
21314 - Economia de l’empresa I

Objectius

Coneixement de l’empresa en relació a la seva naturalesa i en relació al sistema econòmic
en el qual opera. Coneixement, comprensió i aplicació de les diverses tècniques utilitzades
en l’àmbit del subsistema productiu de l’empresa. 

Continguts

— Empresa i sistema econòmic. Concepte i classes d’empreses: criteris jurídics i criteris sòcio-
econòmics. Altres criteris de classificació d’empreses.

— L’empresa i la seva dimensió. L’organització del sistema productiu envers a les petites
o les grans empreses. Teories envers la dimensió òptima de l’empresa.

— L’empresa i el seu entorn. Les variables que influeixen en el funcionament de l’empresa.
La responsabilitat social de l’empresa: models. El balanç social.

— L’empresa i el mercat. Tipus de mercat i les seves implicacions per a l’empresa. Instruments
de política comercial: producte, preu i publicitat. Concepte d’elasticitat.

— L’empresa i el tipus de control: objectius de l’empresa. La maximització del benefici i
la maximització dels ingressos. L’empresari: teoria econòmica versusteoria empírica de
l’empresa.

— Les funcions de producció, ingressos i costos en l’empresa. òptim econòmic, òptim tècnic
y mínim tècnic. El punt d’equilibri en l’empresa. Criteris de fixació de preus.

— La programació de la producció: programació lineal. Funció objectiu i restriccions.
L’algorisme gràfic i l’algorisme “Simplex”. Introducció a la programació lineal sencera.
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Hi haurà a disposició dels alumnes, en el Servei de Fotocòpies del Centre, una o dues
publicacions complementàries per tema.

Avaluació.

Examen.
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