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1.- A una empresa societària amb personalitat jurídica pròpia podem distingir aquests actors. 

Defineix-los breu i concisament: 

El soci: persona (física o jurídica) que posseeix accions (o participacions) de la societat mercan-

til 

El treballador: Persona que treballa per compte d'altri. En  aquest cas per la societat mercantil. 

L'administrador: Figura legal, segons la qual és el màxim responsable de l'empresa. 

L'empresa en si: és el negoci en si mateix, titular de l'explotació.  

L'empresari: persona que pren decisions que afecten a la direcció de l'empesa. 

2.- Explica què vol dir que el titular d'explotació d'una empresa és persona física o natural. Qui-

nes característiques essencials podem trobar en aquestes empreses. Inventat la raó social i 

l'objecte social d'una empresa individual.  

L’empresa individual, és una empresa on el titular de l’explotació és persona física o natural i 

no existeix diferència legal entre el negoci i el propietari del negoci. És important assenyalar 

que la responsabilitat dels deutes que contragui l'empresa és el titular de l'explotació del ne-

goci de manera il·limitada amb el seu patrimoni present i futur. En definitiva, és una persona 

que en comptes de treballar per compte d'altri com a assalariat, es dedica a fer negocis de 

compravenda. I que no té un cap, sinó clients.  

Exemple d'empresa individual o física: Raó Social, Joan Carles Viñolas. I com a objecte social, 

exercici lliure de la professió com a comptable. 

3.- Calcula el dividend que li pertocaria a un soci d'una societat anònima si el benefici de l'any 

2014 ha estat de 45.000 €. Tot sabent que és propietari de 806 accions, i que el capital social 

està dividit en 6.200 accions. 
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4.- Digues el tipus de  departaments que acostumen a tenir les grans empreses. Anomena'ls i 

prou, no cal que els expliquis. 

• Departament de Recursos Humans. 

• Departament Administratiu. 

• Departament Comercial. 

• Departament Financer. 

• Departament de Producció. (si l'empesa és de distribució aquest Depart. no existeix) 

5.- En l'àmbit empresarial què vol dir organitzar? 

Organitzar significa ordenar en un mateix pla d'actuació tots els recursos productius de l'empresa, tant 

les persones i les seves responsabilitats, com els objectius programats en els procediments de control 

dissenyats per al seu compliment adequat. En paraules planeres, consisteix en que qui dirigeix l'empresa 

digui a cada treballador quina tasca ha de fer. 
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