
 
 

El finançament en l’empresa II:  

els cicles interns 

 
 

 

Avaluació tipus test 

 

1> El cicle llarg de l’empresa:[1 punt] 
 

☐ Comença al llarg de l’exercici i es completa diverses vegades dins d’un cicle 

econòmic. 

☐ Té relació amb la recuperació de les inversions realitzades a la compra 

d’existències. 

☐ Acaba quan l’empresa recupera els diners que ha immobilitzat a les inversions a 

través de les amortitzacions. 

☐ Es pot dividir en les fases de compra de matèries primeres, producció, vendes i el 

cobrament d’aquestes mercaderies. 

 

2> Una empresa que inverteix 10.000 € en una màquina espera recuperar la inversió en 8 
anys i poder vendre-la a 500 €. Calcula la quota anual d’amortització que aplicaria 
aquesta empresa: [1 punt] 
 

☐ 500,00 € 

☐ 1.250,00 € 

☐ 1.187,50 € 

☐ 1.000,00 € 

 

3> El període mitjà de maduració en una empresa industrial: [1 punt] 
 

☐ És el temps que triga l’empresa en vendre la seva producció. 

☐ És el temps que triga l’empresa a fabricar, emmagatzemar els productes i 

disposar-los per a la venda. 

☐ És el temps que triga l’empresa a recuperar els diners que ha invertit al procés 

productiu. 

☐ És el temps que triga l’empresa a cobrar les factures als clients. 
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4> El període mitjà de venda en una empresa industrial: [1 punt] 
 

☐ És el nombre de dies que generalment triga l’empresa a fabricar i vendre els seus 

productes. 

☐ És el nombre de dies que generalment triga l’empresa a cobrar les factures i els 

efectes comercials després de la venda dels seus productes. 

☐ És el nombre de dies que normalment triga l’empresa a fabricar i posar a 

disposició dels clients els seus productes. 

☐ És el nombre de dies que normalment triga l’empresa a vendre els productes 
després de fabricats. 

 

5> De quina manera també podem anomenar el període mitjà de maduració: [1 punt] 
 

☐ Subperíode de proveïment 

☐ Cicle d’explotació 

☐ Període mitjà de cobrament 

☐ Rotació 

 

6> Calcula el nombre de dies que dura una rotació en una empresa en un període 
determinat amb un flux total de 18.000 €, un saldo inicial d’existències de 2.000 € i un 
saldo final de 3.000 €: [1 punt] 
 

☐ 23 dies aproximadament 

☐ 72 dies aproximadament 

☐ 50 dies aproximadament 

☐ 67 dies aproximadament 

 

7> Calcula el període mitjà de fabricació d’una empresa que té un consum de matèria 
primera de 4.000 €, unes despeses de fabricació de 7.100 € i una amortització de 900 
€. La mitjana de l’estoc de productes en curs de fabricació és de 1.400 € i la mitjana 
de l’estoc de matèries primeres és de 700 €: [1 punt] 
 

☐ 49 dies 

☐ 21 dies 

☐ 42 dies 

☐ 68 dies 
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8> Calcula el període mitjà de maduració econòmic si tenim les següents dades: Període 
mitjà de pagament, 43 dies; període mitjà de cobrament, 33 dies; període mitjà de 
venda, 12 dies; període mitjà de proveïment, 5 dies; període mitjà de fabricació, 28 
dies [1 punt] 
 

☐ 78 dies 

☐ 35 dies 

☐ 45 dies 

☐ 50 dies  

 

9> Quin dels següents subperíodes no existeix específicament per calcular el període mitjà 
de maduració d’una empresa comercial? [1 punt] 
 

☐ Subperíode de proveïment 

☐ Subperíode de cobrament 

☐ Subperíode de pagament 

☐ Subperíode de venda 

 

10> El fons de maniobra és: [1 punt] 
 

 ☐ L’import que necessita l’empresa per finançar-se durant el període de maduració 

financer i que es calcula sumant l’actiu corrent amb el passiu corrent. 

 ☐ La part del actiu no corrent que queda al restar-li l’import del passiu no corrent. 

 ☐ El conjunt de recursos que l’empresa necessita per finançar-se durant el període 

de maduració financer i, per això, quan més llarg sigui el període de maduració, més 
petit serà el fons de maniobra necessari. 

 ☐ El conjunt de recursos que l’empresa necessita per finançar-se durant el període de 
maduració financer i, per això, quan més curt sigui el període de maduració, més petit 
serà el fons de maniobra necessari. 
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Avaluació tipus test. Solucions 

 

1> El cicle llarg de l’empresa:[1 punt] 
 

☐ Comença al llarg de l’exercici i es completa diverses vegades dins d’un cicle 

econòmic. 

☐ Té relació amb la recuperació de les inversions realitzades a la compra 

d’existències. 

☐ Acaba quan l’empresa recupera els diners que ha immobilitzat a les inversions a 

través de les amortitzacions. 

☐ Es pot dividir en les fases de compra de matèries primeres, producció, vendes i el 

cobrament d’aquestes mercaderies. 

 

2> Una empresa que inverteix 10.000 € en una màquina espera recuperar la inversió en 8 
anys i poder vendre-la a 500 €. Calcula la quota anual d’amortització que aplicaria 
aquesta empresa: [1 punt] 
 

☐ 500,00 € 

☐ 1.250,00 € 

☐ 1.187,50 € 

☐ 1.000,00 € 

 

3> El període mitjà de maduració en una empresa industrial: [1 punt] 
 

☐ És el temps que triga l’empresa en vendre la seva producció. 

☐ És el temps que triga l’empresa a fabricar, emmagatzemar els productes i 

disposar-los per a la venda. 

☐ És el temps que triga l’empresa a recuperar els diners que ha invertit al procés 

productiu. 

☐ És el temps que triga l’empresa a cobrar les factures als clients. 
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4> El període mitjà de venda en una empresa industrial: [1 punt] 
 

☐ És el nombre de dies que generalment triga l’empresa a fabricar i vendre els seus 

productes. 

☐ És el nombre de dies que generalment triga l’empresa a cobrar les factures i els 

efectes comercials després de la venda dels seus productes. 

☐ És el nombre de dies que normalment triga l’empresa a fabricar i posar a 

disposició dels clients els seus productes. 

☐ És el nombre de dies que normalment triga l’empresa a vendre els productes 
després de fabricats. 

 

5> De quina manera també podem anomenar el període mitjà de maduració: [1 punt] 
 

☐ Subperíode de proveïment 

☐ Cicle d’explotació 

☐ Període mitjà de cobrament 

☐ Rotació 

 

6> Calcula el nombre de dies que dura una rotació en una empresa en un període 
determinat amb un flux total de 18.000 €, un saldo inicial d’existències de 2.000 € i un 
saldo final de 3.000 €: [1 punt] 
 

☐ 23 dies aproximadament 

☐ 72 dies aproximadament 

☐ 50 dies aproximadament 

☐ 67 dies aproximadament 

 

7> Calcula el període mitjà de fabricació d’una empresa que té un consum de matèria 
primera de 4.000 €, unes despeses de fabricació de 7.100 € i una amortització de 900 
€. La mitjana de l’estoc de productes en curs de fabricació és de 1.400 € i la mitjana 
de l’estoc de matèries primeres és de 700 €: [1 punt] 
 

☐ 49 dies 

☐ 21 dies 

☐ 42 dies 

☐ 68 dies 
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8> Calcula el període mitjà de maduració econòmic si tenim les següents dades: Període 
mitjà de pagament, 43 dies; període mitjà de cobrament, 33 dies; període mitjà de 
venda, 12 dies; període mitjà de proveïment, 5 dies; període mitjà de fabricació, 28 
dies [1 punt] 
 

☐ 78 dies 

☐ 35 dies 

☐ 45 dies 

☐ 50 dies  

 

9> Quin dels següents subperíodes no existeix específicament per calcular el període mitjà 
de maduració d’una empresa comercial? [1 punt] 
 

☐ Subperíode de proveïment 

☐ Subperíode de cobrament 

☐ Subperíode de pagament 

☐ Subperíode de venda 

 

10> El fons de maniobra és: [1 punt] 
 

 ☐ L’import que necessita l’empresa per finançar-se durant el període de maduració 

financer i que es calcula sumant l’actiu corrent amb el passiu corrent. 

 ☐ La part del actiu no corrent que queda al restar-li l’import del passiu no corrent. 

 ☐ El conjunt de recursos que l’empresa necessita per finançar-se durant el període 

de maduració financer i, per això, quan més llarg sigui el període de maduració, més 
petit serà el fons de maniobra necessari. 

 ☐ El conjunt de recursos que l’empresa necessita per finançar-se durant el període de 
maduració financer i, per això, quan més curt sigui el període de maduració, més petit 
serà el fons de maniobra necessari. 

 

 


