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Introducció

Les organitzacions que volen desenvolupar la seva activitat en el mercat han de fer
prèviament, i durant la seva existència, diverses gestions que es tractaran en aquest
mòdul de gestió econòmica i financera de l’empresa. Aquestes organitzacions,
primer de tot i abans de la posada en marxa, han de constituir-se i posteriorment
hauran de planificar i gestionar l’obtenció dels diferents recursos per procurar la
rendibilitat econòmica i financera de l’empresa.

La primera unitat, “Emprenedoria i creació d’empresa”, té per objectiu que
l’alumne reconegui la iniciativa empresarial i les diferents opcions i mecanismes
que existeixen per posar en marxa una empresa. S’estudiaran els diferents tràmits
per iniciar una petita empresa, la forma jurídica més adient, el pla d’empresa i
l’estudi de la viabilitat.

Amb la unitat “Inversió i finançament” es completa la primera unitat formativa del
mòdul. Els continguts tractats fan referència a la gestió dels recursos financers i
la seva aplicació en les inversions de l’empresa. A partir del càlcul dels costos
financers i de l’anàlisi de les diferents ràtios sobre la solvència, rendibilitat de
les inversions, etc., aplicats a l’estructura econòmica i financera de l’empresa, es
podrà determinar quina és la situació de la mateixa i la probable evolució en el
futur.

A través dels continguts de la unitat “Operativa de compravenda i tresoreria”
s’aborden les gestions administratives que cal desenvolupar en el procés de
compravenda. Com s’elabora i quin és el circuit de la diferent documentació que
és necessària des de la realització de la comanda fins al cobrament o pagament
d’aquestes operacions. Perquè l’empresa no tingui tensions de liquiditat a causa
del desfasament entre els cobraments de les vendes i els pagaments de les compres,
és necessari que porti un control a partir de l’anàlisi de la tresoreria.

Finalment, les empreses han de portar un control i han de retre comptes a les
diferents administracions públiques per la seva activitat. És el contingut que
s’aborda en la unitat “Comptabilitat i fiscalitat empresarial”.

La principal missió de la comptabilitat és controlar, però també és molt important
que a la vegada serveixi per informar tant els propietaris com els accionistes,
gerents, etc. En aquesta unitat s’introduirà la metodologia comptable a partir
del Pla general de comptabilitat i comptes anuals, per finalitzar amb el cicle
comptable.

Les empreses també han de complir amb les seves obligacions fiscals i les obli-
gacions formals relacionades. Els principals impostos que afecten les empreses
són l’impost sobre el valor afegit (IVA), aplicat a les operacions de compravenda;
els impostos que graven els beneficis, com l’IRPF i l’impost de societats, i altres
tributs aplicats per les diferents administracions locals, autonòmiques o central.

Per assolir els continguts del mòdul és important que aneu estudiant els continguts
i realitzant les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de
desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.
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Es disposa també de resums, adreces d’interès, glossari i bibliografia comple-
mentària que us poden ajudar a complementar i ampliar els continguts d’aquestes
unitats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a ha d’assolir:

Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament

1. Recopila informació sobre iniciatives emprenedores i oportunitats de
creació d’empreses, valorant-ne l’impacte sobre l’entorn d’actuació i
incorporant-hi valors ètics.

2. Estableix la forma jurídica i les obligacions empresarials derivades de l’e-
xercici d’una determinada activitat empresarial, ajustant-se a la normativa
vigent.

3. Organitza els tràmits per a l’obtenció de recursos necessaris per al finança-
ment de les inversions i subministraments, avaluant les diferents alternatives
financeres possibles.

4. Determina la rendibilitat de les inversions, i la solvència i eficiència de
l’empresa, analitzant les dades econòmiques i la informació comptable
disponible.

Operativa de compravenda i tresoreria

1. Determina l’operativa relacionada despesa corrent i les inversions en immo-
bilitzats, aplicant la normativa mercantil i fiscal vigent.

2. Elabora i gestiona la documentació comercial relacionada amb la venda de
productes i prestació de serveis, aplicant la normativa vigent.

3. Gestiona la tresoreria i les necessitats de finançament, interpretant les dades
econòmiques i comptables de l’activitat.

Comptabilitat i fiscalitat empresarial

1. Interpreta dades econòmiques i informació comptable dels estats i informes
financers d’empreses, reconeixent la normativa mercantil i els principis i les
normes del Pla General Comptable per a PIMES.

2. Gestiona el procés fiscal de l’empresa, aplicant la normativa mercantil i
fiscal vigent.
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Continguts

Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament

Unitat 1

Emprenedoria i creació d’empresa

1. Empresa i emprenedoria

2. Forma jurídica i constitució de l’empresa

3. El pla d’empresa i l’estudi de viabilitat

Unitat 2

Inversió i finançament

1. Estructura econòmica financera de l’empresa

2. Recursos i càlcul costos financers

3. Rendibilitat inversions,solvència i eficàcia de l’empresa

Operativa de compravenda i tresoreria

Unitat 3

Operativa de compravenda i tresoreria

1. Operativa i càlculs comercials

2. Elaboració i gestió documentació comercial

3. Mitjans de pagament i cobrament

Comptabilitat i fiscalitat empresarial

Unitat 4

Comptabilitat i fiscalitat

1. Pla general de comptabilitat i comptes anuals

2. Objectius i metodologia comptable

3. Cicle comptable

4. Fiscalitat empresarial


