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3 - OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA  

OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA 

  
Analitzar els conceptes i les tècniques bàsiques sobre economia i gestió 
d'empreses, per tal de disposar d'una perspectiva global que permeti als 
futurs llicenciats participar de forma creativa en la direcció d'una empresa 
alimentària. 
  
  

 
 
 
 
 

mailto:d.econ.empresa@uab.es


4 - PROGRAMA 
  
CLASSES TEORIQUES 
  

PRIMERA PART: ECONOMIA I GESTIÓ 
1 Iniciació a l'economia 
1.1. Què és l'economia.  
1.2. La frontera de possibilitats de producció.  
1.3. L'activitat econòmica i els agents económics.  
1.4. Els sistemes econòmics. 
2 L'empresa i la producció 
2.1. L'empresa i la producció.  
2.2. La producció i el curt termini.  
2.3. La producció i el llarg termini.  
2.4. La eficiència tècnica i econòmica.  
2.5.Tipus d'organització de les empreses. 
3 Gestió financera 
3.1. L'estructura económico-financera de l'empresa.  
3.2. Les necessitats de capital.  
3.3. Els mitjans o recursos financers de l'empresa.  
3.4. El cicle llarg i el cicle curt. 
4 Gestió dels recursos humans 
4.1. Planificació dels recursos humans.  
4.2. Selecció de personal.  
4.3. Mapa dels llocs de treball.  
4.4. L'apreciació del desenvolupament i la direcció per objectius.  
4.5. El sistema de retribucions.  
4.6. El pla de formació.  
4.7. Índex indicadors de la gestió dels recursos humans.  
4.8. Noves tendències en la gestió dels recursos humans. 
5 Gestió estratègica 
5.1. La direcció estratègica.  
5.2. Anàlisi de l'entorn general.  
5.3. Anàlisi de l'entorn sectorial.  
5.4. Anàlisi dels competidors.  
5.5. Fonts de l'avantatge competitiva.  
5.6. La internacionalització dels mercats.  
5.7. Tècniques pel diagnóstic estratègic de l'empresa.  
5.8. Estratègies de creixement.  
5.9. El pla estratègic. 
6 Gestió de la tecnologia 
6.1. Innovació i tecnologia.  
6.2. La gestió de la tecnología i la gestió estratégica del negoci.  
6.3. Avaluació tecnològica de l'empresa.  
6.4. L'estratègia tecnològica.  
6.5. Vigilància i prospectiva tecnològica.  
6.6. Optimització dels recursos tecnològics.  
6.7. El pla tecnològic. 
7 Gestió de la producció 



7.1. Funcions bàsiques del sistema productiu.  
7.2. Gestió d'inventaris o de "stocks".  
7.3. Planificació i control de la producció.  
7.4. Gestió de projectes.  
7.5. Gestió de la qualitat. 
8 Fiscalitat de les empreses 
8.1 Règim fiscal de les cooperatives.  
8.2. Règim fiscal de les societats anònimes 
9 La indústria agroalimentària 
9.1. Característiques estructurals del sector a Espanya.  
9.2. Localització i ocupació a la indústria agroalimentària catalana.  
9.3. La comercialització dels productes de la indústria agroalimentària.  
9.4. El comerç exterior agroalimentari català.  
9.5. La demanda de productes agroalimentaris.  
SEGONA PART: COMPTABILITAT I FINANCES 
1 Introducció a la comptabilitat i a les finances 
1.1. Què és la comptabilitat?  
1.2. Qué són les finances?  
1.3. Usuaris de la comptabilitat i les finances.  
1.4. La dimensió comptable y financera afecta qualsevol part de l’empresa. 
2 Estat de fluxos de tresoreria 
2.1. Importància de la tresoreria.  
2.2. Què és l’estat de fluxos de tresoreria?  
2.3. Flux de caixa financer.  
3 Balanç de situació 
3.1. Qué és el balanç de situació?  
3.2. Els components del balanç de situació.  
3.3. Ordenació del balanç de situació.  
3.4. Criteris de valoració d’actius i passius.  
4 Compte de resultats 
4.1. Qué és el compte de resultats?  
4.2. Diferències entre despesa, pagament i inversió.  
4.3. Ordenació del compte de resultats.  
4.4. Flux de caixa econòmic.  
4.5. Estat del valor afegit.  
4.6. Relacions entre balanç de situació i compte de resultats.  
5 Introducció al càlcul de costos 
5.1. Què és un cost? 5.2. Costos per naturalesa.  
5.3. Costos directes i costos indirectes.  
5.4. Costos variables i costos fixos.  
5.5. Costos d’oportunitat  
5.6. Costos controlables i costos incontrolables.  
5.7. Métodes de valoració d’existències.  
6 Sistemes de càlcul de costos: costos parcials 
6.1. Sistemes de càlcul de costos.  
6.2. Sistema de costos directes.  
6.3. Sistemes de costos variables.  
6.4. El punt d’equilibri i l’anàlisi cost-volum-benefici.  
7 Sistemes de càlcul de costos: costos complets 



7.1. Cost parcial i cost complet.  
7.2. El sistema de les seccions homogènies.  
7.3. Canvis en l’entorn empresarial i repercussions en el càlcul de costos.  
7.4. El sistema ABC.  
8 Gestió i reducció de costos 
8.1. Costos rellevants i costos irrellevants.  
8.2. Presa de decisions amb dades de costos. 
8.3. limitacions de les dades de costos per a la presa de decisions.  
8.4. Tècniques de reducció de costos.  
9 Anàlisi patrimonial i financera 
9.1. Objectius de l’anàlisi patrimonial i financera. 
9.2. Aspectes previs.  
9.3. Càlcul de percentatges.  
9.4. Estructura del balanç ideal.  
9.5. Estat d’origen i aplicacions de fons.  
10 Anàlisi de ratios 
10.1. Concepte i ús de les ràtios.  
10.2. Principal ràtios per analitzar balanços.  
11 Anàlisi econòmica 
11.1 Objectius de l’anàlisi econòmica.  
11.2. Càlcul de percentatges. 
11.3. Anàlisi de les vendes amb ràtios.  
11.4. Anàlisi de les despeses.  
11.5.Anàlisi de la productivitat i l’eficàcia.  
12 Anàlisi de la rendibilitat, de l’autofinançament i del fons de maniobra 
12.1. Estudi de la rendibilitat.  
12.2. Palanquejament financer.  
12.3. Autofinançament. 12.4. Ràtios borsaris. 
12.5. Concepte i importància del fons de maniobra.  
12.6. Anàlisi integral i confecció d’informes d’anàlisi d’estats comptables.  
13 Confecció de pressupostos 
13.1. Introducció a la planificació empresarial.  
13.2. Procés d’elaboració del pressupost a dotze mesos  
13.2. Pressupostos rígids i pressupostos flexibles-  
13.4. Anàlisi de desviacions.  
14 Planificació financiera 
14.1. Introducció.  
14.2. Pla d’inversions i de finançament a llarg termini-  
14.3. Comptes de resultats previsionals a llarg termini.  
14.4. Pressupost de tresoreria a llarg termini.  
14.4. Pressupost de tresoreria a llarg termini.  
14.5. Balanços de situació previsionals a llarg termini.  
15 Avaluació d’inversions 
15.1. Introducció.  
15.2. Rendiment d’una inversió.  
15.3. Termini de recuperació d’una inversió.  
15.4. Valor dels diners en el temps.  
15.5. Valor actual net d’una inversió.  
15.6. Taxa interna de rendibilitat.  



15.7. El risc en l’anàlisi d’inversions.  
16 Gestió del finançament 
16.1. Introducció.  
16.2. Proporció entre capital i deute.  
16.3. El cost mitjà del passiu.  
16.4. Combinació entre deutes a cur termini i deutes a llarg termini.  
16.5. Fonts de finançament aliè.  
16.6. Gestió de riscos relacionats amb la poítica financera de l’empresa.  
16.7. Antofinançament i política de dividend.  

  
PRACTIQUES Tipus Durada 

1 Introducció a la comptabilitat i a les finances. 
Qüestions 
2 Estat de fluxos de tresoreria. Exercicis. 
3 Balanç de situació. Exercicis. 
4 Compte de resultats. Exercicis. 
5 Introducció al càlcul de costos. Exercicis. 
6. Sistemes de càlcul de costos: costos parcials. 
Exercicis. 
7 Sistemes de càlcul de costos: costos complets. 
Exercicis. 
8 Gestió i reducció de costos. Exercicis. 
9 Anàlisi patrimonial i financera. Exercicis. 
10 Anàlisi de ratios. Exercicis. 
11 Anàlisi econòmica. Exercicis. 
12 Anàlisi de la rendibilitat, de l’autofinançament i del 
fons de maniobra. Exercicis. 
13 Confecció de pressupostos. Exercicis. 
14 Planificació financiera. Exercicis. 
15 Avaluació d’inversions. Exercicis. 
16 Gestió del finançament. Exercicis. 

  
Aula 
  
  

  
Sessions 
d’1 hora. 
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NORMES D'AVALUACIÓ 

L’avaluació es basarà en una prova que constarà de dues parts. La primera 
consistirà en 50 preguntes tipus "test", amb una valoració màxima de 6 punts, 
penalitzant-ne una de ben resolta per tres d’errònies. La segona part constarà de 
varies preguntes de desenvolupament i alguns exercicis; la seva valoració 
màxima serà de 4 punts. Com a mínim s’hauran d’obtenir tres o més punts en la 
primera part, perquè es tingui en compte la segona. 
  
  
ALTRES INFORMACIONS  

Horari de tutories: Dimecres de 19 a 20 hores i divendres de 18:00 a 19:00 hores. 
  
  
Bellaterra, octubre de 2000 


