GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L'EMPRESA
En aquest mòdul l'alumne aprendrà les gestions pertinents a la construcció i engegada d'una
empresa, gestionant l'obtenció dels recursos financers necessaris així com els documents del dia
a dia de l'empresa, tot amb l'objectiu de procurar la rendibilitat econòmica i financera de l'empresa.

ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS DE L'EMPRESA
A) CONTINGUTS:
IRPF
Impost de societats
IVA
Informació comptable i econòmicofinancera de l'empresa
Punt mort o llindar de rendibilitat
Els estats financers de l'empresa
Principals ràtios financeres


B) PROCEDIMENTS
-

Descripció de les funcions bàsiques de l'empresa.
Identificació i explicació els principals components de l'entorn general d'una empresa.
Identificació dels diferents documents que implica una compravenda.
Identificació de les obligacions laborals i fiscals derivades de l'activitat econòmica de

-

l'empresa.
Determinació de la necessitat de vehicles, instal·lacions, maquinària i altres actius per les

-

empreses.
Identificació de les obligacions fiscals que té l'empresa.
Interpretació dels aspectes de l' IVA.
Realització de la facturació de la venda de productes i /o la prestació de serveis.
Elaboració de factures, comandes, albarans, rebuts i documents de cobrament i pagament

-

dels productes i dels servies prestats.
Anàlisi de les característiques dels diferents mitjans de pagament o cobrament.
Diferenciació de les distintes partides del balanç.
Elaboració dels diferents documents comptables
Diferenciació dels conceptes de despesa i pagament, ingrés i cobrament.

C) ACTITUDS
-

Responsabilitat per a la realització de factures i documents.
Actitud positiva i proactiva en les activitats de venta.
Consciència en les obligacions fiscals de l’empresa.
Cooperació en les tasques administratives de l’empresa.

DETERMINACIÓ DE LA RENDIBILITAT DE LES INVERSIONS
A) CONTINGUTS:
Avaluació d'inversions i càlcul de la rendibilitat

Mètodes de selecció i valoració d'inversions
Anàlisi dels resultats
Cicles de l'empresa
B) PROCEDIMENTS
-

Obtenció d’informació de les possibles ajudes i subvencions oficials per a la creació d'una

-

empresa.
Determinació de la rendibilitat de les inversions.
Reconeixement de la solvència i eficiència de l'empresa.
Anàlisis dels estats financers mitjançant el càlcul dels principals ràtios i indicadors
financers.

C) ACTITUDS
-

Valorar l'impacte de les activitats de les empreses sobre l'entorn d'actuació incorporant els

-

valors ètics i socials.
Valorar les diferents fonts de finançament
Interès per les iniciatives emprenedores i oportunitats de creació d'empreses.
Consciència de les despeses de posada en marxa i de funcionament d’una empresa.

