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Prerequisits

No hi han requisits previs concrets.

L'assignatura s'ha dissenyat com una continuació a les assignatures d'Economia de l'Empresa I i Economia de
l'Empresa II.

En referència a Economia de l'Empresa I es demana repassar els temes referits a creació de valor, capacitat
competitiva i teoria de la decisió, especialment el que fa referència a decisions seqëncials. L'assignatura posa
èmfasi en els costos de transacció vinculats a l'empresa, front als del mercat tractats amb més profunditat a
Economia de l'Empresa II.

Objectius

Traslladar les principals reflexions de l'economia sobre com el disseny de les organitzacions empresarials
poden afectar a la seva capacitat de crear de valor i per tant a la seva competitivitat. El que es persegueix es
que al final del curs l'alumne sigui capaç de:

1. Identificar els principals elements o variables de disseny organitzatiu.

2. Analitzar com aquests elements afecten a la capacitat de crear valor de la empresa i per tant a la seva
competitivitat.

3. Identificar els principals factors externs que condicionen aquesta relació entre disseny organitzatiu i
competitivitat.

4. Comprendre les interrelacions entre les diferents variables del disseny organitzatiu.

Competències

Administració i Direcció d'Empreses
Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
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Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les
decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
Identificar els competidors de les empreses, veure com interaccionen entre ells i elaborar d'estratègies
òptimes en cada cas per estimular la competitivitat.
"Identificar les contribucions positives que les empreses realitzen a la societat; desenvolupar una gestió
socialment responsable, i impulsar el desenvolupament d'instruments objectius que permetin mesurar i
valorar les contribucions esmentades."
Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i
gestionar els conflictes.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Economia
Aplicar els coneixements teòrics per millorar les relacions amb els clients i proveïdors, i identificar els
avantatges i inconvenients d'aquestes relacions per a les dues parts: empresa i clients o proveïdors.
Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les
decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
Demostrar que es coneixen els processos d'implementació d'estratègies de les empreses.
Identificar els competidors de les empreses, veure com interaccionen entre ells i elaborar d'estratègies
òptimes en cada cas per estimular la competitivitat.
"Identificar les contribucions positives que les empreses realitzen a la societat; desenvolupar una gestió
socialment responsable, i impulsar el desenvolupament d'instruments objectius que permetin mesurar i
valorar les contribucions esmentades."
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i
gestionar els conflictes.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Transmetre els objectius de l'empresa, del departament o de la feina que es desenvolupa d'una manera
clara.
Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar la formulació i implementació d'estratègies a diferents entorns, empresa familiar o empreses
acabades de crear.
Analitzar els principals sistemes de motivació disponibles a les empreses.
Aplicar els coneixements sobre estructures de mercat per identificar els competidors possibles de les
empreses i la forma de competir entre elles.
Aplicar els processos de formulació d'estratègies a casos concrets.
Avaluar l'efecte de les diferents estratègies en la competitivitat de l'empresa.
Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Classificar les diferents formes de competir d'una empresa.
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Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani
Dissenyar polítiques de motivació eficients.
Elaborar plans d'empreses.
Enumerar els principals competidors d'una empresa.
Enumerar les etapes i els processos bàsics en la formulació i implementació d'una estratègia
empresarial.
Explicar l'origen i valorar la contribució de les empreses al benestar social.
Fonamentar decisions d'estratègia empresarial.
Identificar les diferències en l'aplicació del màrqueting a diferents sectors econòmics o tipologies
d'organitzacions.
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i
gestionar els conflictes.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
Relacionar l'estratègia empresarial amb els objectius de les empreses i el seu desglossament per
departaments o unitats de treball.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Valorar críticament els problemes d'eficiència econòmica i de distribució de la riquesa generada per les
empreses.
Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
Valorar els principals conceptes i instruments del màrqueting.
Valorar la importància de les relacions comercials a llarg termini amb els clients (màrqueting de
relacions).
Valorar la interacció entre la formulació estratègica i l'organització interna de les empreses.

Continguts

Tema 1. Introducció.

L'empresa com un conjunt de decisions seqüencials. La pressa de decisions i la seva implementació. La
delegació de decisions. Factors claus del seu èxit. Beneficis i costos de la delegació de decisions.

Tema 2. Coneixements.

La delegació de decisions i coneixements. L'adquisició i transmissió de coneixements. Inversions en formació.
Retribucions i capital humà. Plans de carrera.

Tema 3. Coordinació.

Sistemes habituals de coordinació. Plans de negoci, plans estratègics, Balance Scorecards.

Tema 4. Informació.

Sistemes d'informació. Requeriments dels sistemes d'informació.

Tema 5. Conflicte d'interessos.

Els contractes com a via de resolució de conflictes d'interessos. Problemes d'asimetria d'informació i
contractes. Contractes d'incentius.

Metodologia

L'objectiu de l'assignatura es l'aplicació de fonaments teòrics rigorosos per analitzar els problemes de disseny
organitzatiu de les empreses.
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Per això es necessari:

1. Exposar les principals teories.

Això es farà a través de classes magistrals i lectures addicionals.

2. Exercicis per reforçar la comprensió de les teories.

Això es farà a través de classes de pràctiques.

3. Aplicacions per analitzar problemes concrets de la realitat o gestió empresarial.

Això es farà a través de la discussió de casos.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 45 1,8 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28

Tipus: Supervisades

Elaboració d'exercicis i casos 45 1,8 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Tipus: Autònomes

Estudi i comprensió dels continguts 45 1,8 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Avaluació

L'avaluació del curs consistirà en:

Examen final (veure calendari exàmens de la facultat). S'avaluarà a l'alumne de tots els continguts de
l'assignatura. Si la nota de l'examen final es igual o superior a 4, la nota de l'examen final representarà el 40%
de la nota final del curs. El 60% restant es basarà en l'avaluació del seguiment del curs. Si la nota de l'examen
final es inferior a quatre l'estudiant suspendrà sense dret a re-avaluació.

Seguiment del curs. El correcte seguiment del curs exigeix l'assistència a classe i la realització dels exercicis i
activitats programades. Al llarg del curs es controlaran tots aquests aspectes i que resultaran en una nota que
representarà el 60% de la nota final del curs.

Es considera un alumne com a no avaluable quan no participi en l'examen final.

Al final del curs es farà públiques les qualificacions finals, el dia, hora i lloc de revisió de l'examen.

Hi haurà re-avaluació per aquells estudiants que no hagin superat l'assignatura i la nota final sigui igual o
superior a 4.

La re-avaluació consistirà en tornar a examinar-se de l'assignatura.

El seguiment del curs no es re-avaluarà.

Com a fruit de la re-avaluació la nota màxima serà de 5.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Veure detalls en la

informació annexa

100 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
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