
 

 ANNEX 1.CONTINGUT PBAU 2018 I VINCULACIÓ AMB LA Orde ECD/1941/2016 de 22 de desembre 
 

Blocs  Continguts 

1. L’empresa  

Part teòrica:  

- L’empresa com a sistema i el seu entorn. 

- Classificació de les empreses segons la seva grandària, la seva activitat, la 
zona geogràfica on competeixi l’empresa, la destinació dels beneficis, la 
propietat del capital. 

- Objectius de l’empresa. 

- Marc jurídic, legislació mercantil. 

- Marcus, S.L: Quin tipus d’empresa és? Explica les característiques d’aquest 
tipus d’empresa. (societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i 
empresari individual). 

- Responsabilitat social de l’empresa. 

 

2. Desenvolupament de l’empresa  

Part teòrica:  

- Localització de l’empresa. 

- Formes de concentració d’empreses. 

- Les PIMES. Avantatges i inconvenients. 

- Les multinacionals. 

- Estratègies d'especialització i diversificació 

 

3. Organització i direcció de l’empresa 

 
 

Part teòrica:  

- L’organització formal i informal en l’empresa (sense organigrames). 



 

 

 

 

- Procés de direcció (planificació, organització, gestió i control) 

- Funcions del departament de recursos humans. 

- Funcions de l’empresa. 

 

4. La funció productiva  

Part teòrica:  

- Productivitat i eficiència de la producció. 

Part pràctica: 
� Llindar de rendibilitat o punt mort. 
� Comprar o produir. Llindar de producció. 
� Gestió de magatzem: Fitxa de magatzem FIFO i PMP, entrades, sortides i 

saldos. 

 

5. La funció comercial de l’empresa  

Part teòrica:  

- Enumera les fases de l’estudi de mercat i explica l’anàlisi dels consumidor i 
la segmentació de mercats. 

- El màrqueting. Producte  

- El màrqueting. Preu. 

- El màrqueting. Distribució 

- El màrqueting. Promoció. 

 

6. La informació en l’empresa  

Part teòrica:  

- Patrimoni i Comptes Anuals. 

- Marc jurídic, legislació fiscal.  

 



 

Part pràctica: 

� Elaboració d’un Balanç de Situació en masses patrimonials (veure annex 2). 

� Elaboració d’un Compte de resultats (pèrdues i guanys) (veure annex 3). Es 
pot demanar l’impost sobre beneficis, sempre que es doni expressament a 
l’enunciat el percentatge d’aplicació o l’import. Si no es donen qualsevol 
d’aquestes dues dades s’entendrà que no s’ha de calcular impost sobre 
beneficis. 

� Concepte, càlcul i interpretació del fons de maniobra, l’actiu no corrent, 
l’actiu corrent, el patrimoni net, el passiu no corrent i el passiu corrent. 

� Anàlisi financera: càlcul i interpretació de les ràtios de tresoreria, liquiditat, 
garantia, disponibilitat, autonomia i qualitat del deute (veure annex 4). 

 

7. La funció financera  

Part teòrica:  

- Recursos financers propis. 

- Recursos financers aliens a llarg termini. 

- Recursos financers aliens a curt termini. 
 

Part pràctica: 

� Càlcul i interpretació del termini de recuperació. 

� Càlcul i interpretació del valor actualitzat net (VAN). 

� Càlcul i interpretació del taxa de rendiment intern (TIR). La TIR tindrà com a 
màxim 2 anys. 

 



 

 


