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Nom i Cognoms................................................................................... 

Activitats tema 8. La informació a l’empresa. 

1. Raona si ha de coincidir el número de comanda amb el número de l’albarà. 
 
2. Relaciona els conceptes següents amb el document que correspongui: 
a)  Document que acompanya la mercaderia que es lliure. 
b) Reflecteix l’import total a pagar amb l’IVA inclòs. 
c) Descripció de la quantitat de cada producte que necessita un client. 
d) Comprovant de pagament d’una venda. 
 
3. La Sara i el Daniel, socis de l’empresa Surfing, SL, situada a Eivissa al c/ Castella nº3, amb 
NIF: B1234567, realitzen una comanda de 200 samarretes a l’empresa Copin, SA, situada a 
Palma de Mallorca c/ Formentera 7, amb NIF: A9875410. El preu de cada samarreta és de 2 €. La 
comanda té número 23. L’albarà és el 475 i la factura és la 567. Aquesta última s’emet el dia 26 
de novembre del 2020. Amb aquestes dades, redacta una factura que podria emetre l’empresa 
Copin, SA. 
 
4. Ets un emprenedor que es dedica a preparar càtering per a festes d’aniversari. Redacta una 
carta per sol·licitar el preu de les safates a un proveïdor, informant del nombre aproximat que 
necessitaràs al mes. 
 
5. Has rebut una carta comercial, el text principal de la qual es reprodueix a continuació: 
     

Els informen que la comanda amb número de referència 134 de data 23 de novembre del 2020 
no ens ha estat subministrada. 
 
Si no reben la mercaderia abans del proper dimecres dia 29, no podrem servir-la als nostres 
clients. 
 
En el cas que no ens puguin servir en la data esmentada anul·larem la nostra comanda i 
buscarem un nou proveïdor. 
 
 
Redacta una resposta a aquesta carta demanant disculpes i comprometent a enviar la comanda 
abans de dimecres. 
 
6. La copisteria del barri es dedica fonamentalment a fer fotocòpies d’apunts escolars i 
enquadernar treballs. Per realitzar el seu servei utilitza, sobretot, folis i tinta d’impressora. Durant 
el mes d’abril ha rebut factures de proveïdors de folis i tinta que ascendeix a 1.800 €, i ha cobrat 
per serveis de fotocòpies i enquadernació 2.300 €. 
Quin ha estat el resultat de la compravenda? Ha obtingut benefici o pèrdua? 
 
7. La copisteria anterior realitza una comanda de 100 paquets de folis a Quatrodina, SL. Quines 
dades bàsiques han de figurar en el document de comanda? 
 
8. Un projecte emprenedor decideix portar el seu fitxer de forma totalment informatitzada. Si 
decideix crear una carpeta per guardar cada tipus de document, quines carpetes crearà?. 
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9. Llegeix amb atenció els començaments de carta comercial següents: 

• “Els comuniquen que la nova direcció de les nostres oficines és...” 
• “Els adjuntem l’oferta corresponent al mes de maig”. 

 
• “Sentim informar-los que la seva comanda no podrà estar servida la setmana que ve” 

Relaciona aquest començaments de carta comercial amb els fets següents: comunicat a tots els 
agents que tenen relacions amb l’empresa, comunicat a un client o comunicat a un proveïdor. 
 
10. El Carles i l’Àngel es dediquen a la reparació i venda de telèfons mòbils. Duen un control dels 
ingressos i de les despeses, així com dels cobraments i pagaments que es van produint en la seva 
activitat. Per fer-ho utilitzen un full amb les següents columnes:  
Data/ Concepte/ Ingrés/ Estat (pagat, cobrat o pendent). 

• Confecciona un full i anota els conceptes següents i els moviments que s’indiquen el mes 
de maig, suposant que la data actual és el 23 de maig: 
1/5. Factura d’electricitat que es pagarà el 5 de maig: 50 €. 
4/5. Factura de compra de telèfons mòbils per destinar a la venda que es pagarà el dia 12 
de maig: 1.800 €. 
7/5. Factura de la reparació d’un mòbil per 130 € que es cobra al comptat. 
12/5. Factura de la venda de telèfons mòbils per 1.100 € que es cobra al comptat. 
18/5. Factura de publicitat en el diari de la província per 175 € que es pagarà el 30 de 
maig. 
21/5. Factura d’Internet i fibra per 95 € que es pagarà el 25 de maig. 
23/5. Reparació d’un mòbil que es cobrarà el 27 de maig: 170 €. 

• Quina quantitat de diners ha cobrat fins al dia 23 de maig? 
• Quina quantitat de diners ha pagat fins al 23 de maig? 

 
11. La Laura Díaz Fernández treballa al restaurant Sol Nou, situat a Eivissa, c/ Vara de Rei, amb 
NIF:  B3256452. 
Realitza una comanda el dia 31 de gener de 2021 dirigida a l’Albert Torres, de Carns Totbo, 
situat a Santa Eulària, 120, amb NIF A56682485, amb els articles següents: 

Quantitat Descripció Preu 
6 kg Carn picada 5,85 €/kg 

10 kg Carn per guisar 5,30 €/kg. 

8 kg Filets tendres 6,80 €/kg 
9 kg Escalopes 7,10 €/kg 

12 kg Xurrasco 3,75 €/kg 
30 ud Hamburgueses gurmet 1,50 €/unitat. 
5 kg Botifarra 8 €/kg 

  

El dia 2 de febrer del 2021 rep la comanda i la factura corresponent amb número 345. 

Confecciona la factura tenint en compte: 

• Les dades del venedor i el comprador. 

• La data i número de factura. 
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• Descripció de producte subministrats i preu. 

• L’impost de l’IVA és del 10 %, que s’aplica a l’import total de la compra efectuada. 

• L’import total que ha de pagar la Laura. 

12. Una empresa envia una correspondència comercial a un proveïdor comunicant que 

l’enviament que ha rebut a través d’un missatger no és correcte, ja que havien demanat cinc 

unitats de producte i n’han rebut només tres. Redacta quatre línies per comunicar aquest fet a 

l’empresa proveïdora. 

ACTIVITATS TEMA 9. INVERSIÓ I FINANÇAMENT 

1. Pensa en dos negocis: un dedicat a la producció com, per exemple, una fusteria; l’altre una 

fruiteria. Anota les inversions que serien necessàries en cada negoci. Compara les inversions i 

busca’n les diferències. 

2. Classifica les inversions següents d’un institut segons el temps que hi romandran: taules, guix, 

pissarres digitals, ordinadors, folis, prestatges, diners al banc. 

3. Relaciona les situacions que et plantegem amb la seva font de finançament: 

• Comprar una màquina per incrementar la producció. 

• Comprar matèries primeres i pagar-les al cap de 30 dies. 

• Fer obres a l’oficina sense pressupost tancat. 

• Buscar finançament amb nous propietaris. 

Fonts de finançament: 

• Crèdit comercial. 

• Ampliació de capital. 

• Préstec a llarg termini, lísing, rènting. 

• Compte de crèdit. 

4. Imagina que estàs al capdavant d’un taller mecànic i et veus en la necessitat de substituir tota la 

maquinària, ja que s’està començant a fer malbé a causa de l’ús. Quines fonts de finançament 

tindries al teu abast? Raona quina triaries. 

5. A continuació et proposo diverses fonts de finançament. Relaciona-les amb el tipus de cost que 

creguis que correspon: 

Font de finançament Cost  

Préstec   
Lísing  Interessos  

Crèdit comercial  
Compte de crèdit Lloguer  

Rènting   
Crowdfundig  No hi ha cost 

 

6. Què entens per inversió? Posa exemples de possibles inversions en una cafeteria. 

7. Què entens per finançament? Posa’n algun exemple per a una cafeteria. 

8. Explica què és una inversió física. Posa’n un exemple. 

9. Quina diferència hi ha entre una inversió a curt termini  una inversió a llarg termini? 
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10. Explica que entens per finançament extern. 

11. Explica la diferència que hi ha entre un préstec bancari i un compte de crèdit. 

12. Què és una subvenció? Quin cost té per a les empreses optar a una subvenció? 

13. Cita una de les característiques que diferencien un contracte de lísing d’un de rènting. 

14. Explica què diferencia els recursos propis, els recursos aliens a llarg termini i els recursos 

aliens a curt termini. 

15. Classifica les inversions físiques següents que ha dut a terme una botiga que ven material 

d’oficina segons la durada de la inversió: 

• Ordinador. 

• Programa informàtic. 

• Matèries primeres. 

• Automòbils. 

• Local. 

16. Dos amics volen crear una empresa; tenen estalviats 8.000 euros i els invertiran en l’empresa 

per iniciar el negoci. De quina font de finançament es tracta? 

17. Classifica les fonts de finançament segons els criteris estudiats. 

 

 
Font de finançament 

Segons el termini de devolució Segons la seva 
procedència 

Recursos 
propis 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Interna  Externa  

Préstec bancari que cal tornar 

en 2 anys. 
     

Reserves.      
Crèdit comercial proveïdors 

existències. 
     

Matèries primeres      
Subvencions       
Descompte de factures      
 

 

ACTIVITATS TEMA 10. 

1. Explica què és un impost. 

2. Per què les empreses en iniciar el seu negoci han de fer la declaració censal? 

3. Explica que volen dir les sigles IAE. Qui ha de pagar aquest impost?. 

4. Qui ha d’ingressar l’IVA a l’Agència Tributària? Cada quant temps s’ha de fer aquest ingrés?. 

5. Defineix l’IRPF. En quines circumstàncies l’han de pagar les empreses? Cada quant temps es 

paga?. 

6. Per pagar l’impost sobre societats s’aplica un tipus impositiu (un percentatge) actualment d’un 

25%, però saps sobre quina quantitat s’ha d’aplicar?. 
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7. Explica raonadament si són certes o falses les afirmacions següents: 

• Totes les empreses espanyoles han de pagar l’impost de societats. 

• En el seu primer any de vida, les empreses no han de pagar l’impost sobre activitats 

econòmiques. 

• La llei obliga a tots els ciutadans espanyols a complir les seves obligacions fiscals, és a 

dir, pagar els impostos que els corresponen. 

8. L’any 2019, Confia, SL ha realitzat despeses per valor de 40.000 euros i ha obtingut uns 

ingressos per vendes de 63.000 euros. Si el tipus impositiu de l’impost sobre societat és del 25% 

per aquesta empresa, quant haurà de pagar a Hisenda? 

9. Una societat ha tingut l’últim any els ingressos i despeses (en euros) següents: 

Ingressos  Despeses  

Vendes de matèries transformades..... 150.000 Salaris............................................ 34.000 

Lloguer del local............................. 5.000 

Compra de matèries primeres.... .50.000 

Interessos d’un préstec..................10.000 

   Aquesta empresa ha de pagar l’impost sobre societats? Per què? En cas afirmatiu, a quant 

ascendiria si sabem que el tipus impositiu és del 25%? 

10. Assenyala quins impostos estan obligades les empreses següents tenint en compte la seva 

situació (IVA, IAE, IRPF, IS) 

• En Julià fa quatre mesos que és un empresari individual. Ha fet compres i poques vendes. 

De moment no té beneficis. 

• Fotos Sa, fa cinc anys que està en actiu, factura 2.000.000 d’euros i obté beneficis de 

30.000 euros. 

• Na Pepita, empresària individual, fa tres anus que està en actiu, la seva facturació és de 

800.000 euros i obté beneficis per valor de 2.000 euros. 

11. Emplena el següent quadre: 

 

 IAE IVA IRPF IS 

Qui està obligat a 

ingressar aquest 

impost a l’Agència 

Tributària 

Tots els empresaris 

que exerceixin 

activitats 

econòmiques 

Els empresaris  Les societats. 
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Motiu que genera 

el pagament de 

l’impost. (fet  

imposable) 

Realitzar una 

activitat 

(empresarial, 

professional o 

artística) 

 Obtenir un ingrés 

(salari, benefici, 

etc) 

 

Quantitat sobre la 

qual s’aplica 

l’impost (base 

imposable) 

Depèn de l’activitat 

que es realitzi i de 

l’Ajuntament 

S’apliquen uns 

percentatges al total 

factura segons el 

tipus de producte. 

 Sobre el benefici. 

Tipus impositiu No hi ha tipus  Varia segons la 

renda i la situació 

personal de 

l’empresari 

Tipus general del 

25% 

Periodicitat amb 

què es paga 

l’impost 

Cada any sense 

excepcions 

 Cada anys  

 

 

 

 


