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1 - DADES DE L’ ASSIGNATURA 

ASSIGNATURA GESTIÓ DE L’EMPRESA AGROPECUARIA 

CODI 21250 

CURS 5º 

QUATRIMESTRE 2º 

CREDITS 4,5 

CREDITS TEORICS 3,0 

CREDITS PRACTICS 1,5 

2 - DADES DEL PROFESSORAT 

DEPARTAMENT RESPONSABLE: 

CIENCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS 

  

PROFESSORS 

RESPONSABLES 

DESPATX TELEFON E-MAIL 

Mª José Milán Sendra VO-332 5811496 MariaJose.Milan@uab.es  

  

ALTRES PROFESSORS DESPATX TELEFON E-MAIL 

Ferran Mirasol VO-332 5811496   

Antoni Graupera VO-332 5811496   

3 - OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA 

OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA 

Es preten introduir als alumnes en les tècniques de gestió empresarial, per tal de 
facilitar-los l'adopció de decisions en la seva vida professional. 

mailto:MariaJose.Milan@uab.es


Els objetius especifics són que l’alumne: 

a) Coneixi les característiques i el funcionament de la unitat econòmica de 
producció o empresa agropecuària. 

b) Disposi de les tecniques que li facilitin l’obtenció d’un diagnostic correcte de la 
situació economica-financera de l’empresa agropecuària 

c) El diagnòstic formulat permeti la presa de decisions basant-se en les dades 
tècnico-econòmiques. 

4 - PROGRAMA 

CLASSES TEORIQUES 

PRIMERA PART: ECONOMIA I GESTIÓ 

1 Introducció: l'activitat econòmica i l'empresa 

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. 1.5. 
L'empresa com unitat: patrimonial, econòmica de producció i de decisió i com 
comunitat humana jerarquitzada. 1.6. L'empresari i les funcions directives. 

2 L'empresa agropecuària i la seva organització 

2.1. Explotació agropecuària i empresa industrial. 2.2. Condicionants de l'empresa 
agropecuària. 2.3. Els tipus de tinença. 2.4. Els factors de producció: el valor 
territorial, el capital d'explotació i el treball. 2.5. Utilització i combinació dels factors 
de producció. 2.6. Les dimensions econòmiques i financeres. 

3 L'empresa agropecuària i la seva forma jurídica 

3.1. Elecció de la forma jurídica. 3.2. L'empresa familiar. 3.3. Empreses socials 
3.4. El cooperativisme. L'empresa cooperativa: organització. 

4 Les funcions empresarials i els objectius dels empresaris agropecuàris 

4.1. Les funcions empresarials i els objectius dels empresaris. 4.2. El maneig i la 
iniciativa. 4.3. La innovació. 4.4. La inversió i el risc. 

5 Anàlisi de la producció agropecuària i el seu finançament 

5.1. Les necessitats de finançament de la producció i l'horitzó temporal. 5.2. El 
cicle de capital i el cicle d'explotació. 5.3. El finançament de l'empresa a curt 
termini. 5.4. El finançament intern de l'empresa. 5.5. El cost del capital. 

6 Màrketing 



6.1. La investigació de mercats. 6.2. Política de producte. 6.3. Política de preus. 
6.4. Política de ditribució. 6.5. Política de promoció de vendes. 6.6. Les marques 
de qualitat i denominació d’orígen. 

7 Fiscalitat 

7.1. Fiscalitat del ramader com a persona física. 7.2. Declaració censal. 7.3. 
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 7.4. Impost Valos Afegit. 7.5. 
Altres impostos: transmissions, successions i donacions. 7.6. Règim fiscal de les 
cooperatives. 7.7. Règim fiscal de les societats anònimes. 

8 El sector primari a Catalunya 

8.1. Anàlisi de les seves macromagnituds principals. 8.2. Situació actual. 8.3. 
Problemes tècnics i socials. 

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. 2.4. Exercicis. 

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. 3.5. 
Exercicis. 

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. 
4.7. Exercicis. 

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. 5.8. Exercicis. 



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. 6.6. 
Exercicis. 

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. 7.5. Exercicis. 

8 Els costos en la producció agropecuària 

8.1. Conceptes bàsics. 8.2. Aplicacions del càlcul de costos en la producció 
agropecuària. 

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. 9.6. Exercicis. 

10 Anàlisi de ratios 

10.1. Concepte i ús de les ràtios. 10.2. Principal ràtios per analitzar balanços. 
10.3. Exercicis. 

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. 11.6. Exercicis. 

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. Aanàlisi integral i confecció d’informes d’anàlisi d’estats 
comptables. 12.7. Exercicis. 

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. 13.5. Exercicis. 

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. 14.6. Exercicis. 

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. 
15.8. Exercicis. 

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. 16.7. 
Exercicis. 

  

PRACTIQUES Tipus Durada 

- Estat de fluxos de tresoreria Seminari 1h 

- Balanç de situació Seminari 1h 

- Compte de resultats Seminari 1h 

- Càlcul de costos: costos parcials, costos 
complets 

Seminari 2h 

- Anàlisi patrimonial i financera Seminari 1h 

- Anàlisi de ratios Seminari 1h 

- Anàlisi econòmica Seminari 1h 

- Anàlisi de la rendibilitat, de l’autofinançament i 
del fons de maniobra 

Seminari 1h 

- Confecció de pressupostos Seminari 1h 

- Planificació financiera Seminari 1h 

- Avaluació d’inversions (cas) Aula informatica 3h 

- Gestió del finançament Seminari 1h 
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NORMES D'AVALUACIÓ 

Es realitzarà un examen final, amb preguntes de resposta breu i alguns exercicis, 
l’examen inclourà la materia impartida tant a les classes teòriques com a les 
pràctiques. En la nota final es tindrà en compte les notes obtingudes en els casos 
plantejats. 

  

ALTRES INFORMACIONS 

  

  

  


