
 

Nom _________________________________________________ 

Cada part de l’examen val 5 punts. 

A.- EXERCICI PRÀCTIC 

BIMBO SA té un problema de tensió de tresoreria. I li interessaria cobrar la venda que va fer el 

21/02/2019 a CONSUM S. COOP. V. valorada en 2.332’55 € Però sap que fins a 60 dies no co-

brarà. Concretament fins el dia 21/04/2019. Per la qual cosa, es posa en contacte amb CONSUM 

per demanar-li que li accepti una lletra de canvi, amb la finalitat de tenir un títol valor que podrà 

negociar amb la seva entitat financera, i poder-lo dur a la seva línea de descompte. CONSUM li 

contesta que no té inconvenient. Li accepta la lletra el dia 26/02/2019. 

Es demana: Redactar la lletra de canvi corresponent.  

Pot ser necessites algunes d’aquestes dades: 

BIMBO SA CONSUM S. COOP. V 

CIF: A081522621 

C/ Josep Pla, 2, Edifici B-2 

08019 BARCELONA 

Telf: 932566300 

lopd@grupobimbo.com 

Administradora: Rosa Grau Saez 

------------------------------------------- 

BBVA 

0182/2342/11/3654894752 

Passeig de Gràcia, 84 

08008 Barcelona 

CIF: F46078986 

Avda Alginet, 1 

46460 SILLA (València) 

Telf: 961974000 

consumcooperativa@consum.es 

Administradors solidaris: 

Joan Mas Riu i Joan Auladell 

---------------------------------------------------- 

BANCO POPULAR 

0075/0171/22/0123456789 

C/ Camí Ral, 41 

08490 Tordera 
 

En full a banda tens una fotocòpia de lletra de canvi. 

B.- PREGUNTES DE TEORIA 

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

no ho saps explica’m què és el Banc d’Espanya i quines funcions bàsiques realitza. No 

m’expliquis les dues institucions, escull una i prou. 

 

 

 

 

2. Què són les operacions bancàries de passiu? I què són les d’actiu? Posa un exemple de 

cadascuna. 
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3. Defineix pòlissa de crèdit i línea de descompte? Són compatibles aquests contractes 

entre el banc i l’empresa? Posa un exemple. 

 

 

 

 

 

4. Semblances i diferències entre préstecs i crèdits. Posa un exemple de cadascun. 

 

 

 

 

 

 

5. Explica breument què consisteix el negoci de les empreses asseguradores. I posa’n un 

exemple.  

  



 




