimes. 
  c)  Col·lectives. 
  d)  Laborals. 

Resposta correcta: c). 

 4. Una empresa individual és: 
  a)  Una associació de dos o més persones amb la intenció de 

portar un negoci. 
  b)  Una empresa propietat d’una sola persona que rep tots 

els guanys i suporta tots les riscos. 
  c)  Un empresa amb personalitat jurídica pròpia. 
  d)  Un tipus de societat anònima formada per un únic soci. 

Resposta correcta: b). 

 5. En el moment de constituir una societat anònima, el capital 
social escripturat: 

  a)  No ha d’estar ni subscrit ni desemborsat. 

  b)  Pot estar parcialment subscrit i parcialment desembor-
sat. 

  c)  Ha d’estar totalment subscrit i totalment desemborsat. 

  d)  Ha d’estar totalment subscrit i pot estar parcialment 
desemborsat. 

Resposta correcta: d). 

 6. Una societat de responsabilitat limitada té el seu capital en 
forma de: 

  a)  Accions. 

  b)  Participacions. 

  c)  Tant pot ser acció com participació, s’han de posar 
d’acord. 

  d)  Obligacions. 

Resposta correcta: b).
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 7. Els beneficis que es reparteixen en una societat anònima 
s’anomenen: 

a) Dividend passiu. 

b) Dividend actiu. 

c) Reserves. 

d) Interessos. 

Resposta correcta: b). 

 8. La societat cooperativa: 

  a) Únicament la poden formar persones jurídiques. 

  b) És una societat d’interès social. 

  c) S’ha d’inscriure en el registre mercantil. 

  d) Únicament la poden formar persones físiques. 

Resposta correcta: b). 

 9.  La societat limitada nova empresa: 

  a)  Té un nombre mínim de cinc socis en el moment de la 
constitució. 

  b)  Té el mateix capital mínim que la SA. 

  c)  Té un nombre màxim de cinc socis en el moment de la 
constitució. 

d)  No té un capital màxim. 

Resposta correcta: c). 

 10. La societat laboral: 

  a)  Pot ser anònima o limitada. 

  b)  Té responsabilitat il·limitada 

  c)  Tots els treballadors han de ser socis 

  d)  No té nombre mínim de socis. 

Resposta correcta: a). 
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j Activitats 
 1. Explica el concepte de direcció. 

La direcció de l’empresa consisteix a realitzar funcions de go-
vern, donar a conèixer tot tipus d’instruccions i establir criteris 
convenients per a la constitució dels objectius marcats. Per por-
tar a terme aquesta tasca, la direcció necessita planificar, orga-
nitzar, gestionar i controlar tots els factors que té disponibles. 

 2. Quins són els factors de què disposa el directiu per realitzar 
la seva funció? 

En principi sembla que els més immediats són els humans però 
és evident que sense els factors materials i tenint en compte 
l’entorn on actua no es pot portar una bona direcció. 

 3. Especifiqueu metes, objectius, polítiques, procediments, 
regles i pressupostos que et puguin afectar, en aquests mo-
ments, en l’àmbit escolar. 

Metes: obtenir el títol de batxillerat.

Objectius: assolir un nivell mínim en totes les assignatures.

Polítiques: estudiar cada dia, anar a classe habitualment, fer 
sempre els exercicis encarregats.

Procediments: els específics per resoldre cada exercici de cada 
matèria: per exemple, fer el buidatge de dades, plantejar el pro-
blema, seguir tots els passos per arribar al resultat final.

Regles: tot allò que marca l’escola: sobre l’ús del telèfon mòbil, 
la manera de vestir, els horaris...

Pressupost: el que val l’institut i si són necessaris reforços du-
rant els dos cursos que dura el batxillerat. 

 4. Pensa en una empresa que coneguis i explica alguna de les 
polítiques que utilitza. 

Resposta oberta. 

 5. Digues quan es comença a parlar històricament del concepte 
de divisió del treball. 

Si entenem la divisió del treball com l’organització de tasques 
per aconseguir un objectiu comú, se’n parla des de que l’home 
viu en societat. La divisió del treball en les empreses es posa en 
pràctica amb l’auge d’aquestes durant la Revolució Industrial. 

 6. Explica què vol dir jerarquitzar. 

Jerarquitzar vol dir relacionar persones o grups de persones 
que constitueixen una organització, lligades per una relació de 
primacia i subordinació. 

 7. Comenta com creus que organitzaria el treball una empresa 
petita. Posa un exemple d’alguna empresa d’aquestes carac-
terístiques que es trobi a la teva població. 

Una empresa petita, pel sol fet de ser-ho i de tenir pocs treba-
lladors, no requereix una organització gaire complexa, ja que les 
relacions entre els treballadors són molt directes. 

L’exemple a criteri de l’alumne. 

 8. Fes un esquema comparatiu entre els trets més importants 
de l’organització del treball segons Taylor i segons Mayo. 

Segons Taylor: 

j  Racionalitzar el treball Eliminar temps morts. 

j  Incrementar la productivitat. 

j  Salaris basats en el rendiment _ a més rendiment, millor 
salari. 

j  Monotonia en el treball. 

Segons Mayo: 

j  Incentius diferents dels materials. 

j  Atenció al treballador per part de l’empresa. 

j  Incrementar la productivitat. 

j  L’home no es programa com una màquina. 

 9. Explica quines podrien ser les teves necessitats d’autorea-
lització si treballessis en un banc. 

Resposta a criteri de l’alumne. 

 10. Explica amb les teves paraules què s’entén per relacions fun-
cionals. 

Les relacions funcionals són les que es creen entre els especia-
listes d’una sola matèria, que tenen autoritat i responsabilitat 
sobre la seva especialització. 

 11. Comenta què s’entén per divisió en departaments i digues 
els tipus més corrents. 

Divisió per departaments vol dir fer una estructuració segons 
les tasques que es realitzen en una empresa, de manera que 
s’assignin a cada persona aquelles per a les quals estigui més 
capacitada. 

Alguns tipus de divisió en departaments són: 

j  Per funcions. 

j  Per producte. 

j  Per processos. 

j  Per zones geogràfiques. 

 12. De tots els tipus d’organigrama que has estudiat fins ara,quin 
ens dóna una informació més sintètica? 

L’organigrama informatiu, ja que proporciona informació global 
de l’empresa. 

 13. Dóna la teva opinió sobre l’afirmació: «l’organització infor-
mal és present en tot tipus d’empreses». 

Fa referència al fet que en totes les empreses, hi ha afinitats en-
tre les persones que hi treballen, encara que aquestes relacions 
no estiguin preestablertes per l’organització de l’empresa. Això 
comporta més facilitat a l’hora de treballar. 

 14. Digues en quin sentit creus que els directius d’una empresa 
es poden benefi ciar de l’organització informal. 

Els directius han d’aprofi tar les relacions informals que sor-
geixen a l’empresa, ja que en un moment determinat podrien 
ser beneficioses per reestructurar l’organització formal de 
l’empresa. 
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 15. Si haguessis de triar una persona per portar la direcció de la 
teva empresa, amb quines qualitats la triaries? 

Hauria de tenir uns coneixements tècnics adequats i unes apti-
tuds personals concretes com ara manar sense imposar-se, ser 
convincent, etc. 

Aquesta és una pregunta molt personal que es podria deixar a 
criteri de l’alumne. 

 16. Explica què significa gestionar. 

Gestionar significa intentar que les persones que formen l’empresa 
realitzin les tasques necessàries perquè s’aconsegueixin els ob-
jectius marcats. 

 17. Enumera les etapes de control de la direcció de l’empresa. 
j  Marcar uns estàndards a seguir.  

j  Mesurar les activitats dutes a terme.  

j  Corregir les desviacions, si n’hi ha.  

 18. Defineix el concepte d’auditoria i digues els tipus d’auditories 
que coneixes. 

L’auditoria és un mètode de control que verifica la planificació 
tant en relació amb els estats financers, com amb la rendibilitat 
de recursos o la gestió global de l’empresa, alhora que fa reco-
manacions per millorar-la. 

Tipus: interna o externa, financera, operativa i ecoauditoria. 

j Lectures de suport 

«Com mantenir la motivació a la feina» 

Explica la diferència que hi ha entre la motivació intrínseca i 
l’extrínseca. 

La motivació intrínseca podríem dir que és la motivació natural, la 
que produeix la satisfacció per treballar i el gaudi d’èsser efectiu i 
desenvolupar una habilitat concreta. És a dir, la vocació per la feina 
independentment de les gratificacions econòmiques. 

La motivació extrínseca és aquella que no existeix si no hi ha una 
gratificació externa, com podria ser l’econòmica, la d’ascens, etc. 

Comenta i digues si estàs d’acord amb l’afirmació: «Per mantenir 
la motivació, la satisfacció per la feina és més important que els 
diners que es guanyen». 

Resposta oberta. 

Fes un resum de l’article i dóna’n la teva opinió. 

Resposta oberta. 

«Manar menys i delegar més» 

A què es refereix l’article quan parla d’un corrent humanista en 
el món dels negocis? 

Vol dir que s’ha de tenir en compte que les persones que formen part 
de l’organització empresarial tenen una manera de pensar i d’actuar que 
podria esdevenir el fet diferencial de l’empresa. Perquè aquesta fun-
cioni, però, s’han de complementar amb la tecnologia, el capital, etc. 

Explica el concepte de descentralització de les decisions de l’em-
presa. 

Aquest concepte fa referència al fet que les persones que formen 
part de l’organització de l’empresa puguin opinar i fer vàlides les 
seves idees a l’hora de treballar, i que no es limitin a obeir les ordres 
procedents de l’equip directiu. 

Fes un comentari personal a partir d’un resum de l’article. 

Resposta oberta. 

«És difícil fer que la gent cregui en ella 
mateixa» 

 1. Comenta les següents frases extretes del text:

  a)  El que és més important és, en qualsevol cas, que les 
persones donin el 100%.

El text ens diu que un dirigent sol pràcticament no pot fer 
res sinó que necessita col·laboradors, i que aquests ho do-
nin tot per l’empresa.

  b) La confiança en l’equip és essencial.

El text insisteix en la idea que hom s’ha de rodejar d’un 
equip de persones vàlid i, a més a més, ha de confiar-hi.

 2. Fes un resum del text tot destacant les idees més importants

La resposta és oberta

j Activitats finals 
1. Classifica els plans per funcions o departaments. 

j  Plans de producció. 

j  Plans de vendes. 

j  Plans financers i d’inversions. 

j  Plans de personal, etc. 

 2. Dins les activitats que formen part de la tasca de direcció, 
detalla les etapes del procés de planificació. 

La planificació consisteix a decidir per endavant el que es vol 
aconseguir en el futur, i els mètodes per fer-ho. El procés de 
planificació comporta els passos següents: 

j  Conèixer les oportunitats de l’entorn i aprofitar-les. 

j  Establir uns objectius. 

j  Analitzar les limitacions que hi ha a l’hora d’assolir els ob-
jectius proposats. 

j  Dissenyar les accions que puguin resultar adequades. 

j  Avaluar els diferents resultats i camins que produiria cada 
acció, i escollir el més convenient. 

j  Preparar els plans derivats del pla principal, així com els 
procediments, les normes i les regles que han de servir-li de 
suport. 

j  Quantificar el desemborsament que s’ha de fer, i també els 
ingressos que es poden generar. És a dir, elaborar un pres-
supost.
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j  Executar el pla i controlar que es vagi complint. En cas con-
trari, analitzar els problemes que hagin sorgit i corregir-los. 

 3. Explica què vol dir l’afirmació següent: «La funció 
d’organització fa que els plans siguin una realitat». 

Vol dir que en una empresa on l’estructura organitzativa està 
ben definida, els plans prèviament establerts es poden dur a 
terme sense, pràcticament, problemes. 

 4. Digues quins motius van originar les crítiques, per part dels 
treballadors, al taylorisme. 

Els treballadors es queixaven per la monotonia de la feina, que 
els produïa cansament i fatiga, i no els motivava gens. 

 5. Explica què s’entén per motivació. 

La motivació és l’empenta que cal a les persones perquè tinguin 
ganes d’assolir les seves necessitats. 

 6. Comenta per què la motivació es considera un factor tan 
important en la gestió del personal de l’empresa. 

La motivació es considera un factor important en la gestió de 
personal de l’empresa perquè si les persones que hi treballen 
estan motivades per algun factor que els pugui proporcionar la 
satisfacció d’alguna de les seves necessitats, la productivitat de 
l’empresa augmentarà. 

 7. Explica per què els diners són bàsics per a la motivació del 
treballador. 

Les persones tenim una sèrie de necessitats bàsiques, com ara 
menjar, vestir-nos, l’habitatge, etc., que s’han de satisfer. Per 
fer-ho es necessiten diners, ja que en la majoria dels casos s’han 
de comprar. 

 8. Analitza quins són els impulsos motivadors per a l’estudi. 

Els impulsos motivadors per a l’estudi són molt diversos i depe-
nen de cada persona; és a dir, de l’escala de valors de cadascú. 
Per exemple, hi pot haver persones que estudiïn per obligació; 
d’altres, per la necessitat de saber; alguns estudiants ho fan per 
poder accedir a una bona feina; o bé perquè, senzillament, els 
agrada fer-ho. 

 9. Què cal per estructurar l’organització de l’empresa? 

a) Conèixer la divisió del treball. 

b)  Determinar com és la comunicació entre les persones de 
l’empresa. 

c) Existència d’una relació d’autoritat i jerarquia. 

d) Totes són correctes. 

Resposta correcta: d). 

10. Comenta quines són les fases que s’haurien de seguir per 
determinar un procés d’organització que pogués ser vàlid. 

Les fases podrien ser: 

1. Determinar els nivells d’organització. 

2.  Atribuir les funcions de cada nivell de comandament. 

3.  Definir les relacions entre els diferents nivells de l’organit-
zació. 

4.  Distribuir les funcions i objectius destinats a cada persona 
que forma part de l’organització. 

5.  Definir les vies de comunicació entre tots els membres, en 
tots els sentits. 

 11. Explica què s’entén per organització formal de l’empresa. 

L’organització formal de l’empresa és l’estructura intencional de-
finida i identificada en què l’empresa situa cadascun dels seus 
elements en el lloc que creu més adient. 

 12. Defineix el concepte d’estructura organitzativa. 

L’estructura organitzativa és la manera com està organitzada 
l’empresa; és a dir, com posiciona cada membre, la feina que ha 
de fer i les relacions que s’han d’establir entre els treballadors. 

 13. Descriu què s’entén per staff. Posa’n un exemple. 

En l’àmbit de l’empresa, staff vol dir assessorar. Per tant, un 
departament de staff és un departament d’assessorament. Una 
empresa que tingui un bufet d’advocats o un departament 
d’informàtics. 

 14. Comenta quins són els principis que s’han de tenir en comp-
te per estructurar l’organització de l’empresa. 

Per estructurar l’organització de l’empresa, s’han de tenir en 
compte: 

j  Les relacions lineals que s’han de produir entre els ordres. 

j  Les relacions de staff  o equip assessor. 

j  Les relacions funcionals; és a dir, les especialitzacions. 

 15. Explica què és un organigrama i digues la diferència que hi 
ha entre aquest i un model d’estructura. 

Un organigrama és la representació gràfica de l’estructura de 
l’organització d’una empresa, d’una forma sintètica i simplifi-
cada. 

La diferència és que el model d’estructura és l’organització de 
l’empresa i l’organigrama, la representació gràfica d’aquest. 

 16. Digues quins són els models d’estructura més coneguts. 

Els models d’estructura són: 

j  Model lineal o jeràrquic. 

j  Model funcional. 

j  Model en línia i d’assessorament (staff). 

j  Model en comitè. 

j  Model matricial.
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 17. Explica què s’entén per l’organització informal de l’empresa. 

L’organització informal de l’empresa és el conjunt de relacions 
personals i socials que no estan preestablertes per la direcció o 
organització de l’empresa, però que sorgeixen espontàniament 
quan les persones s’associen entre si.

18. Feu un organigrama d’un concessionari de cotxes. El conces-
sionari ha de tenir una part de venda de cotxes i una part de 
taller oficial. Abans de dibuixar l’organigrama, heu de defi-
nir totes les persones que hi treballaran i les seves funcions. 

L’organigrama pot ser de qualsevol tipus, tot i que el més fàcil 
pot ser el lineal.

Abans de dibuixar l’organigrama han de definir sobretot les fun-
cions de totes les possibles persones que hi treballin.

 19. Elabora un organigrama d’una empresa del sector serveis; 
per exemple, una assessoria jurídica, que tingui una divisió 
en departaments per clients.

En mostrem un exemple però n’hi pot haver d’altres:

 20. Fes l’organigrama que creus que hauria de tenir una empresa del sector secundari (una indústria).

Podria ser, per exemple, un model lineal o jeràrquic.

L’exemple següent és d’un organigrama lineal:

 21. Fes l’organigrama d’una empresa on hi treballen persones 
que tenen els següents càrrecs:

j  Director general.

j  Encarregat de comprar materials.

j  Cap de compres.

j  Comptable.

j  Cap de finances i inversions.

j  Encarregat de vendes.

j  Cap de màrqueting.

j  Encarregat d’entrevistar i contractar personal (selecció 
de personal).

j  Encarregat de gestionar les nòmines i els salaris del tre-
balladors.

j  Comercial. 

j  Assessor d’informàtica. 

Podríem fer un organigrama lineal o de staff.
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 22. Explica les funcions que ha de fer un directiu per gestionar 
l’empresa. 

Les funcions poden ser: 

j  Elegir les tasques que s’han de realitzar. 

j  Transmetre les tasques que s’han marcat a les persones que 
tingui al seu càrrec. 

j  Donar instruccions a aquestes persones perquè puguin realit-
zar les tasques amb mètodes i procediments correctes. 

j  Crear bones situacions de treball amb la finalitat de motivar 
els treballadors. 

23. Explica en què consisteixen les teories X i Y que va utilitzar 
McGregor per a l’estudi de la gestió d’empresa. 

Aquestes teories li van servir a McGregor per poder classificar 
dos tipus de treballadors o formes de treballar i a partir d’aquí 
tenir una guia per poder dur a terme la direcció de l’empresa. 
Aquestes teories les anomenava teoria X  i teoria Y. 

La teoria X es basa en un tipus de treballador que a trets ge-
nerals té aversió al treball i treballa a desgana, i la teoria Y es 
refereix a persones que pel contrari els entusiasma la feina que 
fan i necessiten implicar-s’hi en responsabilitats. 

24. Desgraciadament, els directius i fins i tot els presidents de 
clubs esportius, sovint manifesten, com molts aficionats, el 
seu desacord amb els esportistes dels seus equips, acusant-
los de no “suar la samarreta” i d’estar només pendents de 
les retribucions econòmiques. Identifica aquest comporta-
ment dels directius amb la teoria X o bé amb la teoria Y de 
Douglas McGregor, per mitjà de les quals s’analitza l’opinió 
que té un dirigent d’empresa sobre els seus col·laboradors. 
Justifica la teva resposta. 

Douglas McGregor va formalitzar les diverses maneres en què un 
dirigent d’empresa defineix els seus col·laboradors mitjançant 
un model organitzatiu que es pot resumir en dues posicions 
extremes conegudes com la teoria X i la teoria Y. A diferència de 
la visió Y, la teoria X reflecteix la situació d’una institució, en la 
qual hi ha una falta de confiança del(ls) dirigent(s) cap als seus 
col·laboradors, perquè està/n convençuts que: 

j  Els col·laboradors, en aquest cas els esportistes, treballen 
només per motius econòmics, i per tant no assumeixen un 
paper actiu en aconseguir els objectius del club esportiu 
sobretot quan aquests no són fàcils d’aconseguir.  

j  Els esportistes busquen sempre realitzar l’esforç mínim.  

j  Els objectius personals dels esportistes s’oposen als del club; 
per tant solen actuar sense assumir les iniciatives i/o res-
ponsabilitats.  

En conseqüència, el comportament que es descriu en l’enunciat 
és clarament autoritari i es pot catalogar dins de la teoria X 
definida per McGregor. 

j Comprova el teu nivell 
 1. La planificació és un procés que consisteix a:  

a)  Definir objectius i posar els mitjans per aconseguir-los. 

  b) Definir els mecanismes de coordinació. 

  c) Controlar els resultats.

  d) Gestionar el personal

Resposta correcta: a). 
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 2. Segons la teoria Y de McGregor els treballadors: 
  a)  Mai tenen ganes de treballar. 
  b)  Prefereixen que els manin. 
  c)  Volen responsabilitats i se senten responsables de la 

seva feina. 
  d) Cap de les anteriors. 

Resposta correcta: c). 

 3. L’auditoria: 
  a) És una tècnica de control de l’empresa. 
  b)  Serveix per organitzar correctament els recursos de 

l’empresa. 
  c)  És una tècnica de gestió de l’empresa. 
  d) Ajuda a planificar el objectius. 

Resposta correcta: a). 

 4.  A l’hora d’establir objectius s’ha de tenir en compte: 
  a)  Que es pugin complir. 
  b)  Que s’adaptin a les possibilitats de l’entorn. 
  c)  Davant diferents alternatives s’ha de triar la millor. 
  d)  Totes són correctes. 

Resposta correcta: d). 

 5. L’objectiu del taylorisme és: 
  a)  Treballar molt. 
  b)  Incrementar la productivitat.
  c)  No fer vacances mai. 
  d)  Cobrar per dia treballat. 

Resposta correcta: b). 

 6. El creador de l’escola científica del treball va ser: 
  a)  Taylor.
  b)  Fayol. 
  c)  McGregor. 
  d)  Mayo. 

Resposta correcta: a). 

 7. Maslow va crear una teoria sobre: 
  a)  La direcció d’empresa.
  b)  L’organització.
  c)  La motivació.
  d)  Els salaris. 

Resposta correcta: c). 

 8. La funció d’organització té com objectiu fonamental:
  a)  Marcar els objectius de l’empresa.
  b)  Organitzar un comitè d’empresa.
  c)  Analitzar els estats comptables de l’empresa.
  d)  Fer la divisió i coordinació del treball. 

Resposta correcta: d). 

 9. La representació gràfica d’un model d’estructura organitzati-
va és:

  a)  Anagrama.
  b)  Diagrama de barres. 
  c)  Organigrama.
  d)  Cap de les anteriors. 

Resposta correcta: c). 

 10. El concepte de staff fa referència a:
  a)  Un mecanisme de control.
  b)  Un òrgan d’assessorament de l’empresa.
  c)  Un tipus de test que es fa als treballadors quan 

s’incorporen a la feina.
  d)  Una manera de dirigir els treballadors. 

Resposta correcta: b). 

11. Què és un organigrama? 
  a)  És la forma de representar gràficament una organització 

formal. 
  b)  És la forma de representar el recorregut del producte 

dins de la fàbrica. 
  c)  És la manera d’expressar gràficament els objectius de 

l’empresari. 
  d)  És la forma de representar gràficament una organització 

informal. 
Resposta correcta: a). 

 12. L’estructura basada en el principi de comandament és: 
  a)  Funcional.
  b)  Matricial. 
  c)  Lineal. 
  d)  Comitè. 

Resposta correcta: c). 

 13. Quan en un organigrama volem destacar la importància de 
les funcions sobre la jerarquia de comandament farem un 
organigrama: 

  a)  Vertical.
  b)  Horitzontal.
  c)  Radial. 
  d)  Són correctes la a) i la b). 

Resposta correcta: b). 

 14. L’organització informal és:

  a)  Que cadascú faci el que vulgui.
  b)  Les relacions personals creades a l’empresa no establer-

tes.
  c)  Que els treballadors vagin junts a dinar.
  d)  L’organització informal no la té cap empresa. 

Resposta correcta: b). 
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j Activitats 
 1. Inventa un exemple en el qual un empresari o empresària es 

trobi davant d’un procés de decisió. 

Resposta oberta. 

 2.  Explica en què consisteix el criteri maxi-min i el criteri mi-
ni-max. 

El criteri maxi-min consisteix a triar el valor més alt entre els 
més baixos. 

El criteri mini-max suposa escollir el valor més petit entre els 
màxims existents. 

 3. Digues quin criteri s’utilitzaria per prendre una decisió en 
el cas que es tinguessin les probabilitats d’aparició de cada 
estat de la naturalesa. 

Estaríem parlant d’una situació de risc. Hauríem de determinar, 
mitjançant el càlcul de l’esperança matemàtica, el valor mone-
tari esperat per a cada alternativa i elegir la que presenti un 
valor esperat màxim. 

j Activitats finals 
 1. Digues quan utilitzaries una matriu de decisió i quan un 

arbre de decisió. 

Normalment la matriu de decisió s’utilitza quan la decisió que 
s’ha de prendre no està condicionada per cap altra, ni tampoc en 
depenen decisions posteriors. En cas contrari, s’utilitza l’arbre 
de decisió. 

 2.  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 ma-
jorista i després per un minorista per arribar finalment a 
un consumidor. 

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 pèr-
dues 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 re-
sultats serien: per al blat, uns guanys de 300; per a les patates, 
unes pèrdues de 100; i per als pèsols, uns guanys de 150. 

Es demana fer la matriu de decisió i prendre la decisió aplicant 
el criteri de risc. 

Successos 
investigats 1 2

Estats de la
naturalesa

Canal d’una etapa Canal de dues
etapes

Probabilitat 40% 60%

Blat –150 300

Patates 200 –100

Pèsols –50 150

Blat = [0,4 · (–150)] + (0,6 · 300) = 260 + 180 = 120 

Patates = (0,4 · 200) + [0,6 · (–100)] = 80 + (260) = 20 

Pèsols = [0,4 · (–50)] + (0,6 · 150) = 220 + 90 = 70 

Segons el criteri de risc, un cop calculats els valors de les es-
tratègies, s’opta per aquella alternativa amb el valor més alt. 

Per tant, en aquest cas, es triarà l’opció de plantar blat. 

 3.  Si l’agricultor de l’exercici anterior no conegués les proba-
bilitats de l’aparició de la nova normativa, digues quin pro-
ducte escolliria. Aplica els diferents criteris que coneixes 
(coeficient d’optimisme: 60%). 

1. Criteri pessimista o de Wald 

Blat = 2150  
Patates = 2100  
Pèsols = 250 

Triarà els pèsols, ja que aplica el criteri maxi-min (el més alt 
dels més baixos). 

2. Criteri optimista 

Blat = 300  
Patates = 200  
Pèsols = 150 

Triarà el blat perquè aplica el criteri maxi-max (el més alt 
dels més alts). 

3. Criteri de Laplace 

Blat = [0,5 · (–150)] + (0,5 · 300) = 275 + 150 = 75  
Patates = (0,5 · 200) + [0,5 · (–100)] = 100 + (–50) = 50  
Pèsols = [0,5 · (–50)] + (0,5 · 150) = 225 + 75 = 50 

Triarà el blat perquè és el valor més alt. 

4. Criteri de Hurwich 

Blat = (300 · 0,6) + [–150 · (1 – 0,6)] = 180 – 60 = 120 
Patates = (200 · 0,6) + [–100 · (1 – 0,6)] = 120 – 40 = 80 
Pèsols = (150 · 0,6) + [–50 · (1 – 0,6)] = 90 – 20 = 70 

Triarà el blat perquè dóna el valor més alt per a aquest coefi-
cient d’optimisme (60 %). 

 4. Davant les expectatives favorables de conreu d’un deter-
minat producte, una importadora estudia la possibilitat de 
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llogar per 20 anys un terreny de 1000 ha. Aquest conreu 
necessita un clima temperat i per això divideix el país en 
tres zones: nord, centre i sud. En cas de considerar els es-
tats climàtics fred, normal i càlid, ha avaluat els possibles 
guanys per a cada una de les zones geogràfiques:

j  Si el temps és càlid, al nord obtindrà uns guanys de 10; al 
centre, uns guanys de 7; i al sud, uns guanys de 4. 

j  Si el temps és normal, al nord obtindrà uns guanys de 8; 
al centre, uns guanys de 20; i al sud, uns guanys de 17. 

j  Si el temps és fred, al nord obtindrà uns guanys de 6; al 
centre, uns guanys de 18; i al sud, uns guanys de 30. 

j  Sap, per la informació facilitada pel Servei de Meteorolo-
gia, que les probabilitats de cada estat són: càlid, 20%; 
normal, 60%; i fred, 20%. Fes-ne la matriu i l’arbre de 
decisió. 

1. Matriu de decisió 

Successos 
investigats

1 2 3

Estats de la
naturalesa

Càlid Normal Fred

Probabilitat 20% 60% 20%

Nord 10 8 6

Centre 7 20 18

Sud 4 17 30

2. Arbre de decisió

 5.  Suposant que no tinguessis les probabilitats dels estats cli-
màtics, digues, aplicant el criteri de Savage, la decisió que 
prendries a l’exercici 8. 

Estats de la
naturalesa

Càlid Normal Fred

Nord 0 12 24

Centre 3 0 12

Sud 6 3 0

Agafem els valors més alts i d’aquests, el més baix (mini-max). 

Nord = 24  
Centre = 12  
Sud = 6 

Per tant, triarem el sud. 

 6.  Explica com resoldries la situació següent: 

j  Has de prendre una decisió sobre la fabricació d’un pro-
ducte entre dues possibilitats, que depenen d’uns estats 
de la naturalesa.  

j  No tens cap indici de les probabilitats de succés dels 
estats de la naturalesa que es poden presentar i que 
t’ajudarien a prendre la decisió.  

j  Ets una persona de caràcter indecís i pessimista.  

Com que estem davant d’una situació d’incertesa perquè no es 
coneixen les probabilitats de succés dels estats de la naturalesa, 
i tenint en compte que sóc més aviat pessimista, aplicaria el 
criteri de Wald. Aquest criteri consisteix a triar el resultat més 
alt entre els més baixos (maxi-min) o bé, el més baix entre els 
màxims (mini-max), segons el tipus de resultats de què es trac-
ti. Amb aquest criteri, si se’m presenta l’estat de la naturalesa 
més desfavorable, hi perdré menys. 

 7.  Una empresa que fabrica dues gammes diferents de produc-
tes té exhaurida la capacitat productiva i l’empresària ha de-
cidit produir només una de les dues gammes. D’altra banda, 
té un 40% de possibilitats de subscriure un acord comercial 
exclusiu amb una gran superfície. 

  L’empresària sap que si accepta aquest acord obtindrà un 
augment en les vendes de 120000 unitats de la primera 
gamma i de 80000 unitats del segon tipus de producte. 

  Si per contra no aconsegueix tancar l’acord amb aquesta 
gran superfície, l’increment de les vendes previstes serà de 
80000 unitats en la primera gamma i de 120000 unitats en 
la segona. 

a)  Calcula el valor esperat per a cadascuna de les gammes 
de producte. 

b)  Opina sobre la decisió que ha d’adoptar l’empresària. 

Justifica la resposta. 
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Estats de la 
naturalesa

Subscriure No subscriure

Probabilitat 40% 60%

Primera gamma de
productes

120 000 80 000

Segona gamma de
productes

80 000 120 000

a)  El valor esperat per a la primera gamma és: 

VE = (120000 · 0,4) + (80000 · 0,6) = 48000 + 48000 =  
= 96000 

El valor esperat per a la segona gamma és: 

VE = (80000 · 0,4) + (120000 · 0,6) = 32000 + 72000 =  
= 104000 

b)  A partir dels resultats obtinguts en l’apartat anterior, es de-
dueix que l’empresària optarà per produir la segona gamma 
de productes, ja que el seu valor esperat és superior. 

 8. Una empresa es planteja la possibilitat de muntar una nova 
planta amb l’objectiu d’incrementar els seus beneficis. Té 
dubtes d’on ubicar-se. Té dues opcions: quedar-se aquí a 
Espanya o anar a algun altre país d’Europa. Que s’instal·li 
en un lloc o en un altre depèn de que es mantinguin o 
no els costos de personal tal com estan fins ara o bé que 
s’incrementin. Hi ha un 30% de probabilitats que els costos 
es mantinguin. 

  Si els costos es mantenen i es queden aquí els beneficis 
seran de 10000 € a l’any i si es deslocalitzen els beneficis 
seran de 5000 €. 

  Si es queden i els costos s’incrementen, el beneficis seran de 
8000 € i si s’instal·len fora seran de 15000. 

  Es demana: 

  a)  Fer la matriu de decisió. 

  b)  Prendre la decisió aplicant el criteri de risc. 

  c)  Criteri de Laplace. 

  d)  Criteri de Hurwicz tenint en compte que el coeficient 
d’optimisme és del 40%. 

  e)  Criteri de Savage. 

a) 

Estats de la 
naturalesa

Costos iguals Augment de 
costos

Probabilitat 30% 70%

Espanya 10000 8000

Espanya 5000 15000

b)  Espanya = 0,3 · 10000 + 0,7 · 8000 = 3000 + 5600 = 8600 
Europa = 0,3 · 5000 + 0,7 · 15000 = 1500 + 10500 = 12000

La decisió serà triar deslocalitzar-se cap a Europa.

c)  Espanya = 0,5 · 10000 + 0,5 · 8000 = 5000 + 4000 = 9000    
Europa = 0,5 · 5000 + 0,5 · 15000 = 2500 + 7500 = 10000 

La decisió serà triar deslocalitzar-se cap a Europa. 

d)  Espanya = 0,4 · 10000 + 0,6 · 8000 = 4000 + 4800 = 8800 
Europa = 0,4 · 15000 + 0,6 · 5000 = 6000 + 3000 = 9000 

La decisió serà triar deslocalitzar-se cap a Europa. 

e) 

Estats de la 
natura

Costos 
iguals

Augment de 
costos

Espanya 0 7000 7000

Europa 5000 0 5000

La decisió serà triar deslocalitzar-se cap a Europa. 

 9. Una empresa espanyola es planteja la reestructuració de la 
seva producció amb l’objecte d’afrontar en els propers anys 
l’actual crisi econòmica. Per assolir aquest objectiu decideix 
estudiar les possibilitats d’actuació que té al seu abast. 

  En el moment inicial se li presenten les alternatives se-
güents: 

  a)  Intentar modificar el producte que produeix actualment, 
investigant en els seus laboratoris. 

  b)  Comprar una llicència americana que li resoldrà el pro-
blema fins al final, és a dir, fins a la producció del nou 
producte. 

  En el cas que intentés modificar el producte en els seus la-
boratoris, podria assolir l’èxit o no. Tenint en compte expe-
riències similars realitzades pel departament d’investigació, 
espodenestimaren el70%iel30%deprobabilitatsd’èxit i de 
fracàs, respectivament. 

  En l’hipotètic cas que assolir l’èxit en la investigació, hauria 
de decidir si modifica la fàbrica, ja que és condició neces-
sària per poder llançar el nou producte, o si no la modifica i 
continua fabricant el producte antic. 

  Amb la informació que tens, fes l’arbre de decisió. 
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 10. De l’empresa de l’exercici 9 hem pogut saber les dades 
econòmiques següents: 

j  Si inicialment decideix investigar, necessita un pressu-
post de 6 000 €. 

j  Si compra la llicència americana, això li suposa un cost 
de 18000 €. 

j  Pel que fa a la reforma de la nova factoria i el llançament 
del nou producte, pot representar uns costos actualitzats 
de 6000 €. 

  En canvi, si decideix llançar el producte amb la prèvia inten-
ció d’efectuar la seva pròpia investigació, i ampliar poste-
riorment la fàbrica, els ingressos actualitzats que es poden 
obtenir són de 36000 €, i si la decisió passa per la compra 
de la llicència americana, són de 30000 €. 

  Amb aquesta nova informació, fes un nou arbre de decisió i 
digues quina seria la millor decisió que es podria prendre. 

24000 = 36000 –  6000 – 6000 

–6 000 

15 000 12000 = 30000 – 18000 

E2 = (0,7 · 24000) + (0,3 · 6000) = 16800 – 1800 = 15000 

 11. Una empresa que fabrica aspiradors ha de decidir entre treu-
re al mercat un model d’aspiració per aire, un per aigua o un 
combinat. La decisió la prendrà depenent de futurs beneficis 
condicionades al comportament de la demanda. Té el 30% 
de possibilitats que aquesta augmenti, 20% que baixi i el 
50 que es quedi estabilitzada. 

  De manera que si elegeix aspiradors per aire, els beneficis 
seran de 300000 €, 200000 € o 100000 €, si la demanda 
augmenta, baixa o es queda estabilitzada. 

  Si escull aspiradors per aigua el beneficis seran de 250000 €, 
240000 € o 160000 €, si la demanda augmenta, baixa o es 
queda estabilitzada. Si elegeix aspiradors combinats, els bene-
ficis es beneficis seran de 225000 €, 205000 € o 175000 €, 
si la demanda augmenta, baixa o es queda estabilitzada. 

  Es demana: 

  a)  Fer la matriu de decisió. Pren un decisió fen servir el 
criteri de risc. 

  b)  Digues quina decisió prendries utilitzant tots els criteris 
d’incertesa (el coeficient d’optimisme és el 60%) 

a) 

Estat de la 
natura

Demanda 
alta

Demanda 
baixa

Estabilitzada

Probabilitats 30% 20% 50%

A. Aire 300 000 200 000 100 000

A. Aigua 250 000 240 000 160 000

A. Combinats 225 000 205 000 175 0000

Aire = (300000 · 0,3) + ( 200000 · 0,2) + (100000 · 0,5) =  
= 90000 + 40000 + 50000 = 180000 

Aigua = (250000 · 0,3) + ( 240000 · 0,2) + (160000 · 0,5) =  
= 75000 +  48000 + 80000 = 203000 

Combinats = (225000 · 0,3) + (205000 · 0,2) + (175000 · 0,5) = 
= 67500 + 410000 + 87500 = 196000 

Es triaria treure al mercat els aspiradors per aigua 

b) 

j  Pessimista o de Wald 

Estat de la 
natura

Demanda 
alta

Demanda 
baixa

Estabilitzada

A. Aire 300 000 200 000 100 000 100 000

A. Aigua 250 000 240 000 160 000 160 000

A. Combinats 225 000 205 000 175 000 175 000

El valor més alt és aspiradors combinats

j  Optimista

Estat de la 
natura

Demanda 
alta

Demanda 
baixa

Estabilitzada

A. Aire 300 000 200 000 100 000 300 000

A. Aigua 250 000 240 000 160 000 250 000

A. Combinats 225 000 205 000 175 000 225 000

El valor més alt és aspiradors per aire 

j  Laplace 

Aire = (300000 · 1/3) + ( 200000 · 1/3) + (100000 · 1/3)=  
= 100000 + 66666 + 33333 = 199999 

Aigua = (250000 · 1/3 + (240000 · 1/3 + (160000 · 1/3) =  
= 83333 + 80000 + 53333 = 216666 

Combinats = (225000 ·1/3) + (205000 ·1/3) + (175000 ·1/3) =  
= 75000 + 68333 + 58333 = 201666 

Triarem aspiradors per aigua. 

j  Hurwicz 

Aire = (300000 · 0,6) + (100000 · 0,4) = 180000 + 40000 =  
= 220000
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Aigua = (250000 · 0,6) + (160000 · 0,4) = 150000 + 64000 = 
= 214000 

Combinats = (225000 ·0,6) + (175000 ·0,4) = 135000 + 70000= 
= 205000 

Triarem aspiradors per aire. 

j  Savage 

Estat de la 
natura

Demanda 
alta

Demanda 
baixa

Estabilitzada

A. Aire 0 40 000 75 000 75 000

A. Aigua 50 000 0 15 000 50 000

A. Combinats 75 000 35 000 0 75 000

Es triaria els aspiradors per aigua. 

j Comprova el teu nivell
 1. L’element de la matriu de decisió que són variables no con-

trolables és: 

  a)  Estratègies. 

  b)  Probabilitats. 

  c)  Estats de la naturalesa. 

  d)  Cap de les anteriors. 

Resposta correcta: c). 

 2. La matriu de decisió és: 

  a)  Una manera científica de prendre un decisió. 

  b)  És el mateix que l’arbre de decisió. 

  c)  Només serveix per prendre decisions úniques. 

  d)  És correcte la a i la c. 

Resposta correcta: d). 

 3. El criteri de Laplace: 

  a)  És el mateix que el criteri optimista. 

  b)  S’utilitza davant una situació d’incertesa. 

  c)  S’utilitza quan tenim les probabilitats dels estats de la 
naturalesa. 

  d)  S’utilitza davant una situació de certesa. 

Resposta correcta: b). 

 4. Quan en un procés de decisió únicament hi ha un estat de la 
natura possible, ens trobem davant d’una situació: 

  a)  De risc. 

  b)  De certesa. 

  c)  D’incertesa. 

  d)  En aquest cas no cal prendre cap decisió. 

Resposta correcta: b). 

 5. Si en el càlcul del valor esperat de tres alternatives trobem 
els resultats: 125, 200 i 180 per a les alternatives A1, A2 i 
A3, respectivament. Quina alternativa triarem? 

  a)  La A1 perquè té un valor inferior. 

  b)  La A2 perquè té un valor superior. 

  c)  La A3 perquè representa un valor mitjà entre les dues. 

  d)  Per poder decidir cal tenir el nombre d’estats de la natu-
ra que es presenten. 

Resposta correcta: b). 

 6. En la situació d’incertesa: 

  a)  No es tenen en compte les probabilitats dels estats de la 
naturalesa. 

  b)  No es tenen en compte els estats de la naturalesa. 

  c)  Sempre tindrem tres estratègies per triar. 

  d)  Utilitzarem el criteri de risc. 

Resposta correcta: a). 

 7. En una situació de certesa haurem d’utilitzar: 

  a)  El criteri de Laplace. 

  b)  El criteri de Savage. 

  c)  El criteri de Hurwicz. 

  d)  Utilitzarem l’alternativa amb millor resultat. 

Resposta correcta: d). 

 8. Si ets una persona indecisa amb por d’equivocar-te a l’hora 
de prendre una decisió en situació d’incertesa, faràs servir: 

  a)  El criteri de Laplace. 

  b)  El criteri de Savage. 

  c)  El criteri de Hurwicz. 

  d)  No prendré decisions. 

Resposta correcta: b). 

 9. Si has de prendre una decisió de la que en dependran altres, 
faràs servir: 

  a)  La matriu de decisió. 

  b)  L’arbre de decisió. 

  c)  És una situació que no succeeix mai. 

  d)  La a i la b. 

Resposta correcta: b). 
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 10. La situació de risc: 

  a)  Només s’utilitza quan tenim les probabilitats. 

  b)  És un criteri d’incertesa. 

  c)  És el mateix que el criteri de Laplace però amb un altre 
nom. 

  d)  Cap és correcte. 

Resposta correcta: a). 
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j Activitats 
 1. Explica la importància del factor humà dins de l’empresa. 

És impossible pensar en una organització que no disposi de fac-
tor humà. Encara que una empresa utilitza una gran tecnologia, 
sempre ha d’haver-hi una persona que faci funcionar les màqui-
nes i que prengui les decisions. 

 2. En una empresa petita, es porta a terme la gestió de perso-
nal? Hi ha un departament de recursos humans? Raona les 
teves respostes. 

Un empresa petita sí que fa gestió del seu personal, encara que 
possiblement no hi hagi un departament de recursos humans. La 
direcció de personal la pot portar el director gerent. 

 3. Dóna algun argument que justifiqui la importància que 
s’atorga al departament de personal a l’empresa. 

El factor humà és un dels elements més importants de 
l’empresa ja que sense aquest, l’empresa no podria funcionar. 
Del tracte que es doni a les persones que formen part del col.
lectiu de l’empresa en dependran els seus resultats. Això fa 
que les empreses destinin una bona part dels seus mitjans 
a aquest departament i, per tant, sigui considerat de gran 
importància. 

 4. Explica els passos que seguiries si haguessis de buscar feina. 

Resposta oberta. 

 5. Explica què entens per formació online. 

La formació en línia o e-learning és la formació basada en la 
tecnologia. 

 6. Digues alguns avantatges i alguns inconvenients de la for-
mació online. 

Avantatges: 

j  Costos. Es redueixen notablement els costos (30% ja que no 
tots els cursos es fan per aquest mètode), tal com les dietes 
(allotjament, transport, dinar...). 

j  Temps. Es redueixen els temps d’aprenentatge sobre un 50%. 

j  Comoditat. S’eviten desplaçaments i l’accés al curs és fàcil ja 
que només fa falta un terminal i connexió a Internet. 

j  Estar actualitzat. Els continguts del curs es van actualitzant. 

j  Infraestructura. No cal buscar lloc ni espai de temps per 
realitzar-lo; un com ofertat, el treballador s’adapta al temps. 

j  Flexibilitat. Cada treballador va al seu ritme d’aprenentatge 
i l’empresa el va informant dels cursos als que pot accedir. 

j  Coordinació dels cursos per part de l’empresa. L’empresa pot 
marcar els cursos que són més adequats a cada treballador. 

Inconvenients: 

j  Retroalimentació lenta, poca interactivitat. Potser es perden 
les relacions directes entre l’alumne i el formador. 

j  Abandonaments. Sol haver-hi més abandonaments que a la 
formació tradicional. 

j  Problemes tècnics: pot haver problemes de saturació a la 
xarxa. 

j  Falta d’hàbit. Encara és una manera nova d’entrar per part 
dels treballadors. 

 7. Per què creus que els cuiners utilitzen una gorra per fer la 
seva feina? 

Per motius d’higiene en el treball. 

 8. Què han de fer els subministradors de maquinària per seguir 
la normativa de seguretat i higiene en el treball? 

Han d’informar convenientment de la utilització correcta, mani-
pulació i conservació dels productes per a evitar riscos. 

 9. Creus que per aconseguir la plena igualtat d’oportunitats en 
el treball és suficient el compliment d’una sèrie de lleis, o 
són necessàries altres mesures? 

Resposta oberta. 

 10. Fes una recerca per Internet sobre la normativa que actual-
ment existeix per fomentar la igualtat en el treball. En pri-
mer lloc pots identificar a la Contitució Espanyola quina es 
la seva aportació. En segon lloc localitza i descarrega’t el 
text íntegre de la Llei d’igualtat efectiva d’homes i dones i 
resumeix quines són les aportacions fonamentals. 

Resposta oberta. 

j Lectures de suport 

«La promoció interna guanya respecte 
a la contractació directa» 

 1. Consideres que és una bona política d’empresa cobrir les 
vacants de treball per personal de la pròpia empresa?

Resposta oberta

 2. A qui creus que pot perjudicar i a qui pot beneficiar aquesta 
política?

Beneficia els treballadors interns, ja que els motiva pensar que 
poden millorar i perjudica les persones que no tenen feina, ja 
que difícilment en trobaran.
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«Adaptar-se o morir» 

 1. Quina funció fa el departament de recursos humans per a 
contribuir que els seus treballadors s’adapten als canvis? 

El departament de recursos humans té, entre les seves funcions, 
la formació. En cada moment i en funció dels canvis que es pro-
dueixin, el departament de recursos humans organitzarà cursos 
de formació que permeten als treballadors una millor adaptació 
als canvis. 

«Mateix treball, mateix salari» 

 1. Creus que, de forma general, a les empreses es compleix la 
Llei d’Igualtat? Cerca informació d’aquesta qüestió. 

Resposta oberta. La informació la poden buscar a l’INE.

 2. Què n’opines del fet que, en algunes empreses, a les dones 
els costi de tenir accés a llocs de responsabilitat, tal com 
diu l’article? Consulta els consells d’administració d’algunes 
empreses que coneguis.

Resposta oberta. També s’haurien de consultar els òrgans 
d’administració d’algunes empreses multinacionals.

«Formar-se és invertir» 

Explica què s’entén per capital humà. 

El capital humà està format per tot el personal que treballa en una 
empresa i és tan important com el capital fi nancer o el monetari. 

Explica el concepte de competitivitat empresarial i relaciona’l 
amb la formació laboral. 

La paraula competitivitat implica una competició, en aquest cas en-
tre empreses. Totes les empreses volen assolir una bona posició en el 
mercat, i per fer-ho han de tenir tots els seus elements en bon estat. 
El capital humà és un d’aquests elements, que per poder competir 
amb el d’altres empreses, s’ha d’anar formant constantment; és a dir, 
reciclant-se. Es tracta d’estar al dia, sempre en consonància amb les 
noves ciències i tecnologies. 

Digues a què es refereix l’article quan parla de reciclatge tecno-
lògic i la seva importància en l’empresa i en el seu entorn. 

Per reciclatge tecnològic s’entén estar al corrent de les noves tecno-
logies i avenços en aquest àmbit. El reciclatge és molt important per 
poder estar a l’altura de les altres empreses que ja l’han dut a terme, 
i de les de nova constitució. 

j Activitats finals 
 1. Explica amb les teves paraules què és la intel·ligència emo-

cional. 

És l’habilitat que ens permet conèixer i dominar els nostres pro-
pis sentiments, interpretar o afrontar els dels altres, sentir-nos 
satisfets i ser eficaços en la vida. 

 2. Escoltar activament el treballador, a través d’una política de 
portes obertes i enquestes d’opinió per detectar el que vol i 
necessita, amb quina habilitat de la intel·ligència emocio-
nal està relacionat? 

Amb l’empatia. 

 3. Motivar el treballador fent-lo l’únic responsable del seu lloc 
de treball i resultats i que se senti entusiasmat amb ells, 
amb quina habilitat de la intel·ligència emocional està re-
lacionat? 

Amb l’automotivació. 

 4. Explica què entens per gestió del coneixement. 

La gestió del coneixement és la gestió del capital intel·lectual 
en una organització amb al finalitat d’afegir valor als productes 
i serveis que ofereix l’organització al mercat i diferenciar-los de 
la competència. 

 5. Què s’entén per competència laboral? 

Són el conjunt de coneixements teòrics, habilitats, destreses i 
actituds que són aplicats pel treballador en el desenvolupament 
de les funcions que se li assignin en una organització. 

 6. Què vol dir que una empresa es gestiona per competències? 

Vol dir que gestiona el personal de l’empresa de manera que els 
llocs de treball els ocupen persones que tenen un ampli ventall 
de competències en el sentit que es puguin adaptar a totes les 
situacions de l’entorn de l’empresa. 

 7. Explica què és un currículum vitae. 

Es una relació detallada de la formació acadèmica i de 
l’experiència professional d’una persona. 

 8. Confecciona el teu currículum vitae. 

Resposta oberta. 

 9. Per què és important la formació a l’empresa? 

Un dels factors més importants a l’empresa és el treball, per 
tant per l’empresa el personal és indispensable. Una empresa en 
què el personal no estigui al dia, actualitzat en les noves tec-
nologies i en les nous avanços tecnològics, es queda totalment 
antiquada. Sabent això les empreses dediquen part dels seus re-
cursos a la formació dels treballadors perquè siguin competitius 
i com a conseqüència l’empresa també ho sigui. 
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 10. Quines tasques creus que estan dins de la funció d’adminis-
tració del departament de recursos humans? 

a)  Selecció i formalització de contractes. 

b)  Tramitació de nòmines i assegurances socials. 

c)  Control de drets i deures dels treballadors: vacances, permi-
sos per maternitat, etc. 

 11. Posa exemples de mitjans de protecció que utilitzen els tre-
balladors per complir les normes de seguretat i higiene. 

Casc, guants, bata, vestit d’amiant, mascareta, etc. 

 12. Quina diferència hi pot haver entre el departament de recur-
sos humans d’una gran empresa i el d’una empresa petita? 

A les empreses petites no hi sol haver un departament de re-
cursos humans pròpiament dit, i les funcions que aquest podria 
desenvolupar les fan altres departaments o bé, es contracten 
empreses externes d’assessoria per realitzar-les. 

En canvi, a les empreses grans, aquest departament pot ser 
complex i s’hi poden realitzar diverses funcions. 

 13. Fes un esquema de totes les funcions del departament de 
recursos humans. 

Departament de recursos humans: 

j  Funció de treball 

– Organitzar les plantilles 

j  Funció de selecció i contractació de personal 

– Determinar el perfi l adequat 

– Reclutament de candidatures 

– Selecció de la persona 

– Elecció de la persona 

– Selecció i formalització de contractes 

j  Funció d’administració de personal i assegurances 

– Tramitació de nòmines 

– Control de drets i deures dels treballadors 

j  Funció de formació de recursos humans 

j  Funció de relacions laborals 

j  Funció de control de personal 

 14. Explica els passos que seguiries per seleccionar una persona 
que ha de cobrir una vacant de cambrer en una discoteca. 

Resposta oberta. 

 15. Redacta un anunci per al diari que demani una persona per 
cobrir un lloc a la teva empresa, en principi de comptable, 
però amb possibilitats d’ascendir. 

«Empresa d’enginyeria necessita persona de més de 18 anys, 
responsable, per cobrir una vacant al departament de finances. 

Cal que tingui coneixements de comptabilitat i anglès, parlat i 
escrit. Es valorarà la titulació i altres idiomes. Envieu el currícu-
lum a l’apartat de correus 1235 de Barcelona.» 

 16. Explica què entens per la llei d’igualtat entre homes i dones. 
Estàs d’acord en que existeixi una llei que reguli aquest tema? 

És un allei que recull mesures per garantir a les dones més igual-
tat a nivell social, laboral, política i familiar. 

Resposta oberta. 

 17. Llegeix el següent article i contesta les preguntes: 

  a)  Quines avantatges creus que pot tenir la creació d’aquesta 
escola de negocis? 

Resposta oberta. 

  b)  Estàs d’acord amb l’opinió del Sr. Lara sobre els recursos 
humans de l’empresa? Raona la resposta. 

Resposta oberta. 

j Comprova el teu nivell
 1. Quina de les respostes següents no està relacionada amb un 

comportament emocional desitjable: 

  a)  Tractar la gent amb cortesia i educadament. 

  b)  Escoltar el que els altres han de dir abans d’expressar el 
teu punt de vista. 

  c)  Posar etiquetes a les persones. 

  d)  Utilitzar les idees de la gent per canviar o millorar en la 
feina. 

Resposta correcta: c). 

 2. Un fet diferenciador de les empreses que es pot convertit en 
una font d’avantatge competitiu és: 

  a)  Els ordinadors que utilitza. 

  b)  Els elements de transport que té. 

  c)  La capacitat i formació dels seus treballadors. 

  d)  Una màquina adquirida en el mercat nova. 

Resposta correcta: c). 

 3. La gestió per competències implica: 

  a)  Contractar molts treballadors. 

  b)  Reduir personal, per reduir costos. 

  c)  Contractar persones amb un currículum molt extens. 

  d)  Contractar persones que es puguin adaptar a la filosofa 
de l’empresa. 

Resposta correcta: d).
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 4. La formació del personal, per l’empresa és: 

  a)  Una despesa no recuperable. 

  b)  Una inversió en capital humà. 

  c)  Una de les bases del taylorisme. 

  d)  Una reducció d’impostos. 

Resposta correcta: b). 

 5. La formació online o e-learning: 

  a)  Redueix costos. 

  b)  Redueix temps. 

  c)  És còmode. 

  d)  Totes són correctes. 

Resposta correcta: d). 

 6. Una funció del departament de recursos humans és: 

  a)  Buscar el destí de les vacances dels seus treballadors. 

  b)  Orientar-los sobre l’habitatge que han de comprar. 

  c)  Preocupar-se de la formació del personal. 

  d)  Cap de les anteriors. 

Resposta correcta: c). 

 7. El gràfic on es detallen les qualitats personals que hauria de 
tenir un treballador per ocupar un cert lloc de treball s’ano-
mena: 

  a)  Organigrama. 

  b)  Currículum. 

  c)  Professiograma. 

  d)  Anagrama. 

Resposta correcta: c). 

 8. La Llei d’Igualtat efectiva d’homes i dones té com a objectiu: 

  a)  Que tinguin el mateix salari si fan la mateixa feina. 

  b)  Que tinguin igualtat d’oportunitats en el treball. 

  c)  Que tinguin igualtat de condicions en el treball. 

  d)  Totes les anteriors són correctes. 

Resposta correcta: d). 

 9. Existeixen altres col·lectius que també tinguin necessitat 
d’igualtat d’oportunitats en el treball? 

  a)  No, només passa amb la dona en el treball. 

  b)  No, només les persones amb discapacitats. 

  c)  No, tothom té igualtat d’oportunitats en el treball. 

  d)  Sí, en general totes aquelles persones que se les pot dis-
criminar per raó de sexe, raça, naixement, religió, opinió 
o qualsevol altra condició o circumstància personal o so-
cial. 

Resposta correcta: d). 

 10. La Llei d’igualtat efectiva d’homes i dones és l’única al res-
pecte que obliga al compliment de determinades normes? 

  a)  Sí. 

  b)  No, també existeix la Constitució. 

  c)  No, la llei no obliga, recomana una sèrie d’actituds. 

  d)  No, també hi ha la Constitució i la normativa internacio-
nal (Unió Europea i OIT). 

Resposta correcta: d). 
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j Activitats 
 1. Reflexiona i comenta l’existència d’exemples d’activitats 

que compleixin totes les característiques del treball excepte 
el de voluntarietat. 

Per exemple, si una persona és seleccionada per participar en un 
tribunal popular d’un judici. 

 2. Existeixen un grup de persones que desenvolupen una acti-
vitat que no es considera treball, és a dir, no està sotmesa 
a la normativa laboral; es tracta dels treballadors autònoms. 
Fes un petit treball de recerca i investiga els següents as-
pectes: 

j  Què són els treballadors autònoms? 

Aquells que treballen per compte pròpi, o sigui, aquells que 
hi treballen en el negoci que és de la seva propietat. 

j  Quines són les característiques del treball que no com-
pleixen? 

La característica de activitat per compte aliena. 

j  Existeix una normativa bàsica i específica que reguli 
l’activitat dels treballadors autònoms? 

Si, es tracta de l’Estatut del Treball Autònom (Llei 20/2007 
d’11 de juliol de l’Estatut del Treball Autònom, BOE núm. 
166 de 12 de juliol de 2007). 

Es pot trobar una explicació comentada al lloc web del Depar-
tament de Treball de la Generalitat de Catalunya (www.gencat. 
net/treball/ambits/autoocupacio/servei_emprenedors/treball_ 
autonom/estatut/index.html) 

 3. Un taxista realitza una activitat que es pot considerar tre-
ball? Raona la resposta. 

Si el taxista és el propietari del taxi es tracta de l’activitat d’un 
treballador autònom, és a dir, no se li aplica la normativa labo-
ral del treball donat que realitza una activitat que és per compte 
propi. Això no vol dir que estigui fora de la llei, sino que se li 
aplica una normativa que no és l’Estatut dels Treballadors. 

Si en canvi el taxista condueix el vehicle per compte d’altri, 
llavors sí que es tracta d’una activitat considerada com a treball. 

 4. Imagina’t que una persona s’adona que ha signat un contrac-
te amb una empresa on el salari base reflectit és inferior al 
que indica el conveni col·lectiu del sector corresponent. És 
això possible? Raona la resposta. 

No és possible, ja que el contracte de treball, al ser una norma 
de rang inferior, no pot empitjorar les condicions marcades al 
conveni col·lectiu. Per aquesta raó aquesta persona haurà de 
cobrar com a mínim el salari fixat per a la seva categoria profes-
sional al conveni col·lectiu de la seva empresa o sector. 

 5. És possible que una persona cobri un salari base de 1400 
euros mensuals per treballar com administratiu comptable, 
mentre al conveni col·lectiu del sector corresponent fixa en 
1200 euros el salari per a aquesta categoria professional? 
Raona la resposta. 

Si és possible, ja que els convenis col·lectius fixen el salari que 
com a mínim s’ha de cobrar, però si que es pot millorar. 

 6. Aconsegueix un exemplar de l’Estatut dels Treballadors (te’l 
pots descarregar d’un lloc web d’Internet) i identifica quins 
articles contenen els drets i deures laborals. Comenta el sig-
nificat de dos d’ells: 

j  El deure de no competir amb l’empresa. 

j  El dret a la percepció puntual del salari. 

L’Estatut dels Treballadors es pot descarregar del lloc web 
http://www.gencat.net/treball/ambits/relacions_laborals/index. 
html. Si és consulta es pot comprovar que el primer contingut, 
el deure de no competir amb l’empresa, es troba a l’article 5 i 
desenvolupat amb més detall a l’article 21. I el segon, el dret a 
la percepció puntual del salari, a l’article 4. 

 7. Investiga que diu l’Estatut dels Treballadors sobre el poder 
disciplinari de l’empresa. 

Ho podem trobar als articles 58, 59 i 60. 

 8. Si una empresa té una plantilla de 1150 persones, quin ti-
pus de representants dels treballadors tindrà? Quants repre-
sentants? I si tingués una plantilla de 2320 persones? 

Serà comitè d’empresa, al tenir una plantilla igual o superior a 
50 persones. 

El comitè d’empresa que correspon a una plantilla de 1150 per-
sones és de 23 membres: 21 per a plantilles entre 651 i 1000, i 
2 més per cada 1000 o fracció de 1000 que excedeixi. 

En el cas de l’empresa amb una plantilla laboral de 2320 perso-
nes, el comitè d’empresa tindrà 25 membres. 

 9. Investiga si a part de l’Estatut dels Treballadors, hi ha una 
altra llei fonamental que a nivell laboral reguli la represen-
tació col·lectiva. Què diu al respecte del dret de reunió? 

Si, es tracta de la Llei de Llibertat Sindical (llei orgànica 
11/1985 del 2 d’agost publicada al BOE n. 189 de 8/8/1985), on 
es regula el dret constitucional a la sindicació, el règim jurídic 
sindical, la representació sindical, l’acció sindical i la tutel·la 
de l’acció sindical. 

El dret de reunió està regulat a l’article 8è del Títol IV (De l’Acció 
Sindical) on s’indica que els treballadors membres d’un sindicat 
tenen dret a celebrar reunions, prèvia notificació a l’empresari, 
fora de les hores de treball i sense alterar l’activitat normal de 
l’empresa. 

L’Estatut dels Treballadors també regula el dret de reunió dels 
treballadors a l’empresa (articles 77-81, del capítol II, títol II) 
en allò que fa referència a les assemblees de treballadors. 

 10. Realitza una breu recerca per Internet i aconsegueix el con-
veni col·lectiu vigent del sector d’oficines i despatxos de 
Catalunya. Identifica la existència dels diferents continguts 
mínims. 

Com ja s’indica en aquesta unitat, al lloc web del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (www.gen-
cat.cat/empresaiocupacio/) existeix un cercador de convenis 
col·lectius. També es poden consultar els llocs web dels sindi-
cats, on normalment ofereixen informació al respecte.
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 11. Quina diferència hi ha entre un conveni col·lectiu sectorial 
i un conveni col·lectiu d’empresa? 

La diferència és l’abast de l’aplicació del conveni col·lectiu: 
empresarial si només afecta a una empresa i sectorial si afecta 
a les empreses que formen un sector d’activitat. 

 12. Explica per quina raó es considera la vaga un instrument per 
a solucionar un conflice laboral. 

Per què mitjançant la vaga, es presiona a l’empresa a negociar 
una solució del conflicte laboral, entenent que la negociació 
col·lectiva ha de ser la principal via per la resolució dels con-
flictes laborals. 

 13. Quina diferència hi ha entre la mediació i l’arbitratge a l’hora 
de solucionar un conveni col·lectiu. 

La mediació proposa vies de diàleg i de solució i en canvi l’ar-
bitratge imposa una solució, un laude arbitral, que les parts 
s’obliguen a cumplir. 

 14. Per quina raó es pot veure obligada l’empresa a realitzar un 
tancament patronal? És un a forma de solucionar un conveni 
col·lectiu? Raona la resposta. 

Quan perilla la integritat o la seguretat de les instal·lacions de 
l’empresa o de les persones que hi treballen com conseqüència 
d’un conflicte laboral o s’alteri de forma substancial el ritme de 
producció. 

Realment no es podria considerar una forma de solucionar un 
conflicte laboral, més aviat és una manifestació d’aquest, ja 
que l’empresa no el pot exercir de forma legal com una forma 
de pressió envers els treballadors, llevat d’unes situacions molt 
excepcionals. 

 15. Què significa que la jornada setmanal ha de ser com a màxim 
de 40 hores en còmput anual? Posa un exemple. 

Que la mitjana d’hores treballades en un any no pot ser superior 
a 40 hores, és a dir, si a una empresa la jornada setmanal es 
distribueix de forma irregular entre 30 i 50 setmanals, segons 
l’activitat que hagi en diferents moments de l’any, si en mitjana 
no es supera les 40, serà una jornada legal, sempre que es res-
pectin els períodes de descans preceptius. 

 16. Fes una recerca per Internet descarrega’t els models oficials 
dels contractes que hem estudiat en aquesta unitat. 

Pots trobar els models oficials de contractes de treball al lloc 
web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya (www.gencat.cat/empresaiocupacio.html) 

 17. Una persona treballadora pot negar-se a fer hores extraordi-
nàries? Raona la resposta. 

Si, sempre que no es tractin d’hores extraordinàries de força 
majora o pactades com a obligatòries al conveni col·lectiu o al 
contracte de treball. 

 18. És el mateix el salari i la nòmina? Raona la resposta. 

No, el salari és la retribució econòmica que rep un treballador 
per treballar per compte aliena, en canvi la nòmina o rebut 
de salaris és el document on es reflecteix el salari, juntament 
als complements salarial i no salarials i a les deduccions que 
s’apliquen. 

 19. Una persona cobra cada mes un salari base de 775 euros i un 
antiguitat del 5% del seu salari base. En aquest mes a fet 
hores extraordinàries per valor de 180 euros i ha cobrat 35 
euros en concepte de desgast d’eines. Calcula els diners que 
realment rebrà aquesta persona al final de mes. Considera 
que la retenció d’IRPF és del 14%, que està contractat de 
forma indefinida i que en aquesta empresa en cobren dues 
pagues extraordinàries anualment. La categoria professional 
és auxiliar administratiu. 



33ECONOMIA DE L’EMPRESA 06

 20. Una persona treballa com a oficial administratiu amb un con-
tracte eventual per circumstàncies de la producció a temps 
complet, cobrant 25000 euros a l’any repartit en 15 pagues.

  Si el tipus de retenció és del 7%, emplena tot el que sàpi-
gues del rebut de salaris. També cobra un complement per 
idiomes per 25 euros al mes. 



34 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE L’ALUMNE06

j Lectures de suport

«L’augment salarial en convenis va ser 
del 2,9%»

Què és l’increment salarial? 

És el percentatge pel qual s’incrementa el salari, que habitualment pac-
ten empresa i treballadors en el conveni col·lectiu o acord similar. 

Què és l’IPC? Pots fer una recercar utilitzant Internet per con-
testar. 

És l’index de preus al consum, un indicador econòmic que té com a 
objectiu reflectir de forma global la variació del preus del productes 
de consum habitual de la població durant un període de temps de-
terminat. Per tenir més informació es pot consultar el lloc web de 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que és l’encarregat de l’elabo-
ració de l’IPC: www.ine.es/daco/ipc.htm. 

Creus que l’increment salarial és una matèria que s’ha de tractar 
als convenis col·lectius? 

La resposta és afirmativa, per la senzilla raó que si els preus pugen 
de forma generalitzada (inflació), la capacitat adquisitiva dels sala-
ris disminueix, o sigui, es dóna una disminució del salari real. És per 
això que és molt habitual que en els convenis col·lectius es pacti 
una claúsula de revisió salarial, mitjançant la qual els salaris dels 
anys següents s’incrementin en la mateixa proporció que la pujada 
de l’IPC. 

«Acord després de quatre dies de 
protesta»

Explica quina és la utilitat d’una vaga.

La vaga és un instrument de pressió envers l’empresa per forçar-la 
a negociar en referència a un conflicte laboral. Es tracta d’una eina 
dels treballadors per defensar els seus drets. 

Per què es fa la mediació? 

La mediació serveix per aportar vies de solució d’un conflicte laboral 
mitjançant propostes d’un agent mediador imparcial, que no imposa, 
sinó suggereix. 

És necessari que sempre hi hagi mediació a qualsevol vaga? 

Només en aquells casos d’empreses que prestin serveis públics vitals 
per a la societat. 

«El Consell de Ministres incrementa el 
Salari Mínim fins als 600 euros»

Per què creus que és necessari el SMI? 

Un exemple de resposta seria: és necessari per evitar que una per-
sona pugui cobrar un salari que l’impideixi viure en condicions mí-
nimes acceptables. 

Fes una senzilla recerca per Internet i observa quina ha estat 
l’evolució dels SMI en els últims cinc anys. 

Any SMI (€/mes) SMI (€/dia)

2004 490,80 16,36

2005 513,00 17,10

2006 540,90 18,03

2007 570,60 19,02

2008 600 20
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Dóna la teva opinió sobre el valor del SMI. Creus que és suficient? 

Un exemple de resposta seria: jo crec que el SMI actualment té un 
valor insuficient per tal que una persona pugui viure de forma digna, 
ja que si un valora el cost actual dels béns i dels serveis indispensa-
bles per viure es podria comprovar que és molt més alt que el SMI. 

j Activitats finals
 1. Defineix els diversos tipus de contractes. 

Els contractes a temps indefinit són aquells en què les parts 
contractants realitzen un pacte en el qual no fixen una data 
determinada per a l’extinció de la relació laboral. 

Els contractes de durada determinada són aquells en què 
s’estableix un període de temps determinat, després del qual, 

 2. Digues la diferència entre un contracte en pràctiques i un 
per a la formació. 

Aquest quadre recull les principals diferències entre tots dos: 

 3. Digues quina d’aquestes condicions no correspon a un con-
tracte en pràctiques.

  a)  Que el treballador tingui títol universitari o de formació 
professional de grau mitjà o superior. 

  b)  Que la forma sigui escrita. 

  c)  Que tingui una durada d’un mínim de 6 mesos i un màxim de 
2 anys, amb opció a 3 anys segons el conveni del sector. 

  d)  Que el període de prova no pugui ser superior a 1 mes per als 
titulars de grau mitjà i a 2 mesos per als de grau superior. 

Resposta correcta: c). 

En pràctiques De formació

Requisits per al/la:
a) Treballador/ra
Tenir títol universitari o de formació professional de grau mitjà
o superior.

b) Empresari/ària
Donar al treballador/ra un lloc que li permeti realitzar la pràctica
professional adequada al nivell d’estudis cursat.

Requisits per al/la:
a) Treballador/ra

j  Tenir entre 16 i 21 anys.
j  Sense titulació acadèmica requerida.

b) Empresari/ària
Té un nombre màxim de contractacions d’aquesta modalitat, en
funció de la mida de la seva plantilla.

Durada:
Un mínim de 6 mesos i un màxim de 2 anys.

Durada:
j  Un mínim de 6 mesos i un màxim de 2 anys, amb opció de 3 anys 

segons el conveni del sector.
j  Un cop esgotada la durada màxima, el treballador/ra no podrà 

ser tornat a contractar sota aquesta modalitat, en aquesta em-
presa ni en cap altra.

Pròrrogues:
Se’n poden concedir un màxim de 2, que no poden ser inferiors a 
6 mesos.

Pròrrogues:
Igual que el contracte en pràctiques.

Període de prova:
No pot ser superior a 1 mes per als titulats de grau mitjà, ni a
2 mesos per als de grau superior.

Període de prova:
Igual que el contracte en pràctiques.

Retribució:
Segons el conveni, però no pot ser inferior al 60 % del salari d’un
treballador que ocupi el mateix lloc de treball durant el primer any
de vigència del contracte, ni al 75 % durant el segon any. Malgrat
això, mai no pot ser inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

Retribució:
Es fixa mitjançant el conveni, i no pot ser mai inferior al SMI pro-
porcional
al temps treballat.

Forma:
Per escrit.

Forma:
Per escrit.

Excepcions:
No tindrà la consideració de contracte en pràctiques quan la pràctica
sigui integrant dels estudis corresponents i sempre que es realitzi
com a part integrant dels cursos de formació professional
ocupacional.

Excepcions:
No es poden fer aquests tipus de contractes quan tinguin per ob-
jecte la qualificació per un lloc de treball que hagi ocupat anterior-
ment un treballador de la mateixa empresa, per un període superior 
a 12 mesos.



36 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE L’ALUMNE06

 4. Explica què és el salari i de què està compost. 

El salari consisteix en la totalitat de les prestacions econòmi-
ques dels treballadors, en diners o en espècie, per la prestació 
professional de serveis laborals per compte d’altri. Està compost 
pel salari base i pels complements salarials. 

 5. Defineix el concepte de nòmina. 

La nòmina és el rebut individual justificant del pagament dels 
salaris, que s’entrega al treballador com a liquidació del seu 
salari. 

 6. Enumera les parts de què es compon una nòmina. 

Les parts d’una nòmina són: 

j  Encapçalament. 

j  Meritacions. 

j  Bases de cotització a la Seguretat Social. 

j  Deduccions. 

j  Total a percebre. 

 7. Explica la diferència que hi ha entre les cotitzacions a la 
Seguretat Social i les retencions de l’IRPF. 

Les cotitzacions a la Seguretat Social són els diners que s’han 
d’abonar a l’organisme de la Seguretat Social en concepte d’as-
sistència sanitària, que per part del treballador depèn del salari 
brut que cobri. 

Les retencions de l’IRPF són diners que es paguen a compte de 
l’impost de les persones físiques i no tenen cap contraprestació 
directa. El tipus impositiu que s’aplica depèn de les condicions 
salarials i familiars del treballador. Aquest tipus s’aplica al salari 
brut. 

 8. Comenta la diferència que hi ha entre el salari brut i el sa-
lari net d’un treballador. 

El salari brut és el que es cobra abans d’aplicar les retencions 
de l’IRPF i de deduir-ne la part corresponent de cotització a la 
Seguretat Social. Per tant, el salari net és igual al salari brut 
menys aquestes deduccions. 

 9. Un treballador pot cobrar un salari per sota del salari mínim 
interprofessional? Raona-ho. 

Cap treballador no pot cobrar un salari inferior al salari mínim 
interprofessional. 

El raonament resta obert per a l’alumne. 

 10. El salari que ha de cobrar cada treballador és determinat pel 
que està establert: 

  a)  En el contracte de treball. 

  b)  En el conveni col.lectiu. 

  c)  En el contracte de treball o en el conveni col.lectiu. 

Resposta correcta: c). 

 11. Quina és la principal diferència entre un contracte eventual 
per circumstàncies de la producció i un contracte d’obra o 
servei determinat? I les semblances? 

La diferència fonamental és que en el contracte d’obra l’activitat 
objecte de la contractació no ha de ser l’habitual de l’empresa 
i en el contracte eventual per circumstàncies de la producció sí 
que ho pot ser, normalment ho és. 

La principal semblança és que es tracten de contractes de dura-
da determinada, a més, que a finalització d’ambdós contractes 
l’empresa ha d’indemnitzar al treballador amb un import equiva-
lent a vuit dies de salari per cada any treballat. 

 12. Una persona treballa en una empresa amb un contracte en 
pràctiques, cobrant us salari base de 950 euros al mes. Si el 
salari base de la categoria equivalent és de 1400 euros, és 
correcte aquesta situació? Comenta la solució. 

Durant el primer any de contractació el salari és correcte, ja que 
no és inferior al 60% del salari de la categoria equivalent 
(60% · 1400 = 840 < 950). Però en el segon any la situació 
canvia, ja que el salari és inferior al mínim establert, el 75% del 
salari de la categoria equivalent (75% · 1400 = 1050 > 950). 
Legalment el mínim que es podria pagar en el segona any seria 
1050 €. 

 13. Explica què són els sindicats i la funció que compleixen a 
l’empresa. 

Els sindicats són organitzacions que representen els interessos 
laborals dels treballadors i la seva funció a l’empresa és la seva 
defensa i revindicació. 

 14. Què és l’SMAC? Fes una breu recerca per Internet i confec-
ciona un informe. 

L’SMAC és el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació i la seva 
funció és donar serveis d’assistència a la resolució de conflic-
tes laborals. Les comunitats autònomes tenen competències en 
aquest servei i en particular a Catalunya s’encarrega el Tribunal 
Laboral de Catalunya (www.tlc.es). 

 15. Una persona ha finalitzat els seus estudis de Tècnic Supe-
rior en Administració i Finances i comença a buscar feina. 
Quines modalitats de contractes formatius és més adient? I 
quina no? Raona la resposta. 

La modalitat més adient és la del contracte en pràctiques sem-
pre que desitgi treballar en feines relacionades amb el camp 
professional dels estudis que té. Per aquesta raó, el contracte 
per a la formació no és l’adient. 

 16. Emplena el rebut de salaris d’una persona que treballa com 
a auxiliar comptable amb les següents remuneracions men-
suals següents: salari base de 875 euros, antiguitat de 12 
euros, hores extraordinàries normals de 75 euros i despe-
ses de locomoció de 45 euros. Cobra tres pagues extraordi-
nàries a l’any de salari base i el tipus de retenció d’IRPF és 
del 5%. 
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17. Pot una persona fer una jornada de 12 hores diàries? Raona 
la resposta.

Sí, sempre que s’acordi al conveni col·lectiu d’aplicació vigent i 
que respecti la normativa laboral referent a descansos laborals. 

18. Què és el període de prova? Quin seria el de la persona de 
l’activitat 15? Raona la resposta. 

El període de prova és aquell termini de temps que es celebra a 
l’inici de la relació laboral, on ambdúes parts, empresa i treba-
llador, posen a prova la relació laboral i en cas de rescissió de 
contracte no caldrà indemnitzar a l’altre part.

En el cas de la persona de l’activitat 15, com disposa de titula-
ció tècnica, el període de prova genèric màxim és de sis mesos, 
però si es realitza un contracte en pràctiques, en aquest cas 
seria de tres mesos.
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 19. Una persona fa una jornada diària de dilluns a divendres de 
les 20.00 a les 04.00. Quin descans ha de fer com a mínim? 
I si és un treballador de 17 anys?

Tal com la normativa laboral indica, si es tracta de jornada con-
tinuada, s’haurà de fer un descans mínim de quinze minuts dins 
de la jornada i en el cas que el treballador sigui menor d’edat, 
serà de trenta minuts. Però en aquest no serà així, ja que es 
tracta de treballa nocturn i la normativa prohibeix als menors la 
realització d’aquest horari de treball.

 20. Explica quines són les formes de remunerar les hores ex-
traordinaris i posa exemples numèrics per il·lustrar-ho.

Les hores extraordinàries es poden remunerar de dos maneres: 
en diners o mitjançant descans equivalent. Posem un exemple: 
una persona ha realitzat en un mes un total de deu hores extra-

ordinaris i en aquesta empresa es remunera l’hora extraordinària 
un 50% més que l’hora ordinària.

Si ho cobra en diners i l’hora ordinària és 35,00 euros, l’hora 
extraordinària seria 35,00 + 50 % s/35 = 35 + 17,50 = 52,50 €.

Per tant, cobraria 10 hores · 52,50 €/hora = 525,00 €. En el cas 
de compensació per descans equivalent, les deu hores es com-
pensarien amb l’equivalent més el 50% de bonificació:

10 h + 50% s/10 = 10 + 5 = 15 hores de descans.

 21. Calcula la nòmina d’una persona que treballa en una empresa 
amb la categoria d’oficial administratiu i cada any cobra un 
salari base de 19520 euros. Té dues pagues extraordinàries 
a l’any i cobra un complement d’antiguitat de 124 euros al 
mes. També ha cobrat 175 euros en conceptes de dietes. La 
retenció d’IRPF és del 17%.
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j Comprova el teu nivell
 1. Els treballadors tenen dret a gaudir d’un descans setmanal de: 

  a)  Un dia i mig ininterromputs per als majors d’edat. 

  b)  Dos dies i mig ininterromputs per als menors d’edat. 

  c)   Dos dies per tothom, però dels quals un i mig han de ser 
ininterromputs. 

  d)  Dos dies, que no cal que siguin ininterromputs. 

Resposta correcta: a). 

 2. El període de prova es considera: 

  a)  Obligatori per a l’empresa i per al treballador. 

  b)  És un dret per a l’empresa, però no és una obligació per 
a ella, ja que poden acordar amb el treballador no cele-
brar-lo. 

  c)  És obligatori per als treballadors que concertin contrac-
tes per escrit. 

  d)  Ha de ser de sis mesos com a mínim, per a qualsevol 
contracte. 

Resposta correcta: b). 

 3. Quina és la finalitat del contracte de foment de la contracta-
ció indefinida? 

  a)  Fomentar la contractació temporal. 

  b)  Incentivar la conversió de contractes temporals en inde-
finits.  

  c)  Incentivar la contractació de determinats col·lectius. 

  d)   Fomentar la contractació en modalitats formatives. 

Resposta correcta: c). 

 4. La principal diferència entre un contracte en pràctiques i un 
contracte per a la formació és: 

  a)  La durada màxima: 2 i 3 anys respectivament. 

  b)  La titulació: batxillerat, formació professional o univer-
sitària per al primer i no n’ha de tenir per al segon. 

  c)  La titulació: formació professional o universitària per al 
primer i no n’ha de tenir per al segon. 

  d)  No hi ha diferències. 

Resposta correcta: c). 

 5. El contracte s’ha de formalitzar per escrit: 

  a)  Sempre. 

  b)  Mai.  

  c)  En el cas de determinats contractes per als quals és obli-
gatori.  

  d)  A voluntat de l’empresa. 

Resposta correcta: c). 

 6. La jornada màxima de treball és de: 

  a)  37 hores setmanals. 

  b)  40 hores setmanals de mitjana en còmput anual. 

  c)  40 hores setmanals de mitjana en còmput mensual. 

  d)  35 hores setmanals de mitjana en còmput anual. 

Resposta correcta: b). 

 7. Les hores extraordinàries no poden ser superiors a: 

  a)  80 a l’any, sense incloure les compensades amb descans 
equivalent ni les de força major. 

  b)  80 a l’any, sense incloure les compensades amb descans 
equivalent. 

  c)  80 a l’any, sense incloure les de força major. 

  d)  80 a l’any en tots els casos. 

Resposta correcta: a). 

 8. En una jornada continuada que excedeixi les sis hores, el 
descans dins la jornada no pot ser inferior a: 

  a)  Trenta minuts, si els treballadors tenen 16 o 17 anys. 

  b)   Trenta minuts.  

  c)  Quinze minuts, si els treballadors tenen 16 o 17 anys.  

  d)   Vint-i-cinc minuts. 

Resposta correcta: a). 

9. Es considera horari nocturn el realitzat entre les hores: 

  a)  22.00 i 6.00. 

  b)  24.00 i 8.00. 

  c)  23.00 i 7.00. 

  d)  22.00 i 7.00. 

Resposta correcta: a). 

10. El període de vacances anuals és com a mínim de: 

  a)  30 dies naturals. 

  b)  30 dies laborables. 

  c)  25 dies laborables.  

  d)  S’ha d’acordar al conveni col·lectiu o al contracte laboral. 

Resposta correcta: a).

Com aquesta persona és de categoria oficial administratiu, aleshores pertany al grup de cotització 5. Consultant la taula 6.8 de bases 
màximes i mínimes, es pot comprovar que tant la base de cotització per contingències comunes com per contingències professionals  
estan dintre dels límits. 
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j Activitats 
 1. Posa exemples de producció en sèrie i de producció indivi-

dual. 

j  En sèrie: automòbil. 

j  Individual: edifici. 

 2. Identifica els elements del procés de producció (entrades, 
tecnologia i sortides) de dos exemples reals. 

Resposta oberta. 

 3. Comenta si actualment les noves tecnologies utilitzen més 
treball que capital. 

Resposta oberta. 

 4. Posa un exemple de dues tecnologies diferents que propor-
cionin els mateixos béns o serveis. 

Si una persona vol estudiar una carrera universitària, pot escollir 
entre dues opcions: anar a la facultat o bé cursar els estudis a 
distància. Són dues tecnologies diferents que proporcionen el 
mateix servei. 

 5. Posa exemples d’empreses que han millorat la seva compe-
titivitat com a conseqüència de la innovació tecnològica per 
la inversió en R + D + I. 

L’empresa Apple ha experimentat en el sector dels reproductors 
portàtils d’arxius musicals MP3 un èxit important, o sigui una 
excel·lent millora de la seva competitivitat fruit d’un important 
esforç d’innovació tecnològica. 

 6. Una empresa produeix 500 000 unitats amb 14 operaris que 
treballen 1 600 hores anuals. Si a l’any següent la producció 
és de 600000 unitats amb 12 operaris i 2000 hores treba-
llades, calcula la productivitat per cada any i la seva taxa de 
creixement. 

 500 000
a) Productivitat any 2004 5  5 
 14 ? 1 600 

5 22,32 unitats/hora de treballador 

 600 000
Productivitat any 2005 5  5 
 12 ? 2 000 

5 25 unitats/hora de treballador 

 25 2 22,32
b)  Creixement de la productivitat 5  ? 100 5 
 22,32

5 12 % d’increment 

 7. Dels processos següents, n’hi ha algun que sigui tècnicament 
ineficient si amb tots tres s’arriba a la mateixa producció? 

Procés A B C

Factor capital

Factor treball

El B no es pot comparar, però l’A és tècnicament eficient res-
pecte del C, ja que utilitza la mateixa quantitat de capital però 
menys quantitat de treball. 

 8. Una empresa produeix dos productes, A i B, amb l’estructura 
de costos de la taula de la dreta. Calcula el cost de producció 
unitari i els beneficis finals resultants d’ambdós productes 
segons el mètode del full-costing i del direct-costing. Su-
posem que per al càlcul segons el model full-costing, els 
costos fixos o indirectes es reparteixen en un 35 % per al 
producte A i un 65 % per al B. Compara’n els resultats. 

Costos Producte A Producte B

Primeres matèries 
Cost personal producció
Altres costos variables

630 000 
370 000
375 000

1 200 000
600 000
450 000

Cost fix producció
Cost general comercial

210 000
310 000

Producció (unitats) 1 700 2 700

Vendes (unitats) 1 500 2 100

Preu de venda (€/u) 2 700 2 500

Full-costing Direct-costing

A B C D

Cost unitari 915,88 958,52 808,52 833,33

Ingressos
per vendes I

4 050 000 5 250 000 4 050 000 5 250 000

Cost total
de producció

1 557 000 2 588 000 1 375 000 2 250 000

Cost de
les existències

(183 176) (575 111) (161 765) (500 000)

Cost total
de vendes II

1 373 824 2 012 889 1 213 235 1 750 000

Benefici
brut I-II

2 676 176 3 237 111 2 836 765 3 500 000

Cost indirecte
o fix

Ja inclosos en
el cost de producció

(520 000)

Benefici net 5 913 287 5 816 765

 9. Una empresa es troba davant el dubte de produir o de com-
prar un component de la seva producció. Si el produís, el 
cost fix seria de 3000000 € i el cost variable de 8500 €/u. Si 
el comprés, el preu de compra seria de 12 700 €/u. Calcula’n 
el llindar de producció. 

 3 000 000
Q* 5  5 714,29 unitats

 12 700 2 8 500
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 10. Una empresa fabrica un producte amb els següents costos: 
lloguer d’edifici, 7 000 €; mà d’obra fixa, 3 500 €; altres  
costos fixos, 1 250 €; i cost variable unitari, 77 €. Si el preu 
de venda del seu producte és de 157 €, calcula el punt mort 
per a aquest producte. Comenta’n els resultats i representa’ls 
gràficament. 

 7 000 + 3 500 + 1 250 11 750
Q* 5  5   5 

 12 700 2 8 500 80

= 146,87 unitats

El punt mort (llindar de rendibilitat) és 146,87 unitats. A partir 
del moment en què es venen 146,87 unitats, es comencen a 
generar beneficis. 

j Lectures de suport

«Tres en un:   
produir, distribuir i vendre» 

Quina és la fórmula de l’èxit dels líders de la confecció a Espanya? 

Vendre dissenys actuals amb una bona relació qualitat-preu. 

En el cas d’Inditex, què entens per cadena d’aprovisionament 
òptima? 

S’entén per aprovisionament tot el conjunt de compres que ha de 
realitzar l’empresa per poder mantenir el seu ritme de producció. 
En el cas d’Inditex, la producció canvia ràpidament per adaptar-se 
a les novetats del mercat i als gustos dels consumidors. Per tal que 
això sigui possible, el conjunt dels seus proveïdors ha de reaccio-
nar ràpidament als canvis en les comandes i treballar amb terminis 
d’aprovisionament mínims. 

Pel que fa als costos, quina ha estat la clau de l’èxit d’Inditex? 
Amb quin concepte estudiat a la Unitat 6 relacionaries aquestes 
dades? 

Inditex manté una estructura de producció i distribució molt flexible 
i una política de gestió d’existències anomenada estoc zero; és a dir, 
no té productes sobrants. Això està relacionat amb el model just-in-
time (JIT) de gestió de la producció. 

Com relacionaries el procediment de gestió d’inventaris just 
a temps o JIT (just-in-time) —ràpida satisfacció de les pre-
ferències dels consumidors— estudiat a la Unitat anterior amb 
l’estratègia adoptada per Inditex? 

El model JIT suposa gestionar els inventaris de forma que es re-
dueixin al mínim els costos i no produir res si no hi ha una comanda 
ferma o una ordre de fabricació. En el cas d’Inditex, la producció 
s’adapta a la demanda, als canvis en les preferències dels consumi-
dors, que es coneixen gràcies a la informació ràpida que donen les 
botigues i al nivell de vendes. Per tant, la producció es realitza en 
funció dels canvis de la demanda; això suposa fabricar sota coman-
da, ja que si la reacció és ràpida, el producte es vendrà amb molta 
seguretat. 

j Activitats finals
 1. Posa tres exemples de productes i determina els factors pro-

ductius que els componen. 

Els factors productius són el conjunt d’elements materials, hu-
mans i organitzatius que es poden resumir en tres tipus: recur-
sos naturals, treball i capital. 

 2. Explica la diferència existent entre els tipus de rendiments 
a escala. Posa’n un exemple numèric. 

Els rendiments a escala manifesten com varia la producció quan 
es modifica la utilització dels factors productius: si l’increment 
del producte obtingut és igual a l’increment percentual 
d’utilització dels factors productius, hi ha rendiments constants 
a escala; si és més petit, hi ha rendiments decreixents a escala; 
i si és més gran, hi ha rendiments creixents a escala. 

 3. Una empresa produeix 7 500 unitats de producte al mes, 
amb 20 treballadors i 7 màquines. Calcula’n la productivitat 
del treball i del capital. 

 7500
FL 5

  5 375 unitats/home
 20

 7500
FK 5

  5 1071,43 unitats/màquina
 7

 4. Una empresa produeix amb la tecnologia disponible 150000 
unitats de producte mensualment, utilitzant 20 treballadors 
i 10 màquines. S’incrementa la dimensió de la indústria 
fins a 28 treballadors i 14 màquines, sense canviar la tec-
nologia. La producció ha estat de 157 500 unitats de pro-
ducte. Quin tipus de rendiments a escala té aquesta funció 
de producció? 

Treball Capital Producció Rendiments

20 10 150 000 Situació inicial

28 
(D 40%)

14 
(D 40%)

157 500 
(D 5%)

Rendiments  
decreixents a escala

 5. Una empresa utilitza dues fàbriques per produir el mateix 
producte. A la següent taula es recullen per a l’any 2006 les 
vendes i els consums dels factors de producció per a cada 
fàbrica (dades en unitats monetàries): 

Fàbrica Vendes Capital Mà 
d’obra

Primeres 
matèries

Energia

A 1 000 100 80 140 120

B 1 000 50 120 150 80

  Calcula la productivitat dels factors i la productivitat per a 
cada fàbrica. Quina és la productivitat global de l’empresa? 
Comenta els resultats. 
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Fábrica A Fábrica B

Productivitat capital
(u. m. venudes/
u. m. invertida)

1000
100  = 10

1000
50  = 20

Productivitat mà d’obra
(u. m. venudes/
u.m. de mà d’obra)

1000
80  = 12,5

1000
120  = 8,3

Productivitat Primeres
matèries (u. m. venudes/
u. m. de mà d’obra)

1000
140  = 7,14

1000
150  = 6,6

Productivitat energia
(u. m. venudes/
u. m. de energia)

1000
120  = 8,3

1000
80  = 12,5

 1 000
Productivitat Fàbrica A 5  5 2,27 u. m.
 100 1 80 1 140 1 120

venudes/u. m. totals de factors utilitzats 

 1 000
Productivitat Fàbrica B 5  5 2,5 u. m.
 50 1 120 1 150 1 80

venudes/u. m. totals de factors utilitzats 

 2 000
Productivitat Global 5  5 2,5 u. m.

 150 1 200 1 290 1 200

La fàbrica B té una productivitat global més gran que la fàbrica 
A, ja que la productivitat del capital i de l’energia són força més 
grans. La productivitat de la mà d’obra i de les primeres matèries 
són lleugerament inferiors a la fàbrica B. També s’observa que la 
productivitat global de l’empresa té un valor intermedi entre les 
productivitats globals de cada fàbrica. 

 6. Una empresa presenta uns costos variables com els de la 
taula següent. 

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CV 25 48 67 80 92 107 119 127 135 141

  Els costos fixos són de 250 €. Calcula’n el cost total, els 
costos mitjans (totals i variables) i el cost marginal. 
Representa’n gràficament els resultats. 

Q CF CV CT CMV CM CMg

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

25
48
67
80
92

107
119
127
135
141

275
298
317
330
342
357
369
377
385
391

25
24

22,33
20

18,4
17,83

17
15,87

15
14,1

275
149

105,67
82,5
68,4
59,5
52,71
47,12
42,78
39,1

25
23
19
13
12
15
12
 8
 8
 6

 7. Una empresa produeix dos productes, A i B, amb l’estructura 
de costos de més avall. Calcula el cost de producció unitari 
i els beneficis finals resultants dels dos productes segons 
el mètode full-costing. Es considera que el 40% dels costos 
fixos o indirectes pertanyen a la fabricació del producte A i 
el 60% a la del producte B. 

Costos Producte A Producte B

Primeres matèries 
Cost personal producció
Altres costos variables

1 260 000 
740 000
750 000

2 310 000
1 200 000
900 000

Cost fix producció
Cost general comercial

420 000
625 000

Producció (unitats) 1 500 2 500

Vendes (unitats) 1 200 2 100

Preu de venda (€/u) 3 000 2 700

Full-costing

A B

Cost unitari 2 112 2014,80

Ingressos per vendes I 3 600 000 5 670 000

Cost total de producció 3 168 000 5 037 000

Cost de les existències (633 600) (805 920) 

Cost total de vendes II 2 534 400 4 231 080

Benefici brut I-II 1 065 600 1 438 920

Cost indirecte o fix Ja inclosos en el cost de producció

Benefici net 2 504 520

 8. Calcula el cost de producció i els beneficis finals resultants 
de l’exercici anterior utilitzant el sistema direct-costing. 
Compara i comenta els resultats dels dos exercicis. 

Full-costing

A B

Cost unitari 1 833,33 1 764

Ingressos per vendes I 3 600 000 5 670 000

Cost total de producció 2 750 000 4 410 000

Cost de les existències (550 000) (705 600) 

Cost total de vendes II 2 200 200 3 704 400

Benefici brut I-II 1 400 000 1 965 600

Cost indirecte o fix (1 045 000)

Benefici net 2 320 600

La diferència que es dóna entre els dos resultats es pot veure de 
dues formes: en els beneficis nets i en el valor de les existències 
finals. En les dues quantitats la diferència és la mateixa. 
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 9. Mira la taula següent i calcula el cost de producció unita-
ri i el resultat final per a una empresa que produeix dos 
productes; utilitza els sistemes full-costing i direct-costing. 
Comenta’n les diferències. Per al càlcul amb el sistema  
full-costing se suposa que el 35 % dels costos indirectes co-
rresponen al producte M i la resta, al producte N. 

Costos Producte M Producte N

Primeres matèries 
Cost personal producció
Altres costos variables

180 000
120 000
69 000

330 000
195 000
100 000

Costos producció fixos
Cost comercial fix
Costos administratius

174 000
185 000
120 000

Producció (unitats) 18 000 10 000

Vendes (unitats) 10 000 12 000

Existències inicials 2 000 4 000

Preu de venda (€/u) 60 75

Full-costing Direct-costing

M H M B

Cost unitari 29,81 93,64 20,5 62,5

Ingressos
per vendes I

600 000 900 000 600 000 900 000

Cost total
de producció

536 650 936 350 369 000 625 000

Cost de
les existències

(298 139) (187 270) (205 000) (125 000)

Cost total
de vendes II

298 139 1 123 620 205 000 750 000

Benefici brut I-II 301 861 –22 362 395 000 150 000

Cost indirecte
o fix

Ja inclosos en
el cost de producció

(479 000)

Benefici net 78 241 66 000

 10. Una empresa té una capacitat productiva màxima de 1 000 
unitats d’un determinat producte. Les dades de l’empresa 
són les següents: costos fixos de 240 000 €, cost variable  
unitari de 300 € i preu de venda del producte de 500 €.  
Calcula’n el punt mort, fes la representació gràfica i comenta’n 
els resultats. 

 240 000
Q* 5  5  1200 unitats . 1 000 unitats 

 500 2 3000

El punt mort és més gran que la capacitat productiva màxima; és 
a dir, la producció no és factible. 

 11. Una empresa es troba davant el dubte de produir o de com-
prar un component de la seva producció. Si el produís, el  
cost fix seria de 5 000 000 € i el cost variable, de 700 €/u.  
Si el comprés, el preu de compra seria de 2 700 €/u. Calcula’n 
el llindar de producció. 

 5 000 000
Q* 5  5 2 500 unitats 

 2 700 2 700

 12. Una empresa determina que li convé fabricar un component 
a partir de 500 unitats. Si el cost fix de produir-lo és de 750 
000 € i el preu de compra és de 5 000 €/u, quin és el cost 
variable unitari de producció associat?

 750 000
Q* 5  5 500 unitats 

 5 000 2 CV

 500 ? 5 000 2 750 000
CV 5  5 3 500 €/unitat

 500

j Comprova el teu nivell
 1. Quin factor productiu està format pel conjunt de béns 

d’inversió necessaris per a la producció? 

  a)  Recursos naturals.

  b)  Capital. 

  c)  Treball.

  d)  Organització empresarial. 

Resposta correcta: b). 

 2. Què és una tecnologia?

  a)  El conjunt de factors productius necessaris per produir. 

  b)  Les necessitats de maquinària i d’instal·lacions de l’em-
presa.

  c)  Una forma concreta de combinar uns factors productius 
per produir.

  d)  La maquinària que utilitza l’empresa per produir. 

Resposta correcta: c). 

 3. Quina és la relació que hi ha entre la quantitat produïda i les 
unitats de mà d’obra utilitzades per fabricar-la?

  a)  La productivitat del capital.

  b)  La productivitat del treball. 

  c)  L’eficiència de la producció.

  d)  La productivitat total. 

Resposta correcta: b). 

4. Quina és la relació entre el valor de la producció i el cost total 
dels factors productius emprats?

  a)  La productivitat del capital.

  b)  La productivitat del treball. 

  c)  L’eficiència de la producció.

  d)  La productivitat total. 

Resposta correcta: d). 
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 5. Si la tecnologia A necessita 20 hores de treball i 2 màquines 
i la tecnologia B necessita 15 hores de treball i 2 màquines 
per produir la mateixa quantitat, què podem afirmar? 

  a)  Que la tecnologia A és més eficient tècnicament que la B. 

  b)  Que la tecnologia B és més eficient tècnicament que la A. 

  c)  Que la tecnologia A és més eficient econòmicament que 
la B. 

  d)  Que la tecnologia B és més eficient econòmicament que 
la A. 

Resposta correcta: b). 

 6. Quin dels següents costos d’una empresa és fix? 

  a)  El lloguer de la nau industrial. 

  b)  El consum d’electricitat de la maquinària. 

  c)  Els salaris del personal del departament de comptabilitat. 

  d)  La a) i la c) són correctes. 

Resposta correcta: d). 

 7. Si una empresa industrial fabrica camions i furgonetes, quin 
tipus de cost és el consum d’electricitat de la maquinària de 
la secció de camions? 

  a)  Cost variable i directe. 

  b)  Cost fix i directe. 

  c)  Cost variable i indirecte. 

  d)  Cost fix i indirecte. 

Resposta correcta: a). 

 8. Per a la mateixa empresa de la qüestió anterior, quin tipus 
de cost és el lloguer de les oficines on està el departament 
administratiu? 

  a)  Cost variable i directe. 

  b)  Cost fix i directe. 

  c)  Cost variable i indirecte. 

  d)  Cost fix i indirecte. 

Resposta correcta: d). 

 9. Una empresa pot comprar a un proveïdor extern un element 
necessari per a la producció a un preu de 10 €/unitat, però 
també pot fabricar-lo internament amb uns costos fixos de 
15000 € anuals i un cost variable de 7 €/unitat. Quin és el 
llindar de producció? 

  a)  1500 unitats. 

  b)  2142 unitats. 

  c)  30000 unitats. 

  d)  5000 unitats. 

Resposta correcta: d). 

 10. El concepte de llindar de la producció es fonamenta en: 

  a)  L’eficàcia de la producció. 

  b)  La minimització dels costos. 

  c)  L’eficiència tècnica de l’empresa. 

  d)  L’eficiència econòmica de l’empresa. 

Resposta correcta: b). 
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j Activitats 
 1. Posa tres exemples en què es puguin diferenciar l’eficiència 

i l’eficàcia. 

Si quatre persones han d’anar de Barcelona a Girona, una manera 
de fer-ho seria que cadascuna agafés el seu cotxe per realitzar 
el viatge, i una altra, que totes quatre persones agafessin un sol 
cotxe. La primera i la segona forma són igualment eficaces, ja 
que s’assoleix l’objectiu d’anar a Girona, però la segona opció és 
més eficient perquè comporta la utilització de menys recursos 
que la primera. És a dir, s’assoleix el mateix objectiu amb un 
cost inferior ja que s’aprofiten millor els recursos disponibles, 
en aquest cas el cotxe. 

 2. Descriu la producció de dos productes i determina les llistes 
de materials que els formen. 

Resposta oberta. 

 3. Explica què és la funció de producció i quin pot ser el seu 
objectiu fonamental. 

La funció de producció s’encarrega de la producció de béns 
o de serveis, transformant i combinant una sèrie de factors 
productius, d’una manera ordenada, per aconseguir fabricar un 
producte final. L’objectiu fonamental de la funció productiva és 
contribuir, mitjançant la gestió i l’organització de la producció, 
a assolir l’objectiu fonamental de l’empresa i maximitzar els be-
neficis, amb criteris d’eficiència econòmica i d’eficàcia. 

 4. Què consideres que és millor per a l’empresa, produir per 
comandes o produir per al magatzem? 

Depèn, una opció no sempre és millor que l’altra. Però si una 
empresa pot planificar la seva producció i té implementat un 
sistema de planificació de les necessitats de materials (MRP o 
similar), serà millor produir per comandes, ja que tindrà nota-
bles estalvis de costos de magatzem i podrà adaptar-se millor i 
més ràpidament als canvis del mercat. 

 5. Un projecte industrial presenta les activitats següents. Calcula’n els temps early, els temps last i el camí crític.

Activitat Durada (dies) Precedent

A
B
C
D
E
F
G
H
I

2
5
4
6
4
8
2
5
4

—
—
A

B, C
D
E
E
F
G
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 8. Descriu un producte en què la manca de qualitat pugui ser 
un problema per a l’empresa.

Si fabriquem sabates amb materials poc adequats o de baixa 
qualitat, es faran malbé aviat, amb la consegüent insatisfacció 
dels clients. 

 9. Descriu un altre producte en què l’excés de qualitat sigui un 
problema per a l’empresa. 

Suposem que una peça que es fabrica cal que suporti sense 
problemes temperatures de treball de fins a 150 ºC. Si es fa de 
manera que suporti 750 ºC, s’utilitzaran materials més costosos,

 6.  Determina el graf PERT basat en la taula següent:

 7. Determina el graf PERT basat en la taula següent i calcula’n els temps early, els temps last i el camí crític.

Activitat 1-2 1-4 1-3 2-5 2-3 3-5 4-6 5-7 6-7

Activitat Durada (dies) Precedent

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
3
2
1
1
1
2
2
1
2

—
A
A
B
C
—
F

D, E
G

H, I
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però aquesta gran qualitat és innecessària, ja que la peça no 
haurà de suportar mai aquesta temperatura. En aquest cas, hi ha 
malbaratament de recursos per excés de qualitat. 

 10. Explica la utilitat del manual de qualitat en un sistema de 
gestió de la qualitat. 

El manual de qualitat és un recull de normes, procediments 
i mesures que indiquen com s’ha d’assolir l’objectiu de quali-
tat de l’empresa. La seva utilitat rau en el fet d’explicar com s’ha 
de fer, amb quins instruments i amb quins recursos. 

 11. Connecta’t a la pàgina web d’AENOR i explica què és i quins 
serveis dóna. 

Resposta oberta. 

j Activitats finals
 1. Explica els objectius de la direcció de la producció. 

Els objectius de la direcció de la producció són controlar i gesti-
onar l’activitat productiva de l’empresa amb criteris d’eficiència 
i d’eficàcia. 

 2. Comenta la diferència entre eficiència i eficàcia. Posa’n 
exemples. 

L’eficiència productiva suposa produir el màxim amb el mínim 
cost possible, mentre que l’eficàcia significa assolir els nivells 
previstos de producció dins dels terminis establerts i amb la 
qualitat determinada. 

 3. Explica què és un sistema de planificació de la producció i 
quins elements el formen. 

Un sistema de planificació de la producció permet gestionar 
l’activitat productiva de l’empresa determinant les operacions a 
realitzar, organitzant els diferents processos productius i pre-
nent decisions estratègiques. Això es realitza observant una 
sèrie d’elements o fases: pla estratègic, previsió de vendes, pla 
magistral de producció, programa de producció i activitats de 
control operatiu i econòmic de la producció. 

 4. A quin tipus de projecte s’adapta millor el mètode PERT? 

El mètode PERT s’utilitza per esquematitzar i planificar la pro-
ducció, formada per un conjunt de situacions i activitats que 
cal controlar en el temps i en la coordinació d’altres situacions 
i activitats simultànies. 

 5. Explica la diferència entre el temps early i el temps last 
d’una situació. 

El temps early d’una situació indica el temps mínim que es ne-
cessita per realitzar una activitat. El temps last, en canvi, de-
termina el temps màxim en què s’ha de realitzar una activitat. 
El temps de realització d’un projecte, doncs, sempre hauria de 
situar-se entre aquests dos indicadors. 

 6. Com es determina el camí crític? Quina és la seva interpre-
tació? 

El camí crític es determina observant aquelles activitats en què 
el temps early i el temps last són iguals; és a dir, on no hi ha cap 
marge de maniobra per a la realització de l’activitat. Per això 
s’anomena crític, ja que cal controlar-lo per evitar problemes en 
el sistema productiu. Dit d’una altra manera, això significa que 
la durada del camí crític és la durada mínima del projecte.

 7. Elabora el graf PERT basat en la taula següent; calcula’n també el temps early, el temps last i el camí crític.

Activitat Durada (dies) Precedent

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4

8

5

4

9

7

5

1

1

—

A

B

C

A

A

F

D, E, G

H
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 8. Explica quina és la importància de la gestió de la qualitat en 
l’àmbit productiu. 

La gestió de la qualitat en l’empresa és molt important, ja que 
determina i adapta l’activitat per produir el bé o el servei indi-
cat, amb les especificacions tècniques i d’utilitat concretes que 
permeten a l’empresa assolir els seus objectius generals. 

 9. Comenta quines són les etapes d’implantació de la qualitat 
a l’empresa. 

Les etapes d’un procés d’implantació de la qualitat a l’empresa 
són: identificar i definir l’objectiu de qualitat dels productes, 
aplicant un sistema per mesurar aquestes variables que definei-
xen la qualitat; implantar un sistema de control de la qualitat; i 
finalment, controlar el procés, identificant possibles desviacions 
o problemes de qualitat. 

 10. Explica els costos de la qualitat. 

Els costos de la qualitat són: els costos de prevenció (planificar 
i determinar el manual de qualitat i les activitats de formació i 
motivació del personal); els costos d’avaluació (observar i es-
tudiar els resultats); i els costos d’errades (recuperació, anàlisi 
i resolució dels problemes interns de qualitat, i de les activitats 
de garanties atorgades i d’atenció i servei als clients afectats 
per una manca de qualitat). 

 11. Explica què és la reenginyeria de processos. 

La reenginyeria de processos és la adaptació i la millora dels 
processos productius de manera que permetin crear productes 
que cumpleixin les especificacios de qualitat de l’empresa. 

 12. Existeixen externalitats positives de la producció? Raona la 
resposta i si s’escau posa’n exemples. 

Si, ja que també poden observar que el sistema productiu d’una 
empresa pot generar efectes positius en forma de beneficis no 
comptabilitzats per a la societat. Aquest seria el cas d’una em-
presa que com residu del seu procès de producció genera vapor 
d’aigua de manera constant. Les empreses del mateix polígon 
industrial podrien beneficiar-se aprofitant aquest vapor d’aigua 
per generar electritat. 

 13. Fes una llista i classifica els diferents tipus de contamina-
ció; relaciona-ho amb exemples d’activitats productives que 
generen aquesta contaminació. 

Resposta oberta. 

 14. Una empresa constructora té el projecte d’edificació de dos 
habitatges unifamiliars, que encara que parteixen d’un ma-
teix model, tenen particularitats que les diferencien. En el 
quadre següent s’especifiquen les diferents fases de la cons-
trucció: 

Activitat Descripció Durada 
(dies)

A Tasques preparatòries generals 2

B Fonaments (comú) 7

C Estructura vivenda 1 12

D Estructura vivenda 2 17

E Tancaments vivenda 1 10

F Tancaments vivenda 2 14

G Instal.lacions vivenda 1 10

H Instal.lacions vivenda 2 12

I Paviments i acabats vivenda 1 19

J Paviments i acabats vivenda 2 23

K Instal.lació antena TV en comunitat 1

L Neteja i preparació per al lliurament 3

Prioritats j  Activitat inicial: A.
j  Continua la B.
j  Seguidament es realitzen les tasques corres-

ponents a cada vivenda.
j  Les activitats K i L són correlatives i es fan al 

final del projecte.
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Es demana confeccionar el graf PERT i calcular el camí crític i representar el diagrama GANTT corresponent.

 15. Representa amb un diagrama de Gantt els projectes dels exercicis 7 i 14. 

Representació gràfica (diagrama de Gantt) corresponent a l’exercici 7. 

Representació gràfica (diagrama de Gantt) corresponent a l’exercici 14. 
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 16. Quines són les empreses de la indústria mediambiental? 

La indústria mediambiental es pot classificar en dos grups genè-
rics d’activitats empresarials: empreses que redueixen i tracten 
l’impacte ecològic de la producció, i empreses que reorganitzen 
els processos productius per ser més respectuosos amb el medi 
ambient. 

 17. El respecte del medi ambient pot ser un valor afegit per a 
l’empresa? Raona la resposta. 

És clar que sí, ja que donat que si el seu sistema productiu 
utilitza tecnologies respectuoses amb el mediambient (i amb 
la normativa mediambiental) disposarà de grau major de com-
petitivitat. 

 18. Explica quins beneficis creus que pot obtenir l’empresa si 
adopta una posició productiva respectuosa amb el medi am-
bient. 

Resposta oberta. 

 19. Investiga si totes les empreses estan obligades a certificar 
la seva qualitat. 

Resposta oberta. 

j Comprova el teu nivell

 1. Quins dels següents és un factor determinant de la direcció 
de la producció? 

  a)  Capacitat productiva. 

  b)  Forma jurídica de l’empresa. 

  c)  Demanda del producte. 

  d)  La a) i la c) són correctes. 

Resposta correcta: d). 

 2. Quins sistemes de control de la producció han d’acompanyar 
a un sistema de planificació? 

  a)  Control de qualitat i control operatiu. 

  b)  Control operatiu i control econòmic. 

  c)  Control de qualitat i control econòmic. 

  d)  Control econòmic i control de presència. 

Resposta correcta: b). 

 3. La previsió genèrica a llarg termini sobre els objectius de 
l’empresa, tenint en compte la capacitat productiva neces-
sària i els plans d’inversió s’anomena: 

  a)  Previsió de vendes. 

  b)  Pla magistral de producció. 

  c)  Programa de producció. 

  d)  Pla estratègic. 

Resposta correcta: d). 

 4. Un sistema de control de la qualitat té com a objectiu: 

  a)  Que els productes tinguin la més alta qualitat. 

  b)  Que l’empresa pugui estalviar costos de producció. 

  c)  Que els productes tinguin la qualitat justa, ni més ni 
menys. 

  d)  La a) i la b) són correctes. 

Resposta correcta: c). 

 5. Quin són els objectius de la gestió mediambiental de l’em-
presa? 

  a)  Produir sense contaminar. 

  b)  Vendre més productes. 

  c)  Contribuir al manteniment dels recursos naturals. 

  d)  La a) i la c) són correctes. 

Resposta correcta: d). 

 6. El mètode PERT-CPM és: 

  a)  Un mètode de planificació de la producció. 

  b)  Una tècnica de control de la qualitat. 

  c)  Una tècnica de reducció de l’impacte mediambental. 

  d)  Un mètode de planificació de les inversions. 

Resposta correcta: a). 

 7. El camí crític és: 

  a)  El camí més llarg entre la situació inicial i la situació 
final. 

  b)  És el temps mínim que es necessita per arribar a una 
situació. 

  c)  El camí més curt entre la situació inicial i la situació 
final. 

  d)  És el temps màxim que es necessita per arribar a una 
situació. 

Resposta correcta: a). 

 8. El temps total de l’execució d’un projecte és: 

  a)  Temps early de la situació final. 

  b)  Temps last de la situació final. 

  c)  La durada màxima d’execució del projecte. 

  d)  La a) i la b) són correctes. 

Resposta correcta: d). 
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 9. La relació de les vendes potencials amb la producció neces-
sària per satisfer-les és: 

  a)  El programa de producció. 

  b)  La previsió de vendes. 

  c)  El pla estratègic. 

  d)  El sistema de control de la qualitat. 

Resposta correcta: b). 

 10. La regulació de la programació de la producció en relació 
amb l’adaptació a canvis o amb la correcció del sistema és: 

  a)  El control de qualitat de la producció. 

  b)  El control econòmic de la producció. 

  c)  El control operatiu de la producció. 

  d)  La b) i la c) són correctes. 

Resposta correcta: c). 
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j Activitats 
 1. Posa exemples d’empreses productores i d’empreses comer-

cials i determina com es componen les seves existències. 

Resposta oberta. 

 2. Penses que una empresa de serveis no ha de tenir una gestió 
d’aprovisionament? 

Sí que n’ha de tenir, però en una empresa de serveis, normalment 
la gestió d’aprovisionament és un element secundari, ja que no 
influeix en la seva activitat d’explotació tal com ho faria en 
una empresa productora. Per exemple, una companyia assegu-
radora tindrà una mínima gestió d’aprovisionament que permeti 
gestionar les oficines on es treballa i controlar els estocs dels 
materials d’oficina necessaris. Aquesta gestió d’aprovisionament 
és la mínima expressió. 

 3. Explica les diferències entre un subproducte i un residu. Po-
sa’n exemples. 

Els residus són materials que apareixen en finalitzar el procés 
productiu i que tenen valor econòmic. Per exemple, els encenalls 
sobrants d’una indústria processadora de fusta. En canvi, els 
subproductes són produïts de manera deliberada per l’empresa, 
però amb un caràcter secundari o accessori respecte de la fabri-
cació principal. Per exemple, una indústria de conserves de peix 
produeix llaunes de tonyina en conserva com a producte fona-
mental, però també llaunes amb parts secundàries o de menys 
qualitat de la tonyina. 

 4. Recordes què és una economia d’escala? Explica-ho amb les 
teves paraules. 

Una economia d’escala té lloc en el moment en què una empre-
sa pot aprofitar per reduir costos o obtenir més rendiment pro-
ductiu, si treballa amb quantitats grans. Per exemple, si totes 
les comandes d’una primera matèria les realitzem al mateix pro-
veïdor, aquest ens farà uns descomptes que no aconseguiríem si 
li féssim comandes més petites. 

 5. Què és una ruptura d’estocs? Explica-ho amb exemples de 
situacions reals d’una empresa i del seu entorn. 

Una ruptura d’estocs és aquella situació en la qual, per manca 
d’existències, l’empresa no pot realitzar una venda o no pot 
engegar el procés de producció. 

Exemples: 

1.  Una empresa no pot fabricar un producte ja que no disposa 
de prou existències d’una de les matèries primeres a causa 
d’un incompliment del proveïdor en els terminis de lliura-
ment de la compra. 

2.  Una empresa no pot vendre productes als seus clients en els 
terminis ni en la quantitat que ells voldrien perquè no dispo-
sa de suficients existències de productes acabats a causa de 
l’insuficient ritme de fabricació dels equips productius. 

 6. Determina concretament els elements que poden formar els 
costos de comandes. 

Els costos de les comandes poden estar formats pel cost de les 
trucades telefòniques; pels salaris del personal encarregat de rea-
litzar aquesta tasca o pel cost del temps destinat a fer coman-
des; per la part proporcional de l’amortització dels equipaments 
informàtics; i pel cost dels formularis utilitzats per registrar les 
comandes i la seva gestió. 

 7. Consideres  que la importància dels costos de la gestió 
d’existències és igual per a les empreses productores, les 
comercials o les de serveis? Raona-ho amb exemples. 

Resposta oberta. 

 8. Posa dos exemples de béns afectats per l’obsolescència. 

Exemples de béns afectats per l’obsolescència: 

j  Un ordinador personal. 

j  Un programa informàtic. 

j  Un vehicle de transport. 

 9. 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 0,44 €/kg. El cost de realitzar una 
comanda és de 7,51 € i la taxa de cost d’emmagatzematge 
és del 10 %. Calcula’n la comanda òptima, el nombre de 
comandes anual i la cadència òptima. 

La comanda òptima és de 10 532,96 kg; el nombre de comandes 
anuals, 30,86; i la cadència òptima és de 11,67 dies. 

 10. 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. Calcula’n el 
punt de comanda. 

 

 11. Classifica les següents existències del magatzem d’una em-
presa utilitzant el model ABC de gestió d’inventaris.

Codi 
article RT GT DS BG FV PL TR DA PM BS

Consum 
anual 
(en €)

240 175 80 50 25 200 125 70 40 20
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Codi
Demanda anual Demanda acumulada Tipus 

(ABC)€ % € %

RT
PL
GT
TR

240
200
175
125

23,4
19,5
17,1
12,2

240
440
615
740

23
42,9
60
72,2

A

DS
DA
BG

80
70
50

7,8
6,8
4,9

 82
890
940

80
86,8
91,7

B

PM
FV
BS

40
25
20

4
2,4
2

 980
1005
1025

 95,6
 98
100

C

1 025 100

j Lectures de suport

«Perfil de classe mundial...»

Explica com el sistema just-in-time va beneficiar l’empresa Har-
ley-Davidson. 

L’aplicació del sistema JIT va permetre a Harley-Davidson tenir grans 
beneficis perquè estalviava costos importants de manteniment d’in-
ventaris pel fet d’ajustar el ritme de l’aprovisionament de les exis-
tències a les necessitats de la producció. 

Identifica punts febles en el sistema JIT en general o en parti-
cular a l’empresa Harley-Davidson. Comenta aquests possibles 
punts febles o amenaces que poden suposar per a una empresa 
l’aplicació del sistema JIT (fixa’t en el cas de Harely-Davidson). 

El sistma JIT pot presentar problemes quan les fonts d’aprovisio-
nament es veuen afectades per aspectes que no poden controlar 
ni Harley-Davidson ni els seus proveïdors: crisi econòmica genera-
litzada, vagues sobtades de personal o altres elements de caràcter 
conjuntural que no es poden preveure ni planificar fàcilment. 

Consideres que una àmplia gamma de models produïts facilita 
l’aplicació del sistema JIT a Harley-Davidson? Raona la resposta. 

El fet de produir una àmplia gamma de productes és un estímul per 
a Harley-Davidson a aplicar tècniques JIT, ja que permet administrar 
els inventaris a una economia de costos rellevant. Evidentment, si 
la gamma fos més reduïda facilitaria l’aplicació del JIT, ja que els 
esforços de planificació serien menus quantiosos. 

«Producció just a temps...»

Pensa en alguna activitat que afegeixi valor a la producció i en 
alguna altra que no n’afegeixi. 

En general, qualsevol activitat econòmica genera valor afegit, ja 
que per simple que sembli, sempre existeix un increment del valor 

del producte. És a dir, si no hi hagués aquesta creació de valor, la 
mateixa economia faria desaparèixer aquest producte, donat que es 
podria trobar el mateix amb un preu inferior. 

Per exemple, quan una botiga de roba ven uns pantalons el valor 
afegit és la diferència entre el preu de cost que se li paga al fabri-
cant dels pantalons i el preu de venda que paga el client. D’aquest 
valor afegit sortiran els salaris del personal, les amortitzacions de 
les instal·lacions i altres costos fixos i els beneficis de l’empresari. 

En quin sentit el sistema JIT s’associa a la gestió de la qualitat 
total? 

Una condició fonamental per l’èxit de la implementació d’un sistema 
JIT és l’existència d’un exigent sistema de control de qualitat, donat 
que si amb aquest sistema la producció s’ha d’ajustar el màxim a la 
demanda, això també inclou la qualitat. A la pràctica al desenvo-
lupar un sistema JIT l’empresa desenvolupa un sistema de qualitat 
total, ja que li farà estalviar recursos, d’igual forma que s’estalvien 
costos d’emmagatzematge. 

j Activitats finals
 1. Explica què és la funció d’aprovisionament. 

La funció d’aprovisionament consisteix a realitzar les compres 
necessàries per a l’activitat de l’empresa, emmagatzemar-les i 
gestionar-les mentre són actius els processos de producció o 
de venda. 

 2. Posa tres exemples de cicle d’aprovisionament d’empreses 
comercials o productores. 

Resposta oberta. 

 3. Comenta les diferències entre les primeres matèries i les 
mercaderies. 

La diferència fonamental és que les mercaderies són compra-
des per l’empresa amb la intenció de revendre-les sense fer-hi 
cap transformació, com a intermediari. En canvi, les primeres 
matèries són adquirides amb la intenció de transformar-les i 
combinar-les per produir béns o serveis. 

 4. Explica per què les existències serveixen per aprofitar les 
economies d’escala. 

Si emmagatzemem existències tenim, en el cas de rendiments 
creixents, l’oportunitat d’adaptar la dimensió de l’empresa 
a la capacitat mínima necessària per aprofitar les economies 
d’escala. 

 5. Com creus que la inflació pot afectar la gestió d’aprovisiona-
ment? 

La inflació és la pujada generalitzada dels preus dels béns i 
dels serveis. Aquesta, doncs, afecta també els preus dels ma-
terials que tenim als magatzems i provoca un desfasament del 
seu valor. 
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 6. Explica què són els costos de manteniment d’inventaris. 

Els costos de manteniment d’inventaris són els costos per 
mantenir un volum d’existències emmagatzemades en un espai 
físic (els magatzems). Per exemple: el lloguer de les naus, els 
elements de transport i de manipulació interns, el mobiliari i 
les instal.lacions, les assegurances de l’edifici o els salaris del 
personal del magatzem. 

 7. Podries fer una estimació de quins són els costos de ruptura 
d’estocs? 

Els costos de ruptura d’estocs poden ser els generats per no po-
der realitzar una venda: insatisfacció dels clients, pèrdua d’imat-
ge comercial o de capacitat competitiva en el mercat. En canvi, 
si són per manca de primeres matèries, poden ser els costos per 
mantenir aturat el sistema productiu, la maquinària i el personal 
de fabricació. 

 8. Comenta per què el nivell de les existències s’ha de conside-
rar com un equilibri a la gestió d’aprovisionament. 

El nivell d’equilibri de les existències serà aquell que permeti 
assegurar l’aprovisionament de les vendes o de la producció (que 
no hi hagi risc de ruptura d’estocs) però que alhora minimitzi els 
costos totals de gestió dels magatzems. 

 9. Una empresa es dedica a la fabricació i distribució d’un produc-
te. Normalment en distribueix 18000 unitats anuals. Darrera-
ment, la demanda ha estat oscil.lant, cosa que ha fet que es 
mantingui un estoc de seguretat de productes acabats de 400 
unitats. Aquesta empresa elabora mensualment 1500 unitats. 
Amb aquestes dades, realitza el gràfic d’inventaris correspo-
nent, i raona els diferents conceptes que hi apareguin. 

L’estoc màxim es dedueix de la suma de l’estoc de seguretat i la 
producció mensual de 1 500 unitats. 

 10. L’empresa OLA ven articles de platja. Un d’aquests articles 
és un para-sol, del qual s’estima que tindrà una demanda 
anual aproximada de 24 000 unitats. Per evitar que l’empre-
sa es quedi sense existències si el producte té molt èxit, es 
mantindrà un estoc de seguretat de 300 unitats. L’empresa 
fa les seves comandes cada dos mesos al fabricant de Taiwan 
per un volum de 4 000 unitats per comanda. Amb aquestes 
dades, realitza el gràfic d’inventaris, i raona’n els diferents 
conceptes. 

 11. Una empresa utilitza anualment 50000 kg d’una primera 
materia per a la producció. El cost aproximat de gestionar 
cada comanda és de 350 € i el cost anual d’emmagatzematge 
és de 5,25 €/kg. Calcula el volum de la comanda òptima, el 
número de comandes, la cadència òptima i el cost total de 
gestió d’inventaris si el preu d’adquisició és de 2,84 €/kg i 
l’estoc de seguretat és 750 kg. 

 12. Una empresa productora necessita 9000 components anuals 
per a la seva producció. El preu és de 9,02 €/u., el cost de 
realitzar una comanda és de 15,03 € i la taxa de cost del ma-
gatzem és del 15%. Calcula’n la comanda òptima, el nombre 
esperat de comandes i el temps esperat entre comandes. 

La comanda òptima és de 447,16 unitats; el nombre esperat de 
comandes, 20,13; i temps entre comandes és de 17,89 dies. 

 13. Explica la relació que hi ha entre la comanda òptima i la ca-
dència òptima. 

La cadència òptima és el temps entre comandes que correspon 
a la comanda òptima. 

 14. Calcula la demanda anual que realitza una empresa d’un de-
terminat producte de 240 €/u si: la comanda òptima és de 
650 unitats, el cost de realitzar una comanda és de 25 € i el 
cost de tenir una unitat en el magatzem és de 12 €. 
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 15. Comprova que, per a l’exercici anterior, el volum de comanda 
òptima minimitza realment el cost total de gestió de merca- 
deries. 

Això es pot comprovar calculant quin és el cost total de gestió 
d’inventaris associat a la comanda òptima Q* 5 650 unitats i 
fent el mateix amb quantitats immediatament més grans i més-
petites:

Es verifica que per quantitats diferents de Q* sempre tindrem 
un CTG més gran.

 16. Calcula la comanda òptima i la resta d’indicadors per a una 
primera matèria d’una empresa productora que presenta una 
demanda anual de 30 000 unitats, un preu de compra de 
9,02 €/u., un cost per comanda de 5,41 € i una taxa de cost 
de magatzem de l’11%.

La comanda òptima és de 571,97 unitats; el nombre de coman-
des anuals, 52,45; i la cadència òptima és de 6,86 dies. 

 17. Resol l’exercici anterior per als diferents valors de r i raona 
les diferències trobades: 9 %, 12 % i 15 %. 

r (%) Q* N* T*

9 632 47 8

12 548 55 7

15 490 61 6

 18. Calcula el punt de comanda d’un producte que té una deman-
da mensual estimada de 60 000 unitats, el seu estoc de se-
guretat és de 15 000 unitats i el termini d’aprovisionament 
és de 7 dies.

 19. Una empresa fixa per a un producte del seu magatzem un 
estoc de seguretat de 10 000 kg. Sap que el termini de lliu-
rament del proveïdor és de 15 dies i estima que la demanda 
anual d’aquest producte és de 360 000 unitats. Calcula’n el 
punt de comanda. Com canvia si el termini de lliurament es 
redueix a 5 dies?

 20. Classifica les següents existències del magatzem d’una em-
presa utilitzant el model ABC de gestió d’inventaris.

Codi 
article E5 T7 F9 S8 D3 A4 C7 K9 V8 V2

Consum 
anual 
(en €)

10 700 80 200 500 16 800 320 960 280

Codi
Demanda anual Demanda acumulada Tipus 

(ABC)€ % € %

V8
C7
T7
D3

960
800
700
500

24,83
20,69
18,11
12,94

  960
1 760
2 460
2 960

24,83
45,52
63,63
76,57

A

K9
V2
S8

320
280
200

8,28
7,24
5,17

3 280
3 560
3 760

84,85
92,09
97,26

B

F9
A4
E5

 80
 16
 10

2,07
0,41
0,26

3 840
3 856
3 866

 99,33
 99,74
100

C

3 866 100

 21. Explica i relaciona el sistema JIT de gestió d’inventaris amb 
la reducció global dels costos de les existències, i identifica 
concretament quins són els costos que poden disminuir. 

El sistema JIT permet planificar la producció i gestionar els 
inventaris de manera que els materials en existència siguin els 
mínims possibles i així, estalviar molts costos d’inventaris. 

Els costos que poden disminuir són els de manteniment dels 
inventaris (administratius, operatius, d’espai físic, econòmics 
i financers). 
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j Comprova el teu nivell
 1. El cicle d’aprovisionament d’una empresa productora està 

format per: 

  a)  Compres, producció, control de qualitat i vendes. 

  b)  Compres i vendes. 

  c)  Compres, producció, emmagatzematge i vendes. 

  d)  Selecció de proveïdors, compres i vendes. 

Resposta correcta: c). 

 2. Aquelles existències que són els productes fabricats per 
l’empresa i destinats al consum final o a la utilització per 
altres empreses són: 

  a)  Productes en curs. 

  b)  Productes acabats. 

  c)  Matèries primeres. 

  d)  Mercaderies. 

Resposta correcta: b). 

 3. Què és la ruptura d’estocs? 

  a)  Quan no es troben els materials que hi ha emmagatze-
mats. 

  b)  Quan no es disposa de prou existències per realitzar una 
venda o produir. 

  c)  Quan hi ha excessiva quantitat d’un material als magat-
zems. 

  d)  Quan es malmeten els productes emmagatzemats. 

Resposta correcta: b). 

 4. Aquelles existències que es destinen a formar part dels pro-
ductes fabricats mitjançant la transformació o l’elaboració 
són: 

  a)  Productes en curs. 

  b)  Productes acabats. 

  c)  Matèries primeres. 

  d)  Mercaderies. 

Resposta correcta: c). 

 5. Els costos administratius, els operatius, els econòmics o els 
d’espai físic, quin tipus de costos d’existències són? 

  a)  Costos de manteniment d’inventaris. 

  b)  Costos de ruptura d’estocs. 

  c)  Costos de comandes. 

  d)  Costos de qualitat. 

Resposta correcta: a). 

 6. El nivell d’existències en el qual es dóna una sol·licitud de 
compra a un proveïdor per reaprovisionar el magatzem es 
coneix com: 

  a)  Estoc de seguretat. 

  b)  Estoc mínim. 

  c)  Punt de comanda. 

  d)  Estoc màxim. 

Resposta correcta: c). 

 7. El temps que transcorre entre l’emissió de la comanda i la 
recepció física dels materials és: 

  a)  Temps de comanda. 

  b)  Termini d’aprovisionament. 

  c)  Cadència òptima. 

  d)  Termini de seguretat. 

Resposta correcta: b). 

 8. La quantitat que demanem al proveïdor que permet mini-
mitzar el cost total de gestió d’inventaris és: 

  a)  Cadència òptima. 

  b)  Punt de comanda. 

  c)  Comanda òptima. 

  d)  Estoc màxim. 

Resposta correcta: c). 

 9. Una de les finalitats fonamentals del sistema just-in-time 
(just a temps) és: 

  a)  Aplicar un sistema de control dels clients. 

  b)  Destinar el mínim de recursos al manteniment d’inventa-
ris. 

  c)  Produir amb els mínims costos possibles. 

  d)  Disposar d’un magatzem ben aprovisionat. 

Resposta correcta: b). 

 10. El model ABC de gestió d’inventaris serveix per: 

  a)  Classificar les existències per la seva importància relativa. 

  b)  Determinar el volum òptim de les comandes. 

  c)  Determinar l’estoc de seguretat. 

  d)  Classificar les existències per ordre alfabètic. 

Resposta correcta: a). 
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j Activitats 
 1. Una empresa produeix 7500 unitats d’un producte amb l’estructura de costos següent: 5 108,60 € de primeres matèries,  

1 382,32 € de consums diversos, 991,67 € de costos directes, 1 352,28 € d’envasos i 11 118,72 € de cost indirecte total (25 % 
corresponent a la fabricació d’aquest producte). Calcula’n el cost de producció. 

 2. Una empresa fabrica dos productes, A i B, utilitzant dues primeres matèries, X i Y. Una unitat del producte A necessita 5 unitats de 
X i 3 de Y; i una unitat del producte B necessita 8 unitats de X i 10 de Y. El preu de X és de 47,18 €/u. i el de Y és de 10,52 €/u. 
A més a més, cada unitat d’ambdós productes afegeix en concepte de consums diversos un valor de 12,92 €. L’envasat i l’embalatge 
final de cada producte comporta un cost de 4,66 €. 

L’estructura organitzativa de l’empresa fixa els lots de producció en 12 000 unitats del producte A i 10 000 unitats del producte 
B. Els costos directes associats a aquests nivells de producció són de 45 376,41 € per al producte A i 49 583,50 € per al pro-
ducte B. Les despeses generals per al total de la producció s’estimen en 72 121,45 €, repartides proporcionalment com a cost 
indirecte en el 45 % per al producte A i 55 % per al producte B. 

Calcula el cost de producció unitari d’ambdós productes. 

A (12 000 u) B (10 000 u)

Cost unitari Cost total Cost unitari Cost total

Primeres matèries 267,46 3 209 520 482,64 4 826 400

Consums diversos 12,92 155 040 12,92 129 200

Envasament 4,66 55 920 4,66 46 600

Cost directe 3,78 45 376,41 4,96 49 583,50

Cost indirecte 2,71 32 454,65 3,97 39 666,80

291,53 3 498 311,06 509,15 5 091 450,30

 3. Determina el valor final de les existències d’una empresa que ha registrat les operacions del seu magatzem pel criteri PMP i FIFO: 

01/02 existències inicials: 500 unitats a 4,51 €. 

10/02 compra: 750 unitats a 4,63 €. 

15/02 venda: 1 000 unitats. 

19/02 compra: 800 unitats a 5,26 €. 

28/02 venda: 975 unitats. 

Criteri PMP: 
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Criteri FIFO: 

 4. Fes la fitxa de magatzem per a cadascun dels mètodes de valoració dels moviments que registra l’empresa Subministraments 
Agrícoles SA durant el mes de juliol del seu producte Filtre d’oli model OL75/7. Determina els marges de beneficis correspo-
nents i comenta les diferències. 

01/07 existències inicials: 750 unitats a 120 €/u   10/07 compra: 700 unitats a 105 €/u 

03/07 venda: 200 unitats a 185 €/u     17/07 venda: 850 unitats a 187 €/u 

07/07 compra: 300 unitats a 114 €/u     28/07 venda: 600 unitats a 195 €/u 

Fitxa de control d’existències 

Article Estoc màxim Criteri de valoració PMP  

Referència Estoc mínim Punt de comanda  

Proveïdor Estoc de seguretat Termini de lliurament  

Data Concepte Entrades/compres Sortides/vendes Existències

Dia Mes Any Proveïdor/client Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor

01 07 02 Existències inicials 750 120 90 000

03 07 02 Venda 200 120 24 000 550 120 66 000

07 07 02 Compra 300 114 34 200 850 117,88 100 200

10 07 02 Compra 700 105 73 500 1 550 112,06 173 700

17 07  02 Venda 850 112,06 95 254,84 700 112,06 78 445,16

28 07 02 Venda 600 112,06 67 238,71 100 112,06 11 206,45

Cost vendes Existències finals
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Fitxa de control d’existències 

Article Estoc màxim Criteri de valoració PMP  
Referència Estoc mínim Punt de comanda  
Proveïdor Estoc de seguretat Termini de lliurament  

Data Concepte Entrades/compres Sortides/vendes Existències

Dia Mes Any Proveïdor/client Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor

01 07 02 Existències inicials 750 120 90 000

03 07 02 Venda 200 120 24 000 550 120 66 000

07 07 02 Compra 300 114 34 200 300 114 34 200

10 07 02 Compra 700 105 73 500 700 105 73 500 

17 07  02 Venda 550 120 66 000

300 114 34 200 700 105 73 500

28 07 02 Venda 600 105 63 000 100 105 10 500

Cost vendes Existències finals

Criteri Vendes Cost vendes Marge de beneficis Existències finals

PMP 312 950 186 493,55 126 456,45 11 206,45

FIFO 312 950 187 200 125 750 10 500
 

 5. L’empresa Tothoven, SL comercialitza maquinària d’oficina. Durant el mes d’abril ha registrat els següents moviments del pro-
ducte Eurocalculadora model X67: 

03/04 existències inicials: 1 200 unitats a 8,57 €/u 

07/04 compra: 300 unitats a 9,25 €/u 

09/04 compra: 700 unitats a 8,25 €/u 

14/04 venda: 1 100 unitats a 15,25 €/u 

27/04 venda: 700 unitats a 17,50 €/u 

Fes la fitxa de magatzem per a cadascun dels mètodes de valoració i elabora un quadre-resum de les diferències observades en 
cada cas. 

Fitxa de control d’existències

Article Estoc màxim Criteri de valoració PMP  
Referència Estoc mínim Punt de comanda  
Proveïdor Estoc de seguretat Termini de lliurament  

Data Concepte Entrades/compres Sortides/vendes Existències

Dia Mes Any Proveïdor/client Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor

03 04 02 Existències inicials 1 200 8,57 10 284

07 04 02 Compra 300 9,25 2 775 1 500 8,706 13 059

09 04 02 Compra 700 8,25 5 775 2 200 8,5609 18 834

14 04 02 Venda 1 100 8,5609 9 417 1 100 8,5609 9 417

27 04  02 Venda 700 8,5609 5 992,64 400 8,5609 3 424,36

Cost vendes Existències finals
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Fitxa de control d’existències 

Article Estoc màxim Criteri de valoració PMP  
Referència Estoc mínim Punt de comanda  
Proveïdor Estoc de seguretat Termini de lliurament  

Data Concepte Entrades/compres Sortides/vendes Existències

Dia Mes Any Proveïdor/client Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor

03 04 02 Existències inicials 1 200 8,57 10 284

07 04 02 Compra 300 9,25 2 775 300 9,25 2 775

09 04 02 Compra 700 8,25 5 775 700 8,25 5 775

14 04 02 Venda 1 100 8,57 9 427 100 8,57 857

300 9,25 2 775

700 8,25 5 775

27 04 02 Venda 100 8,57 857

300 9,25 2 775

300 8,25 2 475 400 8,25 3 300

Cost vendes Existències finals

Criteri Vendes Cost vendes Marge de beneficis Existències finals

PMP 29 025 15 409,64 13 615,36 3 424,36

FIFO 29 025 15 534 13 491 3 300

j Activitats finals
 1. Una empresa produeix 2 500 unitats d’un producte amb l’estructura de costos següent: 901,52 € de primeres matèries, 

180,30 € de consums diversos, 450,76 € de costos directes, 150,25 € d’envasos i 16 527,83 € de cost indirecte total (7 % 
corresponent a la fabricació d’aquest producte). Calcula’n el cost de producció. 

 2. Una empresa comercialitza un producte que compra a 11,12 €/u. Si en compra un lot de 5000 unitats, les despeses són les 
següents: 5 258,86 € de transports, 931,57 € d’assegurances i 4 507,60 € d’envasos i embalatges. La compra va gravada amb 
el 18 % d’IVA repercutible sobre les vendes. Calcula’n el preu d’adquisició. 

Nota: Tot i que el tant per cent d’IVA no afecta a la resolució de l’activitat, s’ha de tenir en compte que aquesta dada s’hauria 
d’ajustar a la normativa actual sobre els impostos.
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 3. Una empresa fabrica dos productes, A i B, i utilitza dues primeres matèries, X i Y, per produir-los: una unitat del producte A 
necessita 3 unitats de X i 7 unitats de Y, i una unitat del producte B necessita 5 unitats de X i 5 unitats de Y. El preu de X és 
de 11,12 €/u i el preu de Y és de 16,05 €/u. A més, cada unitat de tots dos productes afegeix en concepte de consums diversos 
un valor de 7,51 €. L’envasat i l’embalatge final de cada producte suposa un cost de 5,26 €. 

L’estructura organitzativa de l’empresa fixa els lots de producció en 6 000 unitats del producte A i 5 000 unitats del producte 
B. Els costos directes associats a aquests nivells de producció són de 40 568,32 € per al producte A i 30 952,12 € per al pro-
ducte B. Les despeses generals per al total de la producció s’estimen en 16 527,83 €, repartides proporcionalment com a cost 
indirecte en el 40 % per al producte A i el 60 % per al producte B. 

Calcula el cost de producció unitari dels dos productes. 

A (6 000 u) B (5 000 u)

Cost unitari Cost total Cost unitari Cost total

Primeres matèries 145,71 874 260 135,85  679 250

Consums diversos 7,51 45 060 7,51 37 550

Envasament 5,26 31 560 5,26 26 300

Cost directe 6,76 40 568,32 6,19 30 952,12

Cost indirecte 1,10 6 611,13 1,98 9 916,70

166,34 998 059,45 156,79 783 968,82

 4. Una empresa importa 7 500 unitats d’un producte que té un preu de 10,52 €. Però la compra genera unes despeses addicio-
nals pagades a part: 1 051,77 € de transport, 72,12 € d’assegurances, un aranzel d’importació del 12 % i 570,96 € de l’agent 
de duanes. L’operació és gravada amb un IVA del 18 % repercutible sobre les vendes. Calcula el preu d’adquisició d’aquest 
producte. 

 5. Una empresa comercial compra a un mateix proveïdor 1 500 impressores a 110 €/u i 750 escàners a 75 €/u. Les despeses 
totals de l’operació han estat de 1 750 € de transport i 1 055 € d’aranzels per importació. Calcula el preu dels dos productes, 
adquirits en el mateix lot de compra. 

Si considerem l’import total de la compra (221 250 €), les impressores suposen aproximadament un 75 % del total i els escàners un 
25 %. Apliquem aquests percentatges per distribuir a cada producte les despeses totals de transport i d’aranzels: 

 6. L’empresa Mercaderies Reunides, SL comercialitza el producte W. Durant el mes de febrer ha fet les operacions següents: 

01/02 existències inicials de W: 20 unitats a 100 €/u 

04/02 compra de 10 unitats de W a 120 €/u amb un descompte del 10 % 

12/02 venda de 16 unitats de W a 600 €/u 

18/02 compra de 40 unitats de W a 90 €/u 

25/02 venda de 45 unitats de W a 550 €/u 

Elabora’n la fitxa de magatzem, sabent que el producte W es valora amb el criteri FIFO. 

Nota: Tot i que el tant per cent d’IVA no afecta a la resolució de l’activitat, s’ha de tenir en compte que aquesta dada s’hauria 
d’ajustar a la normativa actual sobre els impostos.
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Fitxa de control d’existències 

Article Estoc màxim Criteri de valoració PMP  
Referència Estoc mínim Punt de comanda  
Proveïdor Estoc de seguretat Termini de lliurament  

Data Concepte Entrades/compres Sortides/vendes Existències

Dia Mes Any Proveïdor/client Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor

01 02 02 Existèncias inicials 20 100 2 000

04 02 02 Compra 10 108 1 080 10 108 1 080

12 02 02 Venda 16 100 1 600  4 100   400

10 108 1 080

18 02 02 Compra 40  90 3 600 40  90 3 600

25 02 02 Venda  4 100 400

10 108 1 080

31  90 2 790

Cost vendes Existències finals

 7. L’empresa Materials Llull, SL comercialitza el producte R. Durant el mes de març ha fet les operacions següents: 

01/03 existències inicials de R: 100 unitats a 50 €/u 

05/03 compra de 200 unitats de R a 60 €/u 

07/03 compra de 400 unitats de R a 40 €/u amb un descompte del 7% 

23/03 venda de 600 unitats de R a 440 €/u amb un descompte del 5% 

26/03 compra de 200 unitats de R a 70 €/u 

27/03 venda de 100 unitats de R per un import de 47 500 € 

29/03 un client torna 10 unitats de R per problemes diversos 

Elabora’n la fitxa de magatzem, sabent que el producte W es valora amb el criteri PMP i FIFO. 

Suposem que la devolució del client és corresponent a l’última venda.

Fitxa de control d’existències 

Article Estoc màxim Criteri de valoració PMP  
Referència Estoc mínim Punt de comanda  
Proveïdor Estoc de seguretat Termini de lliurament  

Data Concepte Entrades/compres Sortides/vendes Existències

Dia Mes Any Proveïdor/client Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor

01 03 02 Existèncias  
inicials

100 50 5 000

05 03 02 Compra 200 60   12 000 300 56,6767 17 000

07 03 02 Compra 400 37,20 14 880 700 45,543 31 880

23 03 02 Venda 600 45,543 27 325,71 100 45,543 4 554,29

26 03 02 Compra 200 70 14 000 300 61,848 18 554,29

27 03 02 Venda 100 61,848  6 184,76 200 61,848 12 639,53

29 03 02 Devolució client  10 61,848 618,48 210 61,848 12 988,04

Cost vendes Existències finals
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Fitxa de control d’existències 

Article Estoc màxim Criteri de valoració PMP  
Referència Estoc mínim Punt de comanda  
Proveïdor Estoc de seguretat Termini de lliurament  

Data Concepte Entrades/compres Sortides/vendes Existències

Dia Mes Any Proveïdor/client Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor Quantitat Preu Valor

01 03 02 Existències inicials 100 50 5 000

05 03 02 Compra 200 60 12 000 200 60 12 000

07 03 02 Compra 400 37,20 14 880 400 37,20 14 880

23 03 02 Venda 100 50 5 000

200 60 12 000

300 37,20 11 160 100 37,20 3 720

26 03 02 Compra 200 70 14 000 200 70 14 000

27 03 02 Venda 100 37,20 3 720 200 70 14 000

29 03 02 Devolució client 10 37,20 372 10 37,20 14 372

Cost vendes Existències finals

 8. Calcula els marges de beneficis totals, diferenciats per a cada producte de les operacions realitzades en els exercicis 6 i 7. 

Exercicis 6 i 8: 

Criteri Vendes Cost vendes Marge de beneficis Existències finals

PMP 34 350 5 840,45 28 509,55 839,55

FIFO 34 350 5 870 28 480 810

Exercicis 7 i 9: 

Criteri Vendes Cost vendes Marge de beneficis Existències finals

PMP 298 300 32 891,99 265 408,01 12 988,01

FIFO 298 300 31 508 266 792 14 372
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j Comprova el teu nivell
 1. Les entrades d’existències s’han de valorar segons els crite-

ris de: 

  a)  Preu d’adquisició. 

  b)  Cost de producció. 

  c)  Ambdós anteriors, segons la naturalesa del material. 

  d)  Preu mitjà ponderat. 

Resposta correcta: c). 

 2. El criteri FIFO de valoració significa que: 

  a)  Les primeres a entrar seran les primeres a sortir. 

  b)  Les últimes a entrar seran les primeres a sortir. 

  c)  Es calcula una mitjana ponderada dels diferents preus o 
costos. 

  d)  Les últimes a entrar seran les següents a sortir. 

Resposta correcta: a). 

 3. El criteri PMP de valoració significa que: 

  a)  Les primeres a entrar seran les primeres a sortir. 

  b)  Les últimes a entrar seran les primeres a sortir. 

  c)  Es calcula una mitjana ponderada dels diferents preus o 
costos. 

  d)  Les últimes a entrar seran les següents a sortir. 

Resposta correcta: c). 

 4. La selecció d’un criteri de valoració pot afectar a: 

  a)  El valor de les existències finals. 

  b)  No té efectes rellevants sobre els beneficis de l’empresa. 

  c)  El marge de benefici de l’empresa. 

  d)  La a) i la c) són correctes. 

Resposta correcta: d). 

 5. Hem adquirit 200 unitats a 14 €/unitat i després 500 uni-
tats a 7 €/unitat. Si venem 400 unitats, quin serà el preu 
mitjà ponderat de cada unitat? 

  a)  10,5. 

  b)  21. 

  c)  9. 

  d)  7. 

Resposta correcta: c). 

 6. Hem adquirit 300 unitats a 10 €/unitat i després 400 uni-
tats a 5 €/unitat. Si venem 400 unitats, quin serà el preu de 
sortida utilitzant el mètode FIFO? 

  a)  300 unitats a 5 €/unitat i 100 unitats a 10 €/unitat. 

  b)  400 unitats a 7,14 €/unitat. 

  c)  400 unitats a 7,5 €/unitat. 

  d)  300 unitats a 10 €/unitat i 100 unitats a 5 €/unitat. 

Resposta correcta: d). 

 7. Hem adquirit 1200 unitats a 3 €/unitat i després 300 uni-
tats a 9 €/unitat, si venem 700 unitats, quin serà el preu 
mitjà ponderat? 

  a)  6 

  b)  4,2 

  c)  12 

  d)  4 

Resposta correcta: b). 

 8. Si comprem 1000 kg a 25 €/kg i teníem unes existències 
inicials de 250 kg a 20 €/kg, quin serà el preu de sortida 
utilitzant el métode FIFO si fem una venda de 500 kg? 

  a)  24 

  b)  22,5 

  c)  250 kg a 20 €/kg i 250 kg a 25 €/kg. 

  d)  25 

Resposta correcta: c). 

 9. El cost de producció: 

  a)  S’obté sumant únicament els costos variables. 

  b)  El calculen les empreses comercials 

  c)  No pot variar amb la inflació. 

  d)  El calculen les empreses industrials. 

Resposta correcta: d). 

 10. El preu de l’adquisició: 

  a)  Inclou l’IVA en el seu càlcul. 

  b)  És el valor de les existències de les empreses comercials. 

  c)  Es calculen les empreses industrials. 

  d)  És igual al preu de venda. 

Resposta correcta: b). 
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j Activitats 
 1. Raona si el mercat de les taronges compleix les característi-

ques d’un mercat en competència perfecta. 

Sí que compleix les característiques d’un mercat en competèn-
cia perfecta, ja que es tracta d’un mateix producte, hi ha molts 
oferents i molts demandants, i també molta informació d’ofertes 
dels diferents mercats. 

 2. Quins creus que són els principals beneficiats quan es pro-
dueix un increment de la competència? Per què? 

Els consumidors, perquè els productes milloren la qualitat i es 
rebaixen els preus. 

 3. Posa tres exemples d’empreses monopolistes actuals. 

RENFE en l’àmbit estatal; FECSA-Endesa a Catalunya; i Aigües de 
Barcelona a Barcelona. 

 4. Raona el valor que tindrà la quota de mercat en una empresa 
monopolista. 

El 100 %, ja que no hi ha cap altra empresa que ocupi el mateix 
sector de mercat. 

 5. Enumera avantatges i inconvenients de fer una enquesta per 
correu. 

Avantatges: el cost és més baix que el d’altres tipus d’enquesta 
com ara l’entrevista personal. 

Inconvenients: hi ha molta gent que no respon l’enquesta. 

 6. Per què és important per a l’empresa obtenir informació so-
bre l’entorn tecnològic? 

A causa de l’increment de la competència, les empreses han 
d’intentar rebaixar costos per arribar al mercat amb preus més 
competitius. Això s’aconsegueix fent ús de tecnologies més 
avançades. L’empresa, per tant, ha d’estar al dia dels avenços 
tecnològics que es produeixen. 

 7. Quin és el segment de mercat més adient per a un vídeo de 
dibuixos animats i per a un perfum femení de cost elevat? 

En el primer cas, el segment de mercat més adient és el dels 
nens entre 3 i 13 anys. En el segon, el de les dones amb ingres-
sos elevats. 

 8. Observes alguna diferència entre els perfums que es venen 
per a homes i els que es venen per a dones? Quins criteris 
de segmentació creus que s’utilitzen en aquests tipus de 
productes? 

El nom, la fragància, la presentació del producte (envàs, co-
lor...) són força diferents si es pensa en un home o en una 
dona. Per vendre un perfum se segmenta la població utilitzant 
criteris sociodemogràfics d’edat i sexe i també seguint criteris 
socioconòmics: nivell d’ingressos... 

j Lectures de suport 

« La faula dels ànecs i les molles»

 1. Què hagués passat si la parella del conte no s’hagués trobat 
amb l’home que sabia on es trobaven els ànecs? Com es pot 
relacionar aquest fet amb la realitat de l’empresa?

Que haurien d’haver llençat el pa. En el cas del mon empresarial, 
si una empresa no fa una anàlisi del mercat (entorn, competèn-
cia i consumidor), pot ser que tingui sort però el més probable 
és que la venda del producte sigui un fracàs.

j Activitats finals 
 1. Una empresa que fabrica taules de menjador, de mida gran 

i extensible, observa que han disminuït força les seves ven-
des. Fa un estudi de mercat i detecta que un percentatge 
elevat de les famílies viu en pisos petits, volen destinar més 
espai a la sala d’estar i que les grans reunions familiars les 
fan fora de casa. Quins efectes provocarà aquesta informació 
en els diferents departaments de l’empresa?

El departament comercial ha fet l’estudi motivat per la baixada 
de vendes i ha detectat un canvi en les necessitats de la de-
manda. Ha de fer arribar aquesta informació al departament de 
producció, que haurà de dissenyar una taula més petita, sense 
possibilitats d’ampliació, més econòmica, i finalment fabricar-
la. El departament de finançament i inversió aconseguirà els 
recursos necessaris pel nou projecte. El departament de recursos 
humans contractarà el personal necessari, si cal ampliar-lo, o bé 
formarà el personal antic.

 2. Explica les característiques més importants d’un mercat en 
competència perfecta. 

j  Homogeneïtat de producte. 

j  Gran nombre d’oferents i demandants. 

j  Total informació de les condicions del mercat. 

j  Llibertat d’entrada i de sortida del mercat. 

 3. Posa un exemple de mercat en competència perfecta i un 
altre en competència imperfecta. 

Competència perfecta: productes agropecuaris. 

Competència imperfecta: indústria automobilística. 

 4. Pensa en el mercat dels detergents per a la roba. Quin tipus 
de competència creus que hi ha entre les diferents marques? 
Per què? 

Competència imperfecta i més concretament, competència mo-
nopolística, ja que trobem detergents de diferents marques, amb 
diferents formes de presentació (detergents en pols, líquid, en 
pastilles, etc.). 
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 5. Diferencia els conceptes demanda d’empresa i demanda po-
tencial. 

Demanda d’empresa: és la quantitat de compres d’un producte 
a una empresa durant un període de temps determinat. 

Demanda potencial: és la quantitat màxima de vendes d’un 
determinat producte a què es podria arribar en un període de 
temps (és un concepte teòric, mentre que el de demanda de 
mercat o global és real). 

 6. Calcula la quota de mercat d’una empresa X que ven 4380 
unitats de producte en el mateix període que les vendes 
totals que es produeixen en el mercat d’aquest producte són 
15730 unitats. Si la principal empresa competidora d’X pre-
senta una quota de mercat del 35%, en quina situació es 
troba X? 
 

4 380La quota de mercat d’aquesta empresa és: ______ x100 = 27,84% 
 15730

Això ens indica que de cada 100 unitats que s’han venut en 
aquest mercat, 27,84 les ha venudes l’empresa. Comparat amb 
la seva principal competidora podem considerar que es troben 
en una situació d’oligopoli on totes dues tenen força poder en 
el mercat però l’empresa X té menys poder en el mercat que la 
competidora. 

 7. La quota de mercat d’una empresa és del 51%. Per calcular 
aquet resultat hem utilitzat dades de la facturació d’aquesta 
empresa enfront de la facturació total del mercat. Interpreta 
el resultat i la situació de l’empresa al mercat. 

El 51% de quota ens indica que de cada 100 € que s’han facturat 
en el mercat d’aquest producte, 51 € han estat ingressats per 
l’empresa. Per altra banda aquest valor ens indica que aquesta 
empresa té una situació dominant en el mercat i que per tant és 
una empresa líder. 

 8. La investigació de mercats proporciona informació a les 
empreses que li permeten prendre decisions sobre bases 
més segures. Quin tipus d’informació l’interessa tenir a 
l’empresa? 

A l’empresa l’interessa recaptar informació sobre tots els com-
ponents del mercat: l’entorn, el consumidor, la competència i 
el producte: 

L’entorn: 

j  Situació econòmica 

j  Normativa 

j  Canvis tecnològics... 

El consumidor: 

j  Motivacions de consum 

j  Hàbits de compra 

j  Opinió sobre el nostre producte i el de la competència 

La competència: 

j  Localització i situació 

j  Quota de mercat, tecnologia que aplica, publicitat utilitzada, 
preu... 

j  Anàlisi de fortaleses i amenaces 

El producte: 

j  Usos del producte 

j  Test sobre la seva acceptació 

j  Tests comparatius amb els de la competència... 

 9. Fes un esquema que representi les diferents tècniques de 
recollida d’informació per fer un estudi de mercat. 

 10. Explica com afecta l’entorn econòmic en una empresa que 
vol llançar un producte nou al mercat. 

L’empresa ha de conèixer si s’entra en una etapa de recessió o 
bé, si es preveu un creixement econòmic, ja que les seves ven-
des es veuran afectades per aquests factors. 

 11. Inventa un qüestionari amb cinc preguntes per obtenir in-
formació sobre les característiques del cotxe que més agrada 
als consumidors. 

Resposta oberta. 

 12. En què consisteix la tècnica d’observació en la recollida de 
dades primàries?

Consisteix a contemplar la conducta dels consumidors i treure’n 
conclusions. Les persones que són objecte de la investigació 
tenen una actitud passiva i, per tant, actuen amb total llibertat, 
ja que no se sentiran observades. 

13. Mira la marca de detergent per a la roba, de pasta de ma-
carrons i de dentífric que utilitzes a casa teva i digues si 
la teva família és fidel a aquestes marques. En el cas d’una 
resposta afirmativa, digues per què. 

Normalment, el consumidor és fidel a una marca per raons de 
seguretat. Si un producte li va bé, per què canviar? 
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14. Enumera els punts que s’han de tenir en compte per fer un 
estudi de la competència. 

1. Localització dels competidors. 

2.  Recerca de la informació necessària: quota de mercat, preu, 
proveïdors, presentació del producte, publicitat, tecnologia 
aplicada, etc. 

3.  Comparació de la situació de la competència respecte de la 
pròpia empresa. 

 15. Digues si són certes o falses les afirmacions següents: 

a)  L’observació és una tècnica de recollida de dades que 
consisteix a provocar la conducta del consumidor per es-
tudiar les seves reaccions. 

b)  L’enquesta és una tècnica de recollida de dades pri-
màries. 

c)  L’entrevista personal és el mètode més eficaç per fer en-
questes però implica un cost elevat. 

a) Falsa. 

b) Certa. 

c) Certa. 

 16. Explica per què un consumidor habitual de Cola-Cao conti-
nua comprant aquesta marca encara que hi hagi altres pro-
ductes substitutius al mercat. 

El consumidor manté un comportament rutinari perquè, entre al-
tres factors, té una certa resistència al canvi per por d’equivocar-
se. És el que s’anomena fidelitat a la marca. 

 17. Posa dos exemples en els quals es vegi clarament la diferèn-
cia entre el comprador i el consumidor. 

Un home que té un gos a casa i li compra el menjar, actua com 
a comprador i l’animal serà el consumidor. 

 18. L’empresa Publicacions PERTUTI SL ha segmentat el mercat i 
el resultat ha estat el següent:

Segment 1: Adults amb nivell cultural elevat

Segment 2: Adolescents

Segment 3: Nens que comencen a llegir

Argumenteu quin tipus de publicació consideres més ade-
quat per satisfer les necessitats de cada segment.

Segment 1: Revistes temàtiques sobre diferents disciplines cien-
tífiques, llibres de divulgació científica o novel·la històrica amb 
tapa dura, lletra mitjana.

Segment 2: Llibres d’aventures o ciència-ficció, tapa tova, 
econòmics.

Segment 3: Llibres amb molts dibuixos i poca lletra. Amb la 
lletra lligada o de pal, tapes toves, poques pàgines i econò-
mics.

 19. L’empresa Inditex opera en el mercat amb les marques Zara, 
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho. Qui-
na estratègia de segmentació creieu que utilitza?

Inditex utilitza una segmentació diferenciada, ja que considera 
que hi ha diferents grups i intenta vendre el seu producte a cada 
un, utilitzant característiques diferents.

 20. Ompliu la taula següent amb l’estratègia o les estratègies 
de segmentació que considereu més adequades, segons les 
característiques que us donen:

Característiques
Estratègia  

de segmentació

Producte amb poques possibilitats de 
diferenciació (exemple patates)

Empresa amb pocs recursos financers

Una demanda molt homogenia

La competència aplica una estratègia 
indiferenciada

Empresa gran que fabrica cotxes

Característiques
Estratègia  

de segmentació

Producte amb poques possibilitats de 
diferenciació (exemple patates)

Indiferenciada

Empresa amb pocs recursos financers Indiferenciada  
o concentrada

Una demanda molt homogènia Indiferenciada

La competència aplica una estratègia 
indiferenciada

Diferenciada

Empresa gran que fabrica cotxes Diferenciada

j Comprova el teu nivell 

 1. L’objectiu més important de departament comercial és: 

a) Aconseguir el producte amb la qualitat prevista. 

b)  L’atenció al client o possible client i al seu entorn i el 
coneixement i satisfacció de les seves necessitats. 

c)  Aconseguir diners per fer una determinada campanya pu-
blicitària.
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  d)  Aplicar noves tecnologies en el procés productiu. 

Resposta correcta: b). 

 2. Una de les següents respostes no és una funció del departa-
ment comercial: 

  a)  Organitzar la venda directa i la relació amb els canals de 
distribució. 

  b)  Realitzar i/o analitzar anàlisis de mercat. 

  c)  Reduir costos de producció per increment de la producti-
vitat de la mà d’obra. 

  d)  Definir la política de màrqueting que utilitzarà l’empresa. 

Resposta correcta: c). 

 3. El mercat de les sabates el formen: 

  a)  Únicament els venedors de sabates. 

  b)  Únicament els compradors de sabates. 

  c)  Els compradors i venedors de roba en general. 

  d)  Els compradors i venedors de sabates que actuen en un 
lloc determinat. 

Resposta correcta: d). 

 4. Els productes agropecuaris es poden emmarcar dins d’un 
mercat: 

  a)  Oligopolístic. 

  b)  Monopolístic. 

  c)  De competència perfecta. 

  d)  De competència monopolística. 

Resposta correcta: c). 

 5. Una empresa dedicada a la fabricació i venda de càmeres 
de vídeo ha venut en un any 92 416 càmeres. Si les vendes 
totals en el sector de càmeres de vídeo han estat de 243 200 
unitats, quina ha estat la quota de mercat d’aquesta empre-
sa? 

  a)  Un 75%. 

  b)  Un 38%. 

  c)  Un 50%. 

  d)  Un 42%. 

Resposta correcta: b). 

 6. El mercat potencial d’una empresa està format per: 

  a)  Els clients actuals de l’empresa. 

  b)  Tots els clients possibles que pot tenir l’empresa, sumant 
els que ja hi són i els que hi poden arribar a ser. 

  c)  Els clients de la competència. 

  d)  Els individus que mai comprarien el nostre producte. 

Resposta correcta: b). 

 7. El primer que ha de fer una empresa quan es planteja un 
estudi de mercat és: 

  a)  Definir l’objectiu de la investigació. 

  b)  Recollida de dades secundàries. 

  c)  Preparar una enquesta. 

  d)  Consultar informació a Internet. 

Resposta correcta: a). 

 8. El principal inconvenient de l’enquesta per correu és: 

  a)  Es tracta d’una tècnica d’elevat cost. 

  b)  Hi ha un índex molt baix de respostes. 

  c)  És difícil que arribi a molta gent. 

  d)  Únicament es pot aplicar a individus que viuen en una 
determinada comunitat autònoma. 

Resposta correcta: b). 

 9. El fet de comprar habitualment el mateix producte s’anomena: 

  a)  Comoditat. 

  b)  Convenciment. 

  c)  Moda. 

  d)  Fidelitat a la marca. 

Resposta correcta: d). 

 10. Respecte de la segmentació de mercats no és cert que: 

  a)  Es pugui segmentar per sexe. 

  b)  La segmentació de mercats consisteix a dividir el mercat 
en grups més o menys homogenis de consumidors. 

  c)  Únicament l’apliquen les empreses grans. 

  d)  Permet a l’empresa adaptar-se millor a les característi-
ques del client. 

Resposta correcta: c). 



69ECONOMIA DE L’EMPRESA 12

j Activitats 
 1. Explica en quin moment neix el màrqueting i per què. 

El màrqueting apareix en el moment en què, com a conseqüència 
de l’increment de la productivitat per l’ús de la tecnologia, es 
produeix una concentració excessiva de productes i s’han de 
buscar tècniques per vendre’ls i millorar-los respecte dels de la 
competència. 

 2. En quin sentit es pot afirmar que la finalitat del màrqueting és 
aconseguir un benefici per al consumidor i per a l’empresa? 

L’objectiu principal del màrqueting és el consumidor: satisfer 
els seus desitjos i necessitats. Aquest, però, és també l’objectiu 
principal de l’empresa, ja que l’increment de les vendes del pro-
ducte comporta més beneficis. 

 3. Digues tres productes que siguin de primera necessitat i tres 
que siguin de consum durador. 

Productes de primera necessitat: la carn, la llet i la roba. 

Productes de consum durador: una nevera, un cotxe i una casa. 

 4. Classifica els productes següents segons siguin de consum 
fungible, de consum durador, industrials o serveis: un equip 
de música, una màquina de cosir d’un taller de confecció, una 
poma, una visita mèdica, pa, el local d’un teatre. 

Equip de música: consum durador.  

Màquina de cosir d’un taller de confecció: industrial.  

Poma: consum fungible. 

Visita mèdica: servei. 

Pa: consum fungible.  

Local d’un teatre: servei. 

 5. Per què les empreses protegeixen la seva marca o el seu 
logotip? 

Perquè el consumidor presenta el que s’anomena fidelitat a la 
marca; és a dir, mostra certa resistència al canvi i continua 
comprant una marca per por d’equivocar-se. 

 6. Per què l’envàs pot ajudar a augmentar les vendes del pro-
ducte? 

Perquè la presentació del producte és important per aconseguir 
la venda, principalment en el cas d’aquells productes de gran 
consum que són adquirits de manera impulsiva. 

 7. Una empresa té uns costos totals unitaris de 130 € per a 
un determinat producte. Calcula’n el preu de venda si vol 
obtenir el 25 % de benefici. 

Preu de venda 5 130 1 (130 ? 0,25) 5 162,5 

El preu de venda serà de 162,5 €. 

 8. Raona la importància d’observar els preus de la competència 
abans de fixar el preu definitiu d’un producte. 

Si el producte és poc diferenciat respecte del de la competència, 
el preu ha de ser semblant, ja que si, per exemple, posem un 
preu molt més elevat, les vendes del nostre producte seran molt 
baixes. 

 9. Posa tres exemples d’anuncis publicitaris que t’hagin cridat 
l’atenció per la seva originalitat i explica per què. 

Resposta oberta. 

 10. Explica dues polítiques promocionals que t’hagin decidit a 
comprar algun producte. 

Resposta oberta. 

 11. Explica en quin sentit la venda directa és més específica. 

És més específica en el sentit que el venedor pot ampliar detalls 
sobre el producte que interessen al consumidor i captar millor 
les seves necessitats. 

 12. Quina política promocional s’està aplicant quan una empre-
sa patrocina un concert? 

Les relacions públiques. 

 13. Argumenta el canal de distribució que consideres més ade-
quat per a la comercialització de màquines de grans dimen-
sions. 

És millor un canal directe per evitar al màxim els intermediaris. 

 14. Digues quins són els millors llocs per situar un producte en 
un supermercat si l’objectiu és incrementar-ne les vendes. 

A l’encreuament d’un passadís central, pròxim a les caixes i als 
prestatges, i a l’alçada de la mà o dels ulls. 

 15. Explica la frase següent: «El marxandatge ha existit sem-
pre». 

Ja des de l’inici de l’activitat comercial, els venedors intenta-
ven presentar el producte de forma atractiva per aconseguir una 
millor venda. 

j Lectures de suport 

«Bebidas J&B i Cutty...»

Llegeix detingudament la notícia i respon les qüestions se-
güents: 

a) Quins canvis es presenten en el producte J&B? 

Una modernització de l’ampolla que consisteix a estilitzar el seu 
perfil i incorporar gravats en el vidre.
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b) Quin és l’objectiu d’aquests canvis? 

Donar una imatge més fresca, moderna i estilitzada. 

«El Product placement...» 

Llegeix detingudament la notícia i respon les qüestions se-
güents: 

a) Què és el product placement o emplaçament de producte? 

És una tècnica publicitària que no apareix com a publicitat ex-
pressa i sense mencionar directament els productes, utilitza mar-
ques, símbols, distintius de productes en mitjans de comunicació 
audiovisuals com programes o sèries de televisió, telenovel·les, 
vídeos musicals, videojocs... 

b) Has vist a la televisió l’ús d’aquest tipus de publicitat? 

Resposta lliure. 

«Petrocat compta...» 

 1. Quins tipus d’avantatge presenta aquest nou servei pels con-
sumidors?

El principal avantatge és de tipus econòmic i en la situació 
actual de crisi és molt important. A més, tal com es comenta 
a la noticia, aporta la possibilitat de reunir en un mateix lloc 
diversos serveis: fer benzina, adquirir articles en una àmplia bo-
tiga de conveniència, comprar butà, mantenir/reparar o netejar 
el vehicle, a més de rentar la roba o fer les seves transaccions 
en el caixer automàtic.

 2. Quina millora aporta la innovació a l’èxit d’un producte o 
servei?

La innovació implica una novetat, alguna cosa que no existia 
abans i, per tant, sense competència. Si existeix la necessitat 
del producte o servei nou, aquest tindrà èxit i fins que apareguin 
competidors serà únic en el mercat.

«Màrqueting social...» 

a)  Amb quina política de màrqueting estudiada en la unitat po-
dries relacionar el màrqueting social? 

Amb les relacions públiques. 

b) Amb quin altre concepte estudiat en el tema 1 es relaciona? 

Amb la responsabilitat social coorporativa. 

j Activitats finals 
 1. La majoria d’empreses apliquen tècniques de màrqueting 

per millorar els seus resultats. Les immobiliàries, per supe-
rar la crisi, dediquen cada vegada més recursos al màrque-
ting. Una tècnca aplicada per algunes immobiliàries ha estat 
regalar un cotxe amb la compra d’un dels seus habitatges. 
Investiga altres estratègies que utilitzen immobiliàries per 
vendre més habitatges. 

Alguns exemples d’estratègies per a millorar les vendes de pisos 
han estat: 

j  Rebaixes de 4000 o 5000 euros. 

j  Regal d’un home cinema o viatges a Nova York o el Carib per 
a dues persones. 

j  Oferir per al primer any una rebaixa en el tipus d’interès de 
fins a dos punts de reducció en l’euribor. 

j  Compromís de recompra de l’habitatge per si els temps es 
posen difícils. 

Per la seva banda, Don Piso ofereix que el tipus d’interès de 
la hipoteca estarà congelat durant dos anys a tipus que poden 
arribar fins el 3,75%, mentre que la promotora Dico regala un 
any d’hipoteca als compradors d’un habitatge dels que comer-
cialitza a Almeria. 

 2. Explica quina política de màrqueting s’aplica quan es modi-
fica la forma de presentar un producte. 

S’aplica la política de producte. 

 3. Què entens per producte diferenciat? Posa’n exemples que 
coneguis. 

És el conjunt de béns que són el resultat de variar un o més 
atributs d’un producte. Per exemple, cotxes de la mateixa cate-
goria, però de marca diferent; un xampú per a nens i un per a 
adults; etc. 

 4. Descriu les fases del cicle de vida d’un producte i dibuixa’n 
la funció de vendes. 

1. Introducció 

2. Creixement 

3. Maduresa 

4. Declinació 

 5. Quines accions creus que ha de fer una empresa que té un 
producte a punt d’arribar a la fase final del cicle de vida 
(declinació)? 

L’empresa hauria de plantejar-se: 

j  Rellançar el producte amb nous usos i utilitats. 

j  Invertir en investigació per fer un nou producte utilitzant els 
factors productius que queden lliures. 

 6.  Ja fa temps que es parla sobre l’escassetat de combustibles 
fòssils (carbó, petroli…) i sobre l’efecte hivernacle provocat 
per l’increment de CO2 a l’atmosfera. Els governs es plante-
gen incrementar els impostos per contaminació atmosfèrica.
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a)  Quins efectes creus que produiran, aquests fets, sobre 
la venda d’automòbils tradicionals.

És previsible que les vendes d’automòbils disminueixin si 
els increments d’impostos sobre contaminació de vehicles 
augmenten i afecten als preus.

b)  Quins efectes cal esperar que es produeixin sobre les 
vendes del cotxe elèctric i el cotxe híbrid?

Seria d’esperar que les vendes d’aquest tipus de vehicles 
augmentessin.

c)  Creus que en un termini relativament curt de temps (10-
15 anys) arribarem a veure la fase de declinació de l’au-
tomòbil amb motor dièsel i gasolina?

Aquí hi poden haver opinions diverses. 

 7. Indica en quina fase del cicle de vida es troben els productes 
següents:

j  Tablet Pc

j  e-book

j  Cotxe híbrid

j   Rentadora

j  Cd per emmagatzemar dades

j  Càmera de fotos digital

Tablet Pc: Creixement

e-book: Creixement

Cotxe híbrid: Introducció

Rentadora: Maduresa

Cd per emmagatzemar dades: Declinació

Càmera de fotos digital: Maduresa

 8. Per què creus que ha tingut tant d’èxit el bric (Tetra Brik) 
per envasar líquids? 

Perquè és fácil d’obrir, de transportar i de guardar. 

 9.  Entra a la pàgina web de l’empresa Procter & Gamble (www.
pg.com/es_ES). Observa la seva cartera de productes i respon 
a les següents qüestions: 

a) Quines són les línies de producte de l’empresa? 

El conjunt de productes d’aquesta empresa es pot agrupar en 
tres línees principals: divisió de bellesa, divisió de cura de la 
llar i divisió de salut i benestar. 

b) Quina estratègia de marca utilitza? 

Dins de cada línea s’observa que aquesta empresa utilitza 
l’estratègia de marques múltiples ja que té productes amb 
marques diferents, per exemple en la divisió de bellesa té, 
entre d’altres, Pantene, Olay, Mum; en la divisió de cura de 
la llar té: Ariel, Don Limpio, Ace, i dins de la divisió salut i 
benestar té: Tampax, Buffette... 

 10. SONY és una empresa que fabrica diferents aparells electrò-
nics. Quina estratègia de marca utilitza? 

SONY utilitza l’estratègia de marca única ja que tots els aparells 
electrònics (TV, equips de música, reproductors de DVD...) que 

fabrica porten la mateixa marca i l’empresa acostuma a fer pu-
blicitat de la marca de l’empresa. 

11. Una empresa que comercialitza CD presenta la taula de ven-
des següent. Representa gràficament les dades de la taula; 
situa a l’eix d’abscisses la quantitat, i a l’eix d’ordenades, 
el preu. 

Preu mitjà dels CD (€) Quantitat anual demandada (unitats)

6,01 50

12,02 30

18,03 22

24,04 10

30,05 4

Més de 30,05 0

 12. Segons les dades de l’exercici anterior, calcula els ingressos 
totals que aconseguiria l’empresa si vengués els CD en cada 
situació de preus possibles. 

Per quin preu es maximitzen els ingressos que obté 
l’empresa? 

Ingressos: 300,5 € (50 unitats a 6,01 €/u); 360,6 € (30 uni-
tats a 12,02 €/u); 396,66 € (22 unitats a 18,03 €/u); 240,4 € 
(10 unitats a 24,04 €/u); i 120,02 € (4 unitats a 30,05 €/u). 

Els ingressos es maximitzen per 22 unitats i un preu de venda 
18,03 €. 

 13. Una empresa ven dos productes, amb els costos que es deta-
llen a sota. Calcula’n el cost total unitari.

Producte A Producte B

Unitats venudes 10 000 50 000

Cost variable unitari 1,2 2,4

Costos fixos 6 010,12 24 040,48
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Producte A. Cost total unitari: 1,80 €.

Producte B. Cost total unitari: 2,88 €.

 14. Troba el preu de venda de A i B, si l’empresa vol guanyar el 
30% amb el producte A i el 25% amb el producte B. 

A 5 1,80 1 (0,30 ? 1,80) 5 2,34 € 

B 5 2,88 1 (0,25 ? 2,88) 5 3,6 € 

Preu de venda del producte A: 2,34 €. 

Preu de venda del producte B: 3,6 €. 

 15. Calcula el benefici que ha obtingut l’empresa de l’exercici 
anterior amb la venda de A i B. 

A 5 10 000 ? (2,34 2 1,2) 2 6 010,12 5 5 389,88 € 

B 5 50 000 ? (3,6 2 2,4) 2 24 040,48 5 35 959,52 € 

Benefici amb la venda del producte A: 5 389,88 €. 

Benefici amb la venda del producte B: 35 959,52 €. 

 16. Explica per què creus que és important l’existència d’una llei 
general de publicitat. 

Per regular i evitar la publicitat enganyosa, deslleial, subliminal, 
així com aquella que atempta contra la dignitat de la persona o 
que vulnera els valors i drets reconeguts a la Constitució. 

 17. Comenta avantatges i desavantatges dels mitjans de comu-
nicació següents: la televisió, les revistes especialitzades i 
les tanques publicitàries. 

Televisió: arriba a un gran nombre de persones però és molt 
cara. 

Premsa i revistes: arriba a segments de població molt especí-
fics; per tant, el missatge arriba relativament a poca gent. 

Publicitat exterior: és barata però ha de ser capaç de transme-
tre el missatge en pocs segons. 

 18. Explica les principals diferències entre la venda personal i 
les altres polítiques promocionals. 

La principal diferència és que en la venda personal hi ha una 
relació directa entre el venedor i el consumidor. 

 19. Digues si són certes o falses les afirmacions següents: 

  a)  La política de distribució té per objectiu fer arribar el 
producte al consumidor en el moment i el lloc adequats. 

  b)  La promoció de les vendes té com a objectiu incrementar 
les vendes a llarg termini. 

  c)  La publicitat té dues funcions bàsiques: informar sobre 
les característiques del producte i persuadir el consumi-
dor de la seva compra. 

a) Certa. 

b) Falsa. 

c) Certa. 

 20. Assenyala la resposta correcta. 

Les relacions públiques: 

  a)  Pretenen cridar l’atenció del consumidor. 

  b)  Intenten crear, fomentar o mantenir una imatge d’em-
presa. 

  c)  Tenen com a objectiu incrementar les vendes a curt ter-
mini. 

Resposta correcta: b). 

 21. Per què la distribució és una política de màrqueting? 

Perquè la política de distribució permet que el consumidor trobi 
el producte en el moment i el lloc adequats en què el necessita. 

 22. Què són els majoristes? I els detallistes? 

Els majoristes són els que compren el producte al fabricant o a 
un altre majorista, i el venen a altres intermediaris. 

Els detallistes són els intermediaris que venen el producte al 
consumidor final. 

 23. Per què un hipermercat no és un comerç majorista? 

Perquè ven els productes al consumidor final. 

 24. Donats els següents productes justifica quina estratègia de 
distribució utilitzen: 

  a)  Cervesa 

Distribució intensiva. 

  b)  Cotxe de la marca Opel nou 

Distribució exclusiva. 

  c)  Un perfum car 

Distribució selectiva. 

 25. Digues si són certes o falses les afirmacions següents: 

  a)  La longitud del canal de distribució fa referència a la 
distància que ha de recórrer el producte. 

  b)  La diferència entre canal de distribució llarg i curt depèn 
de la quantitat d’etapes que segueix el producte. 

  c)  Un canal de distribució curt és el que té un majorista i 
un detallista intermediaris. 

a) Falsa. 

b) Certa. 

c) Falsa. 
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 26. Creus que per vendre abrics de visó (preu alt) el millor canal 
de distribució podrien ser les grans superfícies? 

No, perquè no es tracta d’un producte de gran consum, sinó d’un 
producte adreçat a un segment de mercat reduït i, per tant, que 
necessita una venda més especialitzada. Es prodria vendre, per 
exemple, en una boutique situada en un lloc cèntric. 

 27. Si volguessis muntar un negoci dedicat, per exemple, a la 
comercialització de roba de nens, argumenta quatre avantat-
ges que et podrien fer decantar per la franquícia. 

j  Treballar amb una marca de prestigi que m’assegura la clien-
tela des de l’inici de l’activitat, per tant redueix el risc de 
qualsevol inici de negoci. 

j  Avantatges de preu de compra ja que em podria beneficiar de 
les economies d’escala del franquiciador. 

j  Aprofitament de les campanyes i estratègies de màrqueting 
de la marca efectuades a nivell general. 

j  Rebre formació a l’inici i de forma permanent en relació a 
estratègies i tècniques d’explotació. 

 28. Observa la següent taula que representa la facturació total 
dels establiments minoristes i la quantitat que són franquí-
cia, així com el nombre d’establiments totals i els establi-
ments franquiciats. 

A la vista de les dades de la taula, què pots afirmar sobre la 
rendibilitat de les franquícies? 

A partir de les dades de la taula es pot observar que els establi-
ments franquiciats representen un 8,3% del total mentre que la 
facturació de les franquícies puja al 13,37% del total de factura-
ció; per tant podem afirmar que la rendibilitat de les franquícies 
és superior a la rendibilitat d’altres comerços minoristes. 

 29. Explica quines són les característiques principals del comerç 
electrònic. 

Són les següents: 

j  Modernització del procés de distribució. 

j  Reducció dels costos de gestió d’inventaris. 

j  El  comprador i el venedor poden estar connectats en països 
diferents. 

j  Comoditat per poder comprar sense sortir de casa. 

j  Desaparició dels intermediaris. 

 30. Raona si les diferents polítiques que s’apliquen en el màr-
queting són independents o si estan relacionades. 

Les diferents polítiques que formen el màrqueting total estan 
relacionades. Per exemple, si es produeix un canvi en un pro-
ducte, s’haurà de dissenyar una promoció per donar-lo a conèi-
xer; s’haurà de preveure la distribució per abastir l’increment de 
la demanda; i s’haurà de redefinir el preu en funció de les noves 
característiques. 

 31. Comenta les notícies següents: 

  a)  Chupa-Chups ven xiclets en un gos robot 

«Els caramels han perdut encant. Els petits consumidors 
ja no en tenen prou amb el plaer d’assaborir-los. Crazy 
Planet, la marca del grup Chupa-Chups, es va llançar fa 
dos anys a l’aventura del novelty candy, també conegut 
com confiteria interactiva o amb valor afegit. Un mercat 
a mig camí entre els caramels i les joguines. L’objectiu 
és oferir un element que acompanyi la llaminadura, que 
perduri després del consum i que en molts casos pugui 
ser el motor de compra, més que no pas el caramel». 

  b)  Bitllets d’autobús sense passar per la taquilla 

«Els clients d’Auto-Res poden comprar els seus bitllets 
per Internet i pujar a l’autobús sense passar per taquilla. 
La plataforma permet reservar, comprar i cancel.lar bit-
llets a través d’Internet, i a més consultar tota la infor-
mació de la companyia sobre línies i horaris». 

a)  Aquest titular fa referència a la política de màrqueting de 
producte. Una manera d’incrementar la venda de caramels 
entre el públic petit és incorporar un element que el faci 
molt més atractiu; una joguina es converteix en l’element 
que impacta al nen i el fa desitjable, encara que més tard 
perdi l’interès per ell. 

b)  Aquest és un exemple de distribució utilitzant el comerç 
electrònic. Això suposa una comoditat pels consumidors i 
una disminució de costos per a l’empresa. 

j Comprova el teu nivell 
 1. L’inici del màrqueting està relacionat amb: 

  a)  L’aparició de la televisió. 

  b)  L’increment de la producció i l’aparició de la competència. 

  c)  La millora de les tècniques de publicitat. 

  d)  Els inicis de l’activitat comercial. 

Resposta correcta: b). 

 2. El marketing mix o màrqueting total està format per: 

  a)  Bàsicament per la publicitat i altres polítiques de promoció. 

  b)  El producte i preu són els elements més importants. 

  c)  Per la combinació de producte, preu, promoció i distribució. 

  d)  Cap de les respostes anteriors és correcta. 

Resposta correcta: c). 

 3. Amb el màrqueting l’objectiu de l’empresa és: 

  a)  Fabricar un producte de gran qualitat. 

  b)  Aconseguir grans quantitats de producció. 

  c)  La protecció del medi ambient. 
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  d)  Satisfer les necessitats i desitjos del consumidor. 

Resposta correcta: d). 

 4. Les diferents marques i models de cotxe formen un: 

  a)  Producte diferenciat. 

  b)  Producte variat. 

  c)  Producte diferent. 

  d)  Producte de consum fungible. 

Resposta correcta: a). 

 5. Un ordinador és: 

  a)  Únicament un producte de consum durador. 

  b)  Únicament un producte industrial. 

  c)  Depèn de la seva finalitat i ús pot ser un producte de 
consum o un producte industrial. 

  d)  Un servei. 

Resposta correcta: c). 

 6. Respecte del cicle de vida d’un producte 

  a)  Hi ha productes que no es deixen de produir mai. 

  b)  La majoria dels productes que hi ha en el mercat passen 
per les etapes de llançament, creixement, maduresa i de-
clinació. 

  c)  Tots tenen la mateixa durada. 

  d)  Els beneficis de l’empresa són més grans en l’etapa d’in-
troducció. 

Resposta correcta: b). 

 7. Si una empresa rebaixa el preu del seu producte 

  a)  Les seves vendes augmentaran si és un bé normal de de-
manda elàstica. 

  b)  És possible que altres empreses de la competència també 
rebaixin preus. 

  c)  En el cas de mantenir els mateixos costos unitaris, el 
benefici per unitat serà menor. 

  d)  Totes les respostes anteriors són correctes. 

Resposta correcta: d). 

 8. La tècnica que utilitzen algunes empreses consistent en 
comprar tres productes i pagar-ne només dos: 

  a)  Permet incrementar les vendes de l’empresa mentre 
dura. 

  b)  És una tècnica de publicitat per atreure clients. 

  c)  És una forma de promoció de les vendes. 

  d)  Les respostes a) i c) són correctes. 

Resposta correcta: d). 

 9. Un canal de distribució està format per: 

  a)  Diferents agències de transport que un fabricant utilitza 
per poder arribar al consumidor. 

  b)  Un conjunt d’intermediaris que permeten que el producte 
arribi des de l’empresa fins al consumidor final. 

  c)  Unes institucions que estimulen la venda del producte. 

  d)  Un productor, un detallista i el consumidor en tots els 
casos. 

Resposta correcta: b). 

 10. La franquícia és: 

  a)  Una empresa molt gran que té moltes botigues iguals 
repartides per diferents territoris. 

  b)  Una forma de distribució on el productor únicament ofe-
reix el producte, la marca i la publicitat general. 

  c)  Qualsevol botiga familiar que es troba en una ciutat. 

  d)  Una institució que controla la venda d’un producte. 

Resposta correcta: b). 
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j Activitats 
 1. Argumenta la importància del posicionament d’un producte 

en el mercat. 

El posicionament és la idea, qualitat, emoció, il·lusió o sensació 
que té en la ment el consumidor del producte. Com més s’adapti 
aquesta posició a les necessitats que té el consumidor, més fàcil 
serà el procés de decisió de compra. 

 2. Com valores el fet que en una campanya publicitària d’un 
producte et diguin que els experts el recomanen. 

L’opinió favorable dels experts sobre un producte augmenta les 
garanties que ofereix i per tant la seva compra es realitza amb 
més confiança i seguretat. 

 3. Creus que el departament de màrqueting ha de prendre la 
decisió d’implementar un pla concret sense comunicar-ho a 
la resta de l’empresa? Raona la resposta. 

Resposta oberta. 

 4. En grups de tres a cinc alumnes elaboreu un pla de màrque-
ting per a una empresa de joguines que desitja augmentar 
les vendes de jocs de taula, i confeccioneu una presentació 
en power-point per mostra-la als companys de classe. 

Resposta oberta. 

j Lectures de suport 

«Implantació...»

a)  A què es dedica aquesta empresa i què pretén actualment? 

És un industria que es dedica a fabricar prefabricats de formigó. 

b)  Quin és l’objectiu d’aquest projecte? 

Ara vol incrementar la seva oferta amb els elements necessaris 
per la construcció de naus industrials. L’objectiu del projecte és 
verificar la viabilitat de la idea i la realització del projecte bàsic 
per la implantació de l’activitat. 

c)  Què pretén l’anàlisi de mercat? 

L’estudi de mercat pretén analitzar la competència existent i la 
demanda de mercat de l’edificació a Mallorca. 

d)  Quina és la conclusió de l’estudi? 

Hi ha una demanda real que superarà els dos anys de feina. 
L’estudi tècnic informa sobre la millor distribució de la planta i 
l’estudi econòmic conclou que la viabilitat econòmica del negoci 

dona un benefici satisfactori. 

j Activitats finals 
 1. A partir dels resultats d’un estudi realitzat per Sondea en el 

qual es preguntava als enquestats «De les següents marques 
(20 en total) digues les cinc que més s’associen a moments 
feliços i per tant, directament a la FELICITAT» Els resultats es 
mostren a la taula següent: 

Es demana: 

  a)  Creus que aquests resultats són fruit de la casualitat? Per 
què? 

No, ja que les tres primeres empreses apliquen estratègi-
es basades en les emocions, en aquest cas la sensació de 
felicitat: unió familiar, reunió d’amics... Tant el consum de 
Coca-Cola com un viatge amb Halcón viatges o un berenar 
al McDonald’s han estat presentats, en les seves promocions, 
associats amb sentiments agradables. 

  b)  Creus que és adequat l’espot de Coca-Cola «màquina de 
la felicitat»? 

Tant si la idea inicial de Coca-Cola era la de posicionar el 
producte amb la idea de felicitat com si no, sembla que l’ha 
transmè i per tant aquest espot és adequat per reforçar-la. 

 2. Ferrero, una marca de bombons, opta per la retirada del mer-
cat durant els mesos d’estiu dels seus productes «estrella»: 
Ferrero Rocher i Mon Cheri. Tant en el moment de la retirada 
com en el de la reincorporació d’aquests productes en el 
punt de venda aprofita per fer campanyes publicitàries. Quin 
posicionament pretén aquesta marca amb aquest fet? 

Per una banda transmet la idea de qualitat, ja que amb la calor 
la xocolata es pot desfer i els bombons podrien perdre algunes 
de les seves propietats. A més aquest fet serveix a l’empresa 
d’excusa per aparèixer i que la gent en senti parlar. Sembla que 
aquesta estratègia li proporciona bons resultats ja que si fos 
absolutament necessari per condicions sanitàries es retirarien 
del mercat tots els bombons i xocolates o s’obligaria a posar-los 
en llocs refrigerats. El que podria ser una debilitat pel producte 
es converteix així en una fortalesa.  
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 3. Nestlé, amb la seva Caja Roja, ha aconseguit mantenir-se 
en el mercat, creant nous formats (per exemple la Caja Roja 
disenyada per Roberto Verino), fent edicions especials en 
determinats esdeveniments (per exemple l’aniversari Gau-
dí), canvia el gust i la forma dels bombons... Què opines de 
l’estratègia d’aquesta empresa amb aquest producte? 

Amb el producte Nestlé Caja Roja, l’empresa ha aconseguit man-
tenir-se en el mercat durant molt de temps, la seva estratègia 
és mantenir el nom, però presentar-se a ulls del consumidor 
com un producte que s’actualitza, que es troba en constant mo-
viment per adaptar-se als canvis en els gustos i preferències. Es 
converteix en un regal adequat en qualsevol època de l’any. 

 4. Imagina’t que ets l’encarregat de definir el millor posiciona-
ment pel teu producte: es tracta d’un iogurt baix en calories 
i amb bífids. Quin creus que seria el segment de mercat més 
adequat per al teu producte? 

Seria un segment format per gent adulta, que mostra preocupa-
ció per l’estètica i per la salut. 

 5. Quin és el posicionament de la roba Lacoste? Quines dife-
rències trobes amb la roba Zara? 

Lacoste està posicionada com una marca de qualitat que ven 
moda a un preu mijà-alt, pot estar també associada amb un cert 
prestigi. Zara està posicionada com moda actual a preu baix. 

 6. La marca d’òptiques Alain Affelou ha dissenyat una reeixida 
campanya promocional en la qual comprant unes d’ulleres es 
pot tenir el segon parell només amb un euro més. Argumen-
ta punts a favor d’aquesta campanya. 

j  Increment important en la venda d’ulleres que permet possi-
bles aprofitaments d’economies d’escala. 

j  Introduir la cultura que les ulleres són un complement més 
com el cinturó, les sabates i que es poden anar canviant en 
funció del conjunt que portes. Amb això es creen les condi-
cions en el mercat per vendre més. 

 7. A partir d’un estudi sobre el perfil de consumidors de cotxes 
durant un determinat any es van obtenir els resultats se-
güents: 

j  Pel que fa a l’edat, un 40% dels que compren un cotxe 
tenen menys de 29 anys, encara que és possible que el 
finançament els hi hagi proporcionat una persona més 
gran. 

j  Pel que fa al sexe, al voltant del 75% dels compradors de 
cotxes són homes. 

j  Pel que fa al nivell d’ingressos, s’observa que hi ha ven-
des de cotxes en proporció semblant per diferents nivells 
de renda. (L’estudi no informa del tipus de cotxe que es 
compra ni de qui ha finançat l’adquisició.) 

Tenint en compte les dades anteriors estableix quin seria el 
public objectiu si et dediquessis a la venda de cotxes. 

El públic objectiu estaria format per homes joves amb diferents 
nivells d’ingressos. Per adaptar-me millor faria models diferents 
de cotxe amb prestacions i preus també diferenciats. 

 8. Considerem les marques de cotxes següents: Audi, Ford, 
Renault, Peugeot, BMW, Mercedes i Opel. Si definim dos 
grups A i B: 

j  Grup A: representa els consumidors de cotxes cars, excel-
lents i distingits , ja que s’associen amb variables: «mo-
tors d’altes prestacions, varietat on triar, qüestions tèc-
niques superiors, servei post-venda i reputació». 

j  Grup B: representa els consumidors de cotxes amb les 
mateixes variables que els anteriors però amb un preu 
més assequible. 

A partir de la imatge de marca que tens i sense fer un estudi 
de preus, separa les marques en els grups A i B. 

Grup A: Audi, BMW i Mercedes 

Grup B: Ford, Renault, Peugeot i Opel. 

 9. Explica les diferències fonamentals entre objectius, estra-
tègies i pla d’acció que apareixen en el pla de màrqueting i 
posa un exemple. 

L’objectiu és allò que volem aconseguir, l’estratègia és el camí 
o tàctica que seguirem per aconseguir l’objectiu i el pla d’acció 
són les accions concretes que utilitzarem. La diferència es troba 
fonamentalment en la concreció, va de menys a més concreció. 
Per exemple, si l’objectiu és millorar la imatge de l’empresa, 
l’estratègia podria ser aplicar una política promocional de rela-
cions públiques i el pla d’acció seria per exemple col·laborar en 
trobades esportives de nens i adolescents. 

 10. Imagina’t que ets una petita empresa dedicada a tracta-
ments d’estètica i salut, concretament depilació corporal i 
massatges. Escriu un possible objectiu que es podria plante-
jar i tres estratègies per aconseguir-lo. 

j  Objectiu: Incrementar 20 tractaments de depilació a la set-
mana i 4 de massatges.  

j  Estratègies:

–  Fer una carnet amb descomptes que s’acumulen amb els 
serveis adquirits. 

–  Campanya, tres mesos abans de l’estiu, amb promocions 
per serveis de depilació. 

–  Millorar la pàgina web amb més informació sobre els be-
neficis saludables que atorguen els massatges que practica 
l’empresa. 

 11. L’empresa de distribució Mercadona fonamenta la seva es-
tratègia en quatre elements: un model operatiu força efici-
ent, una política de «sempre preus baixos» sense utilitzar 
promocions, un elevat desenvolupament de la marca prò-
pia (Hacendado, El bosque verde...) a partir d’acords a llarg 
termini amb proveïdors i una cartera de productes relativa-
ment àmplia. Aquesta empresa ha aconseguit un important 
creixement en els últims períodes sense utilitzar gaire més 
publicitat que les bosses que porten els clients quan surten 
de l’establiment. Quin posicionament creus que ha assolit 
aquesta empresa en el mercat? 

Un posicionament de qualitat a preu baix i servei eficient. 
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 12. En l’elaboració d’un pla d’empresa quin paper juga l’anàlisi 
DAFO? 

L’anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 
permet a l’empresa definir els objectius i les estratègies sobre 
bases més segures, tenint el control sobre la situació actual i 
sobre possibles fets que es puguin presentar. 

 13. Per què és important el control en un pla d’empresa? 

Amb el control es poden detectat possibles errades i desviacions 
i es poden aplicar mesures correctores de forma immediata. 

 14. Al mercat es poden trobar motxilles per menys de 20 euros. 
a)  Per quins motius creus que molts joves utilitzen, per 

exemple, motxilles de la marca Eastpak, que tenen un 
preu significativament superior? Creus que és pel seu po-
sicionament de motxilla dura i resistent, o per la identi-
ficació de grup?
Les marques cares tenen l’atractiu que, aparentment, no són 
per tothom, són més selectives. És possible que tinguin una 
bona qualitat, però no sempre és significativament més eleva-
da que altres de més econòmiques. Els consumidors accepten 
el posicionament que aporta la marca i no fan un estudi de 
mercat per comprovar la seva veracitat. En el cas dels joves, 
la identificació amb el grup és un factor psicològic molt im-
portant, possiblement més important que el de la durabilitat.

b)  Què creus que passaria amb les marques més cares si 
abaixessin els seus preus i els posessin al nivell de la 
mitjana del mercat?
Si una marca cara abaixa els preus perd l’atractiu de 
l’exclusivitat, i passa a ser un producte per tothom i, per tant, 
no és tan valorada. Es converteix en una marca que perd el 
poder d’identificació amb un grup: la poden comprar tots.

 15. La marca Flora ha iniciat la campanya «Estima el teu cor», 
que pretén conscienciar la població de la importància de 
tenir un cor sa. La campanya té dos objectius principals: 
fidelitzar als consumidors i clarificar el posicionament de 
Flora com una marca que té en compta la salut vascular. 
L’acció busca comunicar el posicionament de Flora («cura car-
diovascular») amb regals de temàtica «cor»; amb la intenció 
d’incentivar els consumidors a participar es planteja l’esquema: 
«regal segur + regal al qual es pot aspirar». En aquest cas, si 
s’envien tres proves de compra de qualsevol varietat de marga-
rina Flora per correu tindràs un regal segur, a triar entre: una 
torradora que deixa gravat el dibuix d’un cor a la torrada, un 
MP3 amb forma de cor, o un set relax de sals i gel de bany amb 
un coixí en forma de cor i un penjoll també en forma de cor. A 
més, hi ha un sorteig mensual d’un viatge al cor d’Europa. 
L’acció està comunicada en tots els packs de totes les varie-
tats de margarina Flora. 
a)  Quin és el posicionament del producte que es pretén en 

aquesta campanya? 
El posicionament que es pretén és que margarina Flora te 
cura de la salut cardiovascular. 

b)  Quantes politiques de màrqueting veus aplicades en la 
campanya? 
Producte: s’ha modificat l’envàs per presentar la campanya; 
promoció: regal segur quan s’enviïn tres etiquetes del pro-
ducte + participació en el sorteig d’un viatge. 

c) Quines parts del pla de màrqueting hi veus reflectides? 

El pla d’acció. 

 16. Tria la resposta correcta entre les següents: 

a)  L’anàlisi DAFO consisteix fonamentalment en intentar 
relacionar un punt fort amb una oportunitat. 

b)  Els objectius que s’estableixen en un pla de màrqueting 
sempre han de ser quantitatius. 

c)  Un exemple d’objectiu que es planteja l’empresa en un 
pla de màrqueting és: modificar els canals de distribució. 

Solució correcta: a). 

j Comprova el teu nivell 
 1. Qui decideix el posicionament del producte? 

a) Els consumidors. 

b) Els distribuïdors del producte. 

c) L’empresa. 

d) La competència. 

Resposta correcta: c). 

2. Un exemple de posicionament de marca és: 

a) Qualitat suficient a preu baix. 

b) Gamma àmplia de productes. 

c) Retribucions elevades als seus treballadors. 

d) Deslocalització de la producció. 

Resposta correcta: a). 

 3. Quin posicionament pretén aconseguir un producte que re-
força en la seva campanya de comunicació que es tracta d’un 
producte recomanat per experts? 

a) Preu baix. 

b) Eficàcia. 

c) Qualitat. 

d) Les respostes b) i c) són correctes. 

Resposta correcta: d). 

 4. Un exemple de posicionament de producte seria: 

a) Una innovació. 

b) Superioritat respecte d’un altre competitiu. 

c) Un benefici que aporta per a la salut. 

d) Totes les anteriors. 

Resposta correcta: d). 

 5. Quan algú es compra una marca de roba cara, quina necessi-
tat satisfà? 

a) Primària o bàsica. 

b) Prestigi. 
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  c)  Seguretat. 

  d)  Econòmica. 

Resposta correcta: b). 

 6. Quina necessitat es satisfà, possiblement, amb la compra 
d’un 4x4 per anar per carretera? 

  a)  Fisiològica. 

  b)  Econòmica. 

  c)  De seguretat. 

  d)  No es satisfà cap tipus de necessitat. 

Resposta correcta: c). 

 7. El pla de màrqueting ha de tenir en compte: 

  a)  L’opinió dels treballadors de l’empresa. 

  b)  Els objectius generals marcats per l’alta direcció de l’em-
presa. 

  c)  L’opinió dels sindicats. 

  d)  Que la durada ha de ser sempre d’un any. 

Resposta correcta: b). 

 8. En el pla de màrqueting 

  a)  Ha d’estar perfectament definit el posicionament. 

  b)  Només intervé el departament comercial en la seva exe-
cució. 

  c)  S’aprova encara que hi hagi dubtes sobre la seva viabili-
tat econòmica. 

  d)  Pot intervenir el sector públic en la seva aprovació. 

Resposta correcta: a). 

 9. Una empresa que posiciona el seu producte com qualitat a 
preu alt: 

  a)  Incrementarà les seves vendes quan hi hagi una disminu-
ció de la renda de les famílies. 

  b)  Incrementarà les seves vendes quan hi hagi un augment 
de la renda de les famílies. 

  c)  La xifra de vendes no es modifica amb la renda. 

  d)  Tindrà èxit en períodes de recessió econòmica. 

Resposta correcta: b). 

 10. Els objectius establerts en el pla de màrqueting: 

  a)  Tenen en compte els resultats de l’anàlisi DAFO. 

  b)  Són independents dels objectius generals de l’empresa. 

  c)  Poden ser quantitatius o qualitatius. 

  d)  Són correctes les respostes a) i c). 

Resposta correcta: d). 


