
GUIA DOCENT   

 

1.- Dades de l’assignatura 

2.- Prerequisits 

Coneixements bàsics de càlcul, àlgebra i funcions  

3.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

Context  

L' assignatura d' Economia de l’ Empresa I s' imparteix en  la titulació  d' Enginyeria Tècnica d’ 
Informàtica de Gestió  a segon curs. Te caràcter bàsic i també complementari d’altres assignatures 
del pla d’estudis relatives a les àrees de coneixements de les Tècniques de Gestió Empresarial i la 
Enginyeria Informàtica de Gestió. 

Objectius 

Adquisició d' una sèrie de coneixements en relació al marc conceptual de l' empresa i al sistema 
econòmic en el qual opera, així com el domini de les principals tècniques econòmiques i de gestió. 
És a dir, volem que es cobreixin els dos vessants de coneixement de la matèria, d' una banda el 
vessant explicatiu i d' aclariment del fenomen empresarial i per una altra el vessant normatiu i de 
prescripció. En definitiva, complir els dos grans objectius de la matèria, un de caràcter formatiu i 
general i altre de caràcter específic i aplicat.  
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4.- Continguts de l’assignatura 

L' assignatura s' estructura en quatre grans capítols. 

Capítol 1: s' examina el marc conceptual de l' empresa i el sistema econòmic en el qual opera. En aquest 
sentit s' analitza la naturalesa de l' empresa, la funció empresarial i les formes d' empreses des d' una 
perspectiva jurídica i institucional i socioeconòmica, tractant en aquest últim cas, amb especial èmfasi, la 
problemàtica referida a la grandària empresarial. A continuació analitzem la incidència que el sistema 
econòmic té en l' activitat de l' empresa i les repercussions d' aquesta en el sistema (responsabilitat 
social), finalitzant amb els problemes d' agència (propietat i control) i la seva incidència en els objectius de 
l' empresa. 

Capítol 2:   se  s' estudia l' àrea funcional de producció  a l' empresa. En primer lloc, fem referència a l' 
enfocament clàssic de la producció en el qual examinem les funcions de producció i costos, per a passar 
posteriorment al procés d' optimització de beneficis, sota dos escenaris: competència perfecta i monopoli. 
A continuació prosseguim amb l' anàlisi de la variació de preus i algunes extensions del procés d' 
optimització en l' empresa multiproductora. En segon lloc, fem referència a l' enfocament de gestió segons 
el qual ingressos, costos i beneficis són lineals, calculant el punt d' equilibri en l' empresa monoproductora 
i multiproductora, completant l' anàlisi amb la introducció de restriccions el que ens durà a formular la 
programació lineal a l' empresa; introduint els algorismes gràfic i Simplex per a la resolució de problemes 
concrets. 

Capítol 3:   s' estudia l' àrea funcional d' inversió i finançament a l' empresa. S' introdueixen els conceptes 
i tècniques adequades per a tractar la problemàtica de la inversió sobre la base dels criteris VAN i TIR, 
incloent una àmplia referència als diferents casos d' inversions. Es completa l' anàlisi anterior amb una 
sèrie d' aspectes relacionats amb el tipus d' amortització de la inversió inicial, la hipòtesi de reinversió dels 
fluxos de caixa i la seva incidència en les decisions d' acceptació-rebuig i jerarquia d' inversions. 
Posteriorment analitzem el projecte de finançament existent  a tota inversió, determinant els seus fluxos 
de caixa i el cost de capital del mateix, integrant els projectes d' inversió, finançament i agregat. Per a 
finalitzar, s' estudia la problemàtica d' altres fonts de finançament a curt termini i el cost mig de capital. 

Capítol 4:   s' estudia l' àrea funcional de comercialització a l' empresa. Es fa una referència a la funció 
comercial de l' empresa, la seva naturalesa, característiques i objectius així com a les principals classes 
de mercats en els quals l' empresa pot operar. S' inclou la descripció de tècniques instrumentals pròpies d' 
aquesta àrea funcional com el concepte d' elasticitat i l' estimació de funcions estadístiques; finalitzant 
amb la descripció i operativa dels principals instruments de política comercial de l' empresa com són el 
producte, el preu i la publicitat. 

 

Contingut per capítols  

Capítol 1    

MARC CONCEPTUAL DE L' EMPRESA  

1.   Naturalesa de l' empresa i funció empresarial 

2.   Principis econòmics i formes d' empresa segons criteris jurídics i socioeconòmics 

3.   La  relació entre eficiència i grandària 

4 .  L' empresa i el sistema econòmic 

Capítol 2     

ÀREA FUNCIONAL DE PRODUCCIÓ: ENFOCAMENT CLÀSSIC I ENFOCAMENT DE GESTIÓ 

 1.  Funció de producció i funció de costos: correspondències i paràmetres rellevants 



 

 

 

 2.  Productivitats parcials, mínim tècnic i òptim tècnic 

 3.  La maximització de beneficis en competència perfecta 

 4.  La maximització de beneficis en monopoli d’oferta 

 5.  Extensions del model de maximització 

 6.  L' enfocament de gestió en la producció: el punt d' equilibri i les restriccions a la producció 

 7.  Programació lineal a l' empresa: resolució pel mètode gràfic 

 8.  Programació lineal a l' empresa: resolució pel mètode  Simplex 

Capítol 3  

ÀREA FUNCIONAL D' INVERSIÓ I FINANÇAMENT 

1.  Concepte d' inversió, instruments financers bàsics i criteris de selecció d' inversions VAN i TIR  

2.  Desenvolupament dels criteris VAN i TIR en funció dels diferents fluxos de caixa 

3.  Amortització de la inversió i hipòtesi de reinversió dels fluxos de caixa 

4.  Decisions d' acceptació-rebuig i de jerarquia entre inversions 

5.  Les fonts de finançament a l' empresa i el seu cost de capital 

6.  Efecte dels impostos en el cost de capital del finançament i en el VAN 

7.  Altres fonts de finançament 

8.  El cost mig de capital kme  

Capítol  4   

ÀREA FUNCIONAL DE COMERCIALITZACIÓ 

1.  Funció comercial a  l' empresa 

2.  Eines de la funció comercial 

3.  El producte com instrument de política comercial 

4.  Preus i publicitat com instruments de política comercial 



5.- Metodologia docent i activitats formatives 

 

6.- Avaluació 

7- Bibliografia i enllaços web 

                                                      BIBLIOGRAFIA BÀSICA 

González, J.L. (2010). “Empresa: marco conceptual y técnicas de gestión por áreas funcionales”. 
Materials 218. UAB.  

Departament d’Economia de l’Empresa: “Ejercicios y Casos”. Campus Virtual 

                                   

                                                BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

Encara que el professor utilitzarà la classe magistral interactiva per a transmetre coneixements dels 
aspectes nuclears de cada tema, l' alumne haurà de formar part activa del procés d' aprenentatge. Es 
promouran iniciatives sobre la indagació, la motivació i el procés de coneixement de les coses, havent  
l' alumne de crear-les i adaptar-les al seu propi procés d' aprenentatge. El professor realitzarà tasques 
d' orientació, guia i reforç d' aquells aspectes que presentin més dificultat. Es posarà a la disposició de 
l' alumnat el  Manual de l’assignatura  (Materials 218: UAB) i una sèrie d’exercicis i casos pràctics. Per 
a fomentar el raonament crític, la discussió i la reflexió per part de l' alumne, s' habilitaran grups de 
treball en les classes de problemes amb la finalitat de completar el procés d' aprenentatge mitjançant 
la discussió en grup. 

 

1) Avaluació continuada:     

a) Proves escrites individuals:  al llarg del curs es realitzaran una sèrie de proves individuals  que 
conformaran el 70% de la nota final. 

b) Lliurament d' exercicis:  també al llarg del curs l' alumne haurà  de lliurar una sèrie d' exercicis i casos 
pràctics que seran proposats sobre la matèria. Els  exercicis seran realitzats per grups de entre 3 i 4 
alumnes. El pes d' aquests exercicis i casos és d’un 20% en la nota final. 

c) Participació:  es valorarà la participació general d’alumne mitjançant (assistència a classe i interès per 
la matèria) . El pes d’aquesta part és d’un 10% en la nota final.  

Per al càlcul de la nota final, no s' exigirà una nota mínima en les proves individuals. No es podrà repetir la 
prova  a aquells alumnes que per qualsevol motiu no hagin pogut assistir a la mateixa. Els exercicis i 
treballs tampoc podran lliurar-se fora dels terminis establerts.  

Finalitzada l' última prova i abans de les qualificacions finals s' obrirà un període de revisió de notes per 
part de l’alumnat. 

 

2   Prova final:    

Aquells alumnes que no hagin superat l’assignatura mitjançant l’ avaluació continuada disposaran de una 
prova final  amb tots els continguts de la matèria. 
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