
 

Nom _______ CORRECCIÓ ______________________ 

 

APARTAT EXERCICIS 

EXERCICI PRÀCTIC 1 (val 4 punts) 

Sembla ser que  el distribuïdor a l’engròs del Bar Montse no li va servir en el termini pactat, per 

aquest motiu l’Eugenio Santamaria Ocaña (un dels titulars del Bar Montse) va haver d’anar a 

comprar a Consum.  En data 05/02/2019  es va posar en contacte amb  el director de compres  

de Consum, el Sr. Andreu  Mas Romeu, per demanar-li si podia pagar al venciment, acceptant 

una lletra en data 10/02/2019 que tindria un venciment a data 10/04/2019. La lletra es va re-

dactar en la mateixa data de l’acceptació. El màxim responsable de l’empresa que li correspon 

redactar la Lletra de Canvi així ho fa. La expedeix per l’ import de la compra, que pujava a 

2.362’54 €.  Però resulta que aquest home, ja cansat que Bimbo li reclamés un deute, li va en-

dossar en data 28/02/2019, entre altres títols de crèdit, aquesta lletra en qüestió. 

Es demana: Redactar la lletra de canvi.    
 

[Ves amb compte a qui anotes com a prenedor de la lletra,  és a dir, qui cobrarà la lletra] 
[En full a banda tens una fotocòpia de lletra de canvi i les dades sobre les empreses] 

 
EXERCICI PRÀCTIC 2(val 2 punts) 

Tenint en compte el relat dels fets de l’exercici pràctic 1.Ara suposa que en comptes de redac-

tar una lletra de canvi es redacta un pagaré en data 05/02/2019. I també el seu endós.  

Es demana:  Redactar un pagaré 

[En full a banda tens dos pagarés, has d’escollir el que correspon a aquesta transacció comercial] 
 

 

APARTAT DE PREGUNTES TEÒRIQUES 

1. Què és la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i quines funcions realitza?  

Explica’m el mercat primari i el secundarien els mercats financers. (val 1 punt) 

La CNMV és la institució de l’Estat encarregada de controlar i inspeccionar el mercat de valors, és a dir la Borsa. La 

principal funció és verificar les dades que fan públiques les empreses que allí cotitzen, per tal de protegir als inver-

sors d’enganys. 

En els  mercats primaris  es posen en circulació  per primera vegada els actius financers emesos per les empreses 

que sol·liciten recursos. Com exemple l'emissió d'accions d'un increment de capital  de la  societat.  Són  accions  

"noves", que abans no existien i que en virtut d'aquest increment de  capital s'han creat. 

En els mercats secundaris només s'intercanvien  actius financers  ja posats en circulació amb  anterioritat en el 

mercat  primari. És  un  mercat d'accions  "de segona mà",  dient-ho en paraules planeres. 
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2. Posa’m un exemple de pòlissa de crèdit i un altre de línia de descompte en que quedin 

clars aquests conceptes. Són operacions d’actiu o de passiu i digues per què? Diguem 

si són compatibles aquests contractes entre el banc i l’empresa.(val 1 punt) 

Un  exemple de pòlissa de  crèdit  o també  anomenat compte de crèdit pot ser el següent. El banc "A" signa un 

contracte amb  l'empresa "B"  mitjançant el  qual el banc posa  a disposició de l'empresa  20.000 €. La qual cosa,  no 

vol  dir que  "A"  li ha  prestat tot aquest capital a "B", sinó que "B" en pot fer ús de fins a 20.000  € si necessita els 

diners per realitzar pagaments. Per dir-ho d'una manera gràfica els saldos en el compte corrent de "B"  poden variar 

d'una  posició positiva  fins a  una negativa  de  20.000 €. Els saldos de  tresoreria d'una empresa són molt variables.  

Un exemple  de  línia de descompte  podria ser el  següent. L'empresa  acostuma a tenir "paper",  que és el  terme 

col·loquial  per referir-se als títols de crèdit (lletres i pagarés) que tenen un venciment futur. I alhora, les empreses 

tenen la necessitat de disposar dels diners al moment. Per la qual  cosa, el banc "A" signa un contracte amb l'em-

presa "B" que li avançarà els diners que en un futur ha de cobrar. A aquest fet se l'anomena descomptar els efectes. 

Suposem que el límit de la línia és de 10.000 €. 

Ara suposem que el  saldo de "B"  al seu compte corrent és negatiu de 15.000  €. No infringiria el contracte de la 

pòlissa i duu al banc  "paper" per valor de 16.000 €. El saldo del seu compte corrent seria positiu de 1.000 €.  Abans 

d'aquesta operativa bancària "B" devia al banc 15.000 i ara deu  16.000, però el seu saldo al compte corrent de la 

pòlissa és de 1.000 €. Són  operacions  perfectament compatibles. 

Pel banc, són operacions d'actiu perquè pertanyen a l'objecte d'explotació del negoci de tota societat creditícia,  no 

del seu  finançament  (passiu).  Per a l’empresa són operacions de passiu.  

3. Defineix els termes relatius a les pòlisses d’assegurances: prenedor, assegurat, assegu-

rador i beneficiari.  Fes  servir correctament la terminologia “pòlissa”, “prima”, “sinis-

tre” etc...(val 1 punt) 

Assegurador:  és qui, a canvi de la prima pactada, assumeix els riscos previstos en el contracte d'assegurança  i es 

compromet a abonar la indemnització. També és qui emet i lliura la pòlissa d'assegurança al prenedor. Exemple 

d'asseguradors són Mapfre, Allianz, Caser, etc... 

Prenedor: És la persona que pacta i subscriu el contracte d'assegurança amb l'assegurador, i assumeix les obligaci-

ons  que es derivin del   contracte.  És qui signa la pòlissa i  paga la  prima. Pot coincidir amb l'assegurat si és la  

persona que està exposada al  risc. 

Assegurat:  És la persona que  es  troba exposada al risc en la seva persona o en béns i patrimoni. 

Beneficiari: És la persona designada per percebre la prestació de l'assegurança contractada. Normalment, en les 

assegurances personals, de vida i d'accidents, el beneficiari és designat el prenedor.  

 

4. En què consisteix l’Assegurança de Crèdit i Caució? Posa un exemple. (val 1 punt) 

Són assegurances molt característiques i habituals en el món de l’empresa, especialment a les empreses d’un im-

portant volum de negoci, juntament amb la de responsabilitat civil.  

L’assegurador s’obliga a indemnitzar a l’assegurat per les pèrdues finals que tingui com a conseqüència de la insol-

vència del deutor. Per exemple, una venda no cobrada d’un client que entra en mora. 

En cas que el beneficiari (el client) incompleixi les seves obligacions legals o contractuals amb el prenedor (empresa 

que ha contractat l’assegurança), l’assegurador té l’obligació d’indemnitzar a l’assegurat,  a títol de rescabalament o 

penalitat, dels danys patrimonials soferts. Recorda que el patrimoni a l’empresa el forma l’actiu, el passiu i el patri-

moni net. I recorda que en castellà “rescabalar” es diu “resarcir”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplita
Texto escrito a máquina

Naplita
Texto escrito a máquina

Naplita
Texto escrito a máquina
Qui redacta el pagaré és un dels titulars del Bar Montse SCP. Recordaque aquesta forma jurídica no té personalitat jurídica pròpia. Concretament,segons l'enunciat ho fa l'Eugenio Santamaria. També ens diu l'enunciat que el BarMotse treballa amb el Banc Santander, és Consum qui treballa amb el Popular.Recorda que el pagaré romandrà en poder de Consum fins a l'endós.
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