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GE SEMA 95-96-2 

OBJECTIU DE L'ASSIGNATURA: Introduir als alumnes en les técniques de 
gestió empresarial, amb l'objectiu de facilitar-los l'adopció de decisions en la 
seva vida profesional. 

SISTEMA D'AVALUACIÓ: L'exàmen consistirà en preguntes de resposta breu 
alguns exercicis. Es consideraran els treballs realitzats al llarg del semestre. 

PROGRAMA TEÓRIC 

1 Introducció 

1.1. L'empresa com unitat patrimonial. 1.2. L'empresa com unitat económica de 
producció.1.3. L'empresa com unitat de decisió. 1.4. L'empresa: comunitat humana 
jerarquitzada. 1.5. L'empresa i la combinació dels factors de producció. 1.6. Les 
funcions de l'empresari. 

2 L'empresa agropecuària 

2.1. Explotació agropecuària i empresa industrial. 2.2. Condicionantes de la 
empresa agropecuaria. 2.3. Els tipus económics d'explotació agropecuària. 2.3. Els 
factors de producció: el valor territorial , el capital d'explotació i el treball . 

3 Organització de l'empresa agropecuària 

3.1. Utilització i combinació óptima dels factors de producció. 3.2. Les 
dimensiones económiques i financeres. 3.3. Els tipes de tenencia . 

4 Models d'empresa agropecuàrla 

4.1. Elecció de la forma jurídica. 4.2. L'explotació. 4.3. L'empresa familiar. 4.4. 
L'empresa cooperativa: anàlisi de l'entorn i organització. 4.5. La societat mercantil. 

5 Funcions i objectius empresarials agropecuàris 

5.1 . Les funcions i els objectius. 5.2. Maneig i iniciativa. 5.3. Innovació. 5.4. 
Inversió i risc. 5.5. El curt i el llarg termini. 

6 Anàlisi de la producció agropecuària 

6.1. Programes de producció. 6.2. Unitats de mesura en l'empresa 
agropecuària. 6.3. Les funcions de producció agrària. 6.4. La llei de rendiments 
decreixents. 6.5. Productivitats mitjana i marginal en agricultura. 6.6. La producció a 
escala. 6.7. Les noves tecnolqgies. 

7 Risc e Incertesa en la producció agropecuària 

7.1. L'aleatorietat agrària. 7.2. Incertesa i risc. 7.3. La mesura del risc. 

8 Els canals comercials i les estratègies de mercat en el sector alimentari 

8.1. La producció agroalimentària. 8.2. La industria agroalimentària. 8.3. Els 
agents de la comercialització agroalimentària. 8.4 . La comercialització dels productes 
agropecuris. 8.5. El màrqueting agroalimentari. 
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GESEMA 95-96-3 

PROGRAMA PRÀCTIC 

1 Anàlisi i selecció d'inversions 

1.1. Concepte d'inversió. 1.2. La dimensió financera de la inversió productiva. 
1.3. El mètode del valor capital o el valor actuali1zat net. 1.4. El mètode de !a taxa de 
retorn o tipus de rendiment intern. 1.5. El mètode del termini de recuperació o pay 
back. 1.6. Exemples ilustratius. 1.7. L'equivalència i la no equivalència dels mètodes del 
valor capital i fa taxa de retorn. 

2 Valoració agrària 

2.1. Valoració de finques. 2.2. Valoració d'empreses agràries. 2.3. Criteris 
clàsics. 2.4. Mètodes estadístics. 2.5. Exemples. 

3 La comptabilitat financera: El resultat de l'empresa 

3.1. Concepte de resultat. 3.2. L'amortització. 3.3. El compte de pèrdues i de 
guanys. 3.4. Exemples. 

4 La comptabilitat financera: El balanç de situació 

4.1. Concepte. 4.2. Ordenació del balanç de situació. 4.3. Components del 
balanç de situació. 4.4. Crtteris de valoració d'actius. 4.5. L'estat d'origen i aplicació de 
fons. 4.6. Exemples. 

5 Els costos en la producció agrària 

5.1. Conceptes bàsics. 5.2. Aplicacions. 

6. Elements d'anàlisi econòmica-financera 

6.1. Els ratios. 6.2. La rendibilitat econòmica i financera. 6.3. El palanquejament 
financer. 6.4. L'autofinançament. 6.5. Tipologia del creixement empresarial. 6.6. 
Exemples. 

7 El model cost-volum de la producció-benefici 

7 .1. Formulació del model. 7 .2. Exemples. 

8 La fiscalitat agrària 

8.1. Impost sobre la renda de les persones físiques. 8.2. Impost sobre el valor 
afegit. 8.3. Altres impostos. 
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