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Premis Extraordinaris de Batxillerat. Convocatòria 2019-2020 
 

Les proves es divideixen en tres exercicis: 

● Primer exercici (1 hora i 30 minuts): comentari crític d’un tema general. 

● Segon exercici (1 hora i 15 minuts): redacció en llengua estrangera. 

● Tercer exercici (1 hora i 30 minuts): matèria de modalitat. 
 

 

Economia de l’Empresa  
 
 

 

 

 
 

Instruccions 

La prova consisteix en dos exercicis que s’han de respondre en aquest quadernet. Si necessiteu fulls per fer 
esborranys, el tribunal us en proporcionarà, i caldrà lliurar-los juntament amb el quadernet.  

 

Material 

● Regle graduat.  

● Calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre-
la). 

 

Criteris generals d’avaluació 

● Comprendre el tema i la informació complementària.  

● Aportar exemples i/o dades per contextualitzar les idees expressades. 

● Establir hipòtesis quan sigui necessari per desenvolupar les idees. 

● Emprar correctament el vocabulari específic de la matèria. 

● Redactar de forma estructurada, amb les idees ben connectades i amb capacitat de síntesi, i elaborar 
conclusions adequades. 

● Argumentar amb coherència sobre qüestions econòmiques per extreure’n conclusions i/o proposar 
solucions a problemes econòmics. 

● Utilitzar eines empresarials i/o models econòmics per interpretar i/o presentar la informació. 

● Calcular i interpretar dades econòmiques. 

● Analitzar dades econòmiques i plantejar propostes de millora. 

 

 

  

Qualificació: 
 

 

 

 

 

 
Etiqueta identificadora de l’alumne/a 
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Exercici 1 [6 punts] 

Llegiu els articles que hi ha a continuació sobre l’empresa Triodos Bank. A partir de la 
informació dels textos es demana:    
1.1 Elaboreu el DAFO de Triodos Bank, enumerant i argumentat breument cadascun dels 

factors de cada apartat. [4 punts] 
 

1.2 Tenint en compte les variacions que hi ha hagut en el context econòmic des de l’any 2014 
fins ara, han augmentat o han disminuït actualment les possibilitats de creixement de la 
banca ètica? Argumenteu la resposta. [2 punts] 
 

Triodos Bank 
Banca ètica per millorar el planeta i les persones 

El sector bancari té un important problema de 
credibilitat. Com a mostra recordem l’informe de 
Grayling (2013) que assenyala que el 76% dels 
espanyols no confia en la banca. D’altra banda, 
cada cop hi ha més persones interessades en els 
temes de sostenibilitat. Dos fets que poden 
explicar el creixent interès per la banca ètica. 

Triodos Bank és el banc ètic més gran d’Europa. 
Banc ètic vol dir que la seva activitat bancària té 
com a objectiu fer compatible la rendibilitat 
financera amb l’assoliment d’objectius socials i 
ambientals. [...] La seva activitat consisteix a 

connectar estalviadors i inversors que volen contribuir a canviar el món amb emprenedors i 
empreses socialment responsables per aconseguir una societat més sostenible [...].  

Els trets diferencials 

• La seva orientació és a llarg termini: a diferència de la majoria d’entitats financeres, 
especialment les que cotitzen en borsa i que donen molta rellevància als beneficis del 
proper trimestre, Triodos Bank té una visió a llarg termini. Per això els seus resultats són 
més estables: la rendibilitat dels fons propis dels darrers anys sempre s’ha situat entre el 
3,5% i el 4,5%, mentre que a la resta dels bancs convencionals en els darrers anys ha 
oscil·lat entre el 18% dels anys de la bombolla (2005, 2006) i els valors negatius de 2008. 

• Fa inversió responsable en l’economia real: el banc s’orienta a sectors que sovint no 
interessen la banca tradicional, pel fet de considerar-los poc rendibles. Així, Triodos Bank 
inverteix essencialment en iniciatives de tres grans àrees: medi ambient (49% de la 
inversió), sector social (29%) i cultura (15%). La major part dels seus actius (60%) són 
préstecs, mentre que a la resta dels bancs convencionals aquest percentatge és del 40,5% 
[...]. Els diners que Triodos Bank no inverteix en aquest tipus de préstecs, els inverteix 
finançant administracions locals (ajuntaments). Per tant, no inverteix en els mercats 
financers. 

• Exclou alguns sectors (com l’armament, el tabac, l’energia nuclear o la indústria del joc) o 
organitzacions amb sistemes de treball no sostenibles (agricultura amb mètodes inhumans, 
o empreses basades en corrupció o falta de respecte pels drets humans, per exemple). 

• Fuig de l’especulació financera i dels productes financers complexos: que sovint són 
incomprensibles per als clients, i fins i tot per a les persones que els comercialitzen. 

• És més solvent, ja que està més capitalitzat: la ràtio de capital de Triodos Bank sobre el 
total del balanç és del 9,8%, mentre que als bancs convencionals és del 6,6%. 

• Redueix el seu risc de liquiditat, ja que el seu finançament prové, sobretot, de dipòsits de 
clients: els dipòsits representen el 88% del total del balanç, mentre que a la resta de bancs 
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convencionals és un 48,8%. D’aquesta manera, no es finança a través dels mercats 
financers i evita la seva alta volatilitat. 

• Ofereix productes fàcils d’entendre: a Espanya, per exemple, els seus productes d’estalvi 
són els comptes corrents i els dipòsits. Els productes de finançament són les hipoteques, 
els préstecs amb garantia personal, les línies de crèdit i les bestretes de subvencions [...].  

• Practica la màxima transparència amb tots els seus stakeholders (parts interessades) i no 
solament amb els accionistes. És un dels pocs bancs que publiquen detalls de la destinació 
de cada préstec que donen [...]. 

Text adaptat de l’article d’Oriol Amat, Món empresarial, 2 de desembre de 2015 

 

Problemes en el paradís de la banca ètica 

Triodos, l’únic banc d’aquest tipus d’Espanya, ha tingut tant èxit que ara té un excés de 
liquiditat: no té on invertir. Els beneficis són discrets i aviat li sortirà competència 

“Hem canviat la mentalitat dels estalviadors, ara hem de canviar 
la dels empresaris”. Són paraules de Joan Melé, que oficialment 
és el sub-director comercial de Triodos Bank [...]. 

Les seves paraules [...] posen l’accent en el principal problema 
que aborda un negoci que fins avui ha sigut un model d’èxit: el 
de trobar sectors i empreses en què invertir el constant flux de 
dipòsits que entren a l’entitat dia rere dia. 

Des que Triodos Bank va obrir a Barcelona la seva oficina de 
Catalunya el setembre del 2004 [...], no paren d’acollir nous 
clients. Guanyen entre 2.000 i 6.000 estalviadors cada mes [...]. 

Créixer de manera ordenada és una de les dificultats que més hores prenen als 230 treballadors de 
l’entitat [...]. Aquesta constant entrada de diners els planteja reptes: invertir-los per obtenir-ne un 
benefici, donar servei als nous clients amb una estructura molt lleugera i atendre les creixents 
necessitats [...] i nivell d’exigència dels seus clients [...]. El banc ha hagut d’incorporar targetes de 
crèdit amb pagament fraccionat, terminals TPV per a botigues, més caixers [...]. De cara a l’any vinent, 
Triodos ja prepara la seva aplicació perquè els clients hi accedeixin des del telèfon mòbil. 

L’entitat ha de finançar aquest creixement i tot el seu negoci prestant diners a projectes culturals, 
socials o de medi ambient. L’esforç pel que fa a aquest camp ha sigut molt gran per una raó: el sector 
més rendible per a Triodos era el de les energies renovables. I el sector va ser escombrat pels decrets 
del govern espanyol, en una decisió que va eliminar la indústria i va obligar l’entitat a buscar nous 
horitzons. 

L’agricultura ecològica, la construcció i rehabilitació bioclimàtica, l’eficiència energètica, el reciclatge o 
la biomassa han ocupat en part aquest buit. Però Triodos ha hagut de buscar alternatives lluny 
d’aquest camp. El camp cultural (escoles, pel·lícules, obres de teatre, art, centres de creixement 
personal, etc.) ha sigut un dels triats per substituir les renovables. El mateix passa amb el sector 
social, amb entitats dedicades a l’atenció a la infància, a la tercera edat, a les persones amb 
discapacitats o a l’exclusió social. Al banc asseguren que aquests sectors són “amplíssims”, però 
admeten que el problema és que sovint confien en altres entitats [...]. 

Les dificultats per invertir en el món corporatiu els dipòsits dels clients han provocat que el banc tingui 
un problema d’excés de liquiditat. Triodos es nega a flexibilitzar el seu llistó de prudència [...]. 

Aquesta situació s’ha vist agreujada pel context macroeconòmic. L’abaratiment del preu del diner [...] 
ha arribat de bracet d’una altra mala notícia per a un banc que té tants dipòsits: la decisió del BCE de 
gravar els diners que les entitats aparquin a la seva seu [...]. Per acabar de recordar que ni tan sols 
Triodos viu al paradís, al novembre començarà a operar a Espanya Fiare, una altra banca ètica que li 
farà la competència [...].  

Text adaptat de l’article d’Albert Martin Vidal, Emprenem: Diari Ara, 28 de setembre de 2014 
  

https://emprenem.ara.cat/2014/09/28/que-Triodos-Bank-del-clients_1220287976_6639834_989x426.jpg
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Exercici 2 [4 punts] 

A partir de les dades següents del balanç i del compte de pèrdues i guanys d’aquestes dues 
empreses:  
a) L’empresa Modex, SA, dedicada a la venda de vehicles de motor de gamma baixa  

Actiu 500.000 
BAII  10.000 
BN 5.000 
Vendes 1.000.000 

b) L’empresa Fumix, SL, dedicada a la fabricació de perfums i cosmètics 
Actiu 100.000 
BAII  8.000 
BN  5.600 
Vendes 75.000 

2.1 Formuleu la rendibilitat econòmica i els seus components: rendibilitat de les vendes i 
rotació. [1 punt]  

 
2.2 Calculeu i interpreteu la rendibilitat econòmica i els seus components (rendibilitat de les 
vendes i rotació) per a cada empresa. [1 punt] 
 
2.3 Quines propostes de millora proposeu per millorar la rendibilitat econòmica d’aquestes 
empreses, suposant que cap de les dues pot reduir costos. [1 punt] 
 
2.4 Són les mateixes propostes de millora per a les dues empreses? Argumenteu la resposta. 
[1 punt] 
 
Nota: taula de ràtios sectorials  

Ràtios sectorials Venda de vehicles 
de motor 

Fabricació de perfums 
i cosmètics 

Rendibilitat econòmica 0,04 0,15 
Rendibilitat de vendes 0,0162 0,138 
Rotació 2,47 1,09 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades “Ràtios sectorials 2017 ACCID” 
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