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DESCRIPCIO DE L’ASSIGNATURA 
Introducció a l’economia de l’empresa des d’un punt de vista dinàmic i 
actual, visió teòrica i pràctica del món empresarial. 

PROGRAMA 

 
1. L’empresa i la seva localització  
 

Concepte d’empresa. Classes d’empreses. L’empresa com a realitat.  localització 
empresarial. empresa i Empresari 

 
2. Planificació, organització, gestió i control 

 

Funció productiva de l’empresa. planificació de la producció. decisions de la 
direcció de producció. procés productiu de qualitat: total quality management,  
certificació de qualitat . Sistemes de gestió de la producció. Tècniques de 
planificació de la producció. la productivitat. 

 
3. Els costos i la gestió del magatzem 
 

Classificació dels costos.  Eficiència econòmica. Imputació de costos.. Models del 
llindar de beneficis - punt mort empreses uniproducte i multiproducte. criteris 
d’optimització de les mercaderies  

 

 
4. Tractament econòmic de les inversions i del finançament de l’empresa 

 
Elements de matemàtica financera i política financera de l’empresa 

 
5. L’equilibri econòmic-financer a l’empresa 
 

El balanç conceptes bàsics.  Actiu- passiu l’estructura econòmica de l’empresa: 
inversió en actiu fix i actiu circulant. Equilibri entre inversions i finançaments. 
Fons de rotació o maniobra. concepte de flux de tresoreria. cicles de l’activitat a 
l’empresa període mig de maduració: econòmic i financer. 

 
6. L’anàlisi del balanç 
 

Introducció dels conceptes bàsics. Enfocaments i tècniques de l’anàlisi de balanç 
introducció a l’anàlisi patrimonial. Anàlisi financera. Anàlisi econòmica de la 
rendibilitat. Anàlisi del creixement 

 
 
LLIBRE DE TEXT SOBRE EL QUAL ES BASARÀ EL CURS: 
 
− ALEGRE, L., C.BERNÉ y C. GALVE (2000): "Fundamentos de economía de la 

empresa: perspectiva funcional". Ed. Ariel Economía. 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA: 
 
− DÍAZ FERNANDEZ, A. (1995): "Producción: gestión y control". Ed. Ariel Economía. 

− PÉREZ GOROSTEGUI, E. (1996): "Economía de la empresa aplicada". Pirámide. 

SUÁREZ SUÁREZ, A.S. (1995): "Decisiones óptimas de inversión y financiación de la 
empresa". Pirámide 
 
AVALUACIÓ 

L'avaluació es basarà en un examen final, i es valorarà també la participació en el 
desenvolupament del curs. 
 
TUTORIES:  Dimecres de 16:00 a 17:00 i dijous de 9:00 a 10:00. O qualsevol altre hora 
convinguda a joanantoni.roncal@uab.es 
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