
 
 

El finançament de l’empresa I:  

les fonts de finançament 

 

 

Economia de l’empresa. 2n Batxillerat 

 

Avaluació tipus test 

 

1> Segons la procedència dels recursos, dins del finançament intern podem incloure: [1 

punt] 
 

☐ El capital social i els crèdits de funcionament de l'empresa. 

☐ El capital social i les reserves. 

☐ Els beneficis no distribuïts (reserves) i les quotes acumulades d'amortització i 

provisions. 

☐ El crèdit dels proveïdors, els préstecs bancaris, etc. 

 

2> Les fonts de finançament espontani: [1 punt] 
 

☐ Són de naturalesa contractual i, per tant, poden ser préstecs i crèdits que 

l'empresa utilitza per finançar-se. 

☐ Són els que sorgeixen dels ajornaments dels pagaments dels deutes, com per 

exemple, el fons acumulats d'ingressos per IVA. 

☐ Són els recursos que s'han de tornar perquè no pertanyen als propietaris i als 

quals s'inclouen interessos que també es paguen. 

☐ Són fonts de finançament que s'utilitzen per fer inversions i el termini de les quals  

és superior a l'any. 

 

3> Quan l'empresa destina una part del resultat de l'empresa per crear un fons que 
serveix per afrontar certes pèrdues que encara no s'han produït, o despeses futures, 
tenim el concepte següent: [1 punt] 
 

☐ Subvencions. 

☐ Reserves. 

☐ Fons d'amortització 

☐ Fons de provisions 

 

4> Una empresa ha adquirit un vehicle per 19.000 €. Si estimem que tindrà una vida útil 
de vuit anys, que al final d’aquest temps tindrà un valor residual de 1.000 € i 
considerem una depreciació lineal (constant per a cada any), calcula el fons 
d'amortització després de sis anys: [1 punt] 
 

☐ 13.500 € 

☐ 2.250 € 

☐ 4.500 € 
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☐ 1.000 € 

 

5> Les obligacions, els bons i els pagarés són títols que representen el deute d'una 
empresa amb diferents terminis d'amortització. De quina manera alternativa es poden 
anomenar? [1 punt] 
 

☐ Arrendament financer 

☐ Rènting 

☐ Crèdits bancaris 

☐ Emprèstits 

 

6> El factoring o facturatge: [1 punt] 
 

☐ És una altra manera de finançament empresarial que consisteix en la venda de 

tots els drets de crèdit sobre clients (factures, lletres, pagarés). 

☐ És un servei financer que ofereixen algunes entitats de crèdit a les empreses per 

gestionar els seus pagaments als proveïdors nacionals, i que inclou, per al creditor, 
la possibilitat de cobrar les factures abans de la data de venciment. 

☐ És una font de finançament poc habitual que consisteix en la utilització d’un 

import superior al saldo disponible d’un compte corrent. 

☐ És el finançament automàtic que aconsegueix l’empresa quan deixa a deure les 
compres que fa als proveïdors. 

 

7> Digues quina és la resposta incorrecta sobre la Borsa de valors: [1 punt] 
 

☐ Fonamentalment negocia accions, drets de subscripció sobre noves accions i 

altres actius financers. 

☐ Hi ha quatre borses de valors a Espanya (Madrid, Barcelona, Valencia i Bilbao). 

☐ S’ha desenvolupat un mercat unificat anomenat mercat continu. 

☐ És un mercat gestionat pel Banc d’Espanya que té com a únic objectiu la negociació 
de valors de renda pública. 

 

8> El cost d’una font de finançament és la taxa d’interès (c): [1 punt] 
 

☐ Per a la qual s’iguala la quantitat rebuda F en el moment inicial amb les 

successives devolucions actualitzades amb aquesta taxa c. 

☐ Per a la qual la quantitat rebuda F en el moment inicial és major que les 

successives devolucions actualitzades amb aquesta taxa c. 

☐ Per a la qual la quantitat rebuda F en el moment inicial és menor que les 

successives devolucions actualitzades amb aquesta taxa c. 
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☐ Per a la qual la quantitat pagada F és equivalent als cobraments rebuts durant el 
període en que es realitza l’estudi. 

 

9> Una empresa necessita 9.700 € per fer una inversió. Decideix emetre 1.000 
obligacions a 10 € al 3% d’interès anual cada una d’elles durant 4 anys. Al final 
d’aquest període es tornaran als inversors. L’emissió de l’emprèstit suposa unes 
despeses del 3%. Calcula el cost efectiu. [1 punt] 
 

☐ 4,18% 

☐ 3,82% 

☐ 5,14% 

☐ 2,78% 

 

10> Una empresa demana un préstec per import de 5.000 €. La durada és a 4 anys a 
una taxa d’interès del 8% i una comissió del 1% sobre el nominal del préstec. Calcula 
el cost que implica aquesta operació per a l’empresa si l’amortització del 100% és al 
finalitzar el quart any.  [1 punt] 
 

 ☐ 3,80% 

 ☐ 8,10% 

 ☐ 6,40% 

 ☐ 8,30% 
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Avaluació tipus test. Solucions 

 

1> Segons la procedència dels recursos, dins del finançament intern podem incloure: [1 

punt] 
 

☐ El capital social i els crèdits de funcionament de l'empresa. 

☐ El capital social i les reserves. 

☐ Els beneficis no distribuïts (reserves) i les quotes acumulades d'amortització i 

provisions. 

☐ El crèdit dels proveïdors, els préstecs bancaris, etc. 

 

2> Les fonts de finançament espontani: [1 punt] 
 

☐ Són de naturalesa contractual i, per tant, poden ser préstecs i crèdits que 

l'empresa utilitza per finançar-se. 

☐ Són els que sorgeixen dels ajornaments dels pagaments dels deutes, com per 

exemple, el fons acumulats d'ingressos per IVA. 

☐ Són els recursos que s'han de tornar perquè no pertanyen als propietaris i als 

quals s'inclouen interessos que també es paguen. 

☐ Són fonts de finançament que s'utilitzen per fer inversions i el termini de les quals  

és superior a l'any. 

 

3> Quan l'empresa destina una part del resultat de l'empresa per crear un fons que 
serveix per afrontar certes pèrdues que encara no s'han produït, o despeses futures, 
tenim el concepte següent: [1 punt] 
 

☐ Subvencions. 

☐ Reserves. 

☐ Fons d'amortització 

☐ Fons de provisions 

 

4> Una empresa ha adquirit un vehicle per 19.000 €. Si estimem que tindrà una vida útil 
de vuit anys, que al final d’aquest temps tindrà un valor residual de 1.000 € i 
considerem una depreciació lineal (constant per a cada any), calcula el fons 
d'amortització després de sis anys: [1 punt] 
 

☐ 13.500 € 

☐ 2.250 € 

☐ 4.500 € 

☐ 1.000 € 
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5> Les obligacions, els bons i els pagarés són títols que representen el deute d'una 
empresa amb diferents terminis d'amortització. De quina manera alternativa es poden 
anomenar? [1 punt] 
 

☐ Arrendament financer 

☐ Rènting 

☐ Crèdits bancaris 

☐ Emprèstits 

 

6> El factoring o facturatge: [1 punt] 
 

☐ És una altra manera de finançament empresarial que consisteix en la venda de 

tots els drets de crèdit sobre clients (factures, lletres, pagarés). 

☐ És un servei financer que ofereixen algunes entitats de crèdit a les empreses per 

gestionar els seus pagaments als proveïdors nacionals, i que inclou, per al creditor, 
la possibilitat de cobrar les factures abans de la data de venciment. 

☐ És una font de finançament poc habitual que consisteix en la utilització d’un 

import superior al saldo disponible d’un compte corrent. 

☐ És el finançament automàtic que aconsegueix l’empresa quan deixa a deure les 
compres que fa als proveïdors. 

 

7> Digues quina és la resposta incorrecta sobre la Borsa de valors: [1 punt] 
 

☐ Fonamentalment negocia accions, drets de subscripció sobre noves accions i 

altres actius financers. 

☐ Hi ha quatre borses de valors a Espanya (Madrid, Barcelona, Valencia i Bilbao). 

☐ S’ha desenvolupat un mercat unificat anomenat mercat continu. 

☐ És un mercat gestionat pel Banc d’Espanya que té com a únic objectiu la negociació 
de valors de renda pública. 

 

8> El cost d’una font de finançament és la taxa d’interès (c): [1 punt] 
 

☐ Per a la qual s’iguala la quantitat rebuda F en el moment inicial amb les 

successives devolucions actualitzades amb aquesta taxa c. 

☐ Per a la qual la quantitat rebuda F en el moment inicial és major que les 

successives devolucions actualitzades amb aquesta taxa c. 

☐ Per a la qual la quantitat rebuda F en el moment inicial és menor que les 

successives devolucions actualitzades amb aquesta taxa c. 

☐ Per a la qual la quantitat pagada F és equivalent als cobraments rebuts durant el 
període en que es realitza l’estudi. 
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9> Una empresa necessita 9.700 € per fer una inversió. Decideix emetre 1.000 
obligacions a 10 € al 3% d’interès anual cada una d’elles durant 4 anys. Al final 
d’aquest període es tornaran als inversors. L’emissió de l’emprèstit suposa unes 
despeses del 3%. Calcula el cost efectiu. [1 punt] 
 

☐ 4,18% 

☐ 3,82% 

☐ 5,14% 

☐ 2,78% 

 

10> Una empresa demana un préstec per import de 5.000 €. La durada és a 4 anys a 
una taxa d’interès del 8% i una comissió del 1% sobre el nominal del préstec. Calcula 
el cost que implica aquesta operació per a l’empresa si l’amortització del 100% és al 
finalitzar el quart any.  [1 punt] 
 

 ☐ 3,80% 

 ☐ 8,10% 

 ☐ 6,40% 

 ☐ 8,30% 

 


