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Instruccions

Aquest quadern conté les preguntes de les matèries: Fiscalitat amb 25 preguntes + 2 de reserva, 
Anàlisi de Riscos amb 30 preguntes + 2 de reserva, Economia, Banca i Mercats Financers amb 
30 preguntes + 2 de reserva, Comerç exterior amb 15 preguntes + 2 de reserva.

La prova consta de 108 preguntes (100 preguntes + 8 de reserva). Les dues últimes preguntes 
de cada matèria són les de reserva. Cal respondre totes les preguntes, les de reserva incloses.

La puntuació màxima és de 100 punts. Cada encert suma 1 punt, cada error resta 0,25 punts, 
les respostes en blanc o amb més d’una marca no puntuen.

En cas d’invalidació d’alguna pregunta per part del Tribunal, se substituirà per la primera 
pregunta de reserva de la mateixa matèria i així successivament.

Disposeu de 3 hores per a la realització de la prova.

Abans de començar, empleneu les vostres dades d’identificació en el Full de respostes segons 
les instruccions que hi apareixen.

Llegiu amb deteniment cada pregunta i les seves 4 alternatives, mediteu i seleccioneu 
l’alternativa que cregueu que és correcta. Marqueu en el Full de respostes l’opció escollida. 

Per tal de contestar el màxim de preguntes, no dediqueu massa temps a les que tingueu 
dubtes; seguiu endavant i deixeu-les pel final.
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1.  En relació a l’Impost de successions I Donacions: un individu (A) desisteix d’una acció judicial 
exercitada contra un altre (B) per reclamar-li el cobrament d’un deute. En la mesura que comporti 
que (B) no ha de retornar-li a (A) la quantitat deguda:

A.  (B) no té cap obligació pel que fa referència a l’impost per tractar-se d’un desistiment de l’acreditor en 
acció judicial.

B.  (A) ha experimentat un increment patrimonial gravat per l’impost i, per tant, ha de tributar per ell.
C.  (B) ha experimentat un increment patrimonial gravat per l’impost i, per tant, ha de tributar per ell.
D.  (B) ha experimentat un increment patrimonial que no està gravat per l’impost per tractar-se d’un 

desistiment del creditor en acció judicial.

2. Els rendiments negatius obtinguts en la transmissió d’actius financers, no es podran integrar a la 
base imposable de l’IRPF: 

A.  Quan el contribuent hagi adquirit actius homogenis en els dos anys anteriors o posteriors a la transmissió. 
El rendiment negatiu s’integrarà a mesura que es transmetin els actius financers homogenis.

B.  Quan el contribuent hagi adquirit actius homogenis ens els dos mesos anteriors o posteriors a la 
transmissió o un any si són valors sense cotització oficial.

C.  Quan el contribuent hagi transmès actius homogenis en el mateix exercici.
D.  Quan el contribuent hagi adquirit actius no homogenis en el període impositiu.

3.  L’Impost sobre la Renda de No Residents s’aplica quan concorren els dos requisits següents:

A.  Que la persona o entitat que percep la renda no sigui resident fiscal a Espanya, i que les rendes 
percebudes no s’entenguin com a obtingudes a Espanya ni estiguin subjectes a l’impost.

B.  Que la persona o entitat que percep la renda sigui resident fiscal a Espanya, i que les rendes percebudes 
s’entenguin com a obtingudes a Espanya i estiguin subjectes i no exemptes de l’impost.

C.  Que la persona o entitat que percep la renda sigui resident fiscal a Espanya, i que les rendes percebudes 
no s’entenguin com a obtingudes a Espanya ni estiguin subjectes a l’impost.

D.  Que la persona o entitat que percep la renda no sigui resident fiscal a Espanya, i que les rendes 
percebudes s’entenguin com a obtingudes a Espanya i estiguin subjectes i no exemptes de l’impost.

4.  Respecte al seu àmbit d’aplicació, quins fets imposables és graven amb l’impost de transmissions 
patrimonials? 

A.  Transmissió patrimonial onerosa, operació societària, acte jurídic documentat.
B.  Transmissió patrimonial no onerosa, donació, operació d’assegurança.
C.  Transmissió patrimonial onerosa, acte jurídic documentat, operació de persones físiques.
D.  Acte jurídic documentat, operació societària, operacions realitzades per no residents.

5.  Amb quin objecte estableix la normativa de l’IRPF un mínim exempt en la tributació dels 
dividends?

A.  Per atenuar la doble imposició a què estan sotmesos els dividends, a causa que el benefici de la 
societat ha tributat prèviament en l’impost de societats.

B.  Per compensar la tributació exempta de  determinats rendiments.
C.  La normativa no contempla cap exempció en aquest supòsit.
D.  Per adequar a la normativa de l’impost els excessos de tributació originats pels rendiments de 

determinats dividends, sigui pel seu origen o per la seva forma, ja que aquests rendiments es poden 
establir de diferents maneres a l’hora de tributar.
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6. El dret a la deducció de les quotes suportades pels subjectes passius no acollits al Règim Especial 
del Criteri de Caixa però que siguin destinataris de les operacions acollides a aquest règim, es 
produirà:

A.  En el moment del pagament total o parcial del preu de les mateixes pels imports satisfets o si aquest 
no s’ha produït el 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en què s’hagi realitzat 
l’operació. 

B.  En el moment del pagament total o parcial del preu de les mateixes per l’import satisfet o si aquest no 
s’ha produït el 31 de desembre de l’any que s’hagi realitzat l’operació.

C.  En el moment de la meritació del dret a deducció amb independència de si alguna de les parts està 
subjecta al Règim Especial del Criteri de Caixa.

D.  En el moment del pagament total o parcial del preu de les mateixes pels imports satisfets o si aquest 
no s’ha produït el 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en què s’hagi realitzat el 
pagament.

7.  Una persona és titular d’una imposició a termini fix el 2013 que ha liquidat 1.875,75 € d’interessos 
bruts. Determinar: el rendiment net, la retenció practicada (si s’escau) i el líquid a percebre. El 
resultat final s’arrodoneix al final a dos decimals.

A.  1.481,84; 0; 1.481,84.
B.  1.875,75; 393,91; 1.481,84.
C.  1.875,75; 356,39; 1.519,35.
D.  1.875,75; 468,94; 1.406,81.

8.  Com es determina la base imposable en el règim d’estimació objectiva?

A.  Per diferència aritmètica entre els ingressos generats i les despeses suportades.
B.  A partir d’una sèrie de signes, índexs i mòduls que fan presumir un cert nivell d’ingressos.
C.  Aquest règim de determinació de base imposable va ser eliminat a la Llei d’Emprenedors.
D.  A través de dades i antecedents disponibles que siguin rellevants a l’efecte i elements que indirectament 

acreditin l’existència de béns i rendes.

9.  Els contribuents de l’IRPF estan obligats a retenir…

A.  Quan exerceixin activitats econòmiques i satisfacin rendes, en l’exercici d’aquestes activitats, sotmeses 
a retenció.

B.  Sempre que satisfacin rendes sotmeses a retenció.
C.  Quan realitzin qualsevol pagament a una altra persona física.
D.  Quan exerceixin activitats econòmiques i satisfacin rendes, en l’exercici d’aquestes activitats, no 

sotmeses a retenció.

10. L’import de les contribucions satisfetes per les empreses promotores de plans de pensions del 
sistema d’ocupació a favor dels seus empleats tributa:

A.  Com a rendiment del treball en l’IRPF dels empleats en qualitat de retribució dinerària.
B.  Com a rendiment del treball en l’IRPF dels empleats en qualitat de retribució en espècie.
C.  Com a rendiment del capital mobiliari en l’IRPF dels empleats en qualitat de retribució dinerària.
D.  Com a rendiment del capital mobiliari en l’IRPF dels empleats en qualitat de retribució en espècie.
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11.  Les rendes que integren la part general de renda del període de l’IRPF són:

A.  Els rendiments del treball independent, les rendes mobiliàries i els guanys i pèrdues patrimonials 
generats en més d’un any.

B.  Les retencions a compte, les rendes immobiliàries i els guanys i pèrdues patrimonials generats en 
menys d’un any.

C.  Els rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari, imputació de rendes, rendiments 
d’activitats econòmiques i guanys i pèrdues patrimonials no de l’estalvi.

D.  Els rendiments del treball, els rendiments del capital immobiliari, imputació de rendes, rendiments 
d’activitats econòmiques i guanys i pèrdues patrimonials no de l’estalvi.

12.  Quina renda està exempta en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques?

A.  Les rendes subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions.
B.  Les pèrdues patrimonials per causa de pèrdues del joc.
C.  Els premis de loteria fins un límit de 3.500 €
D.  Les anualitats per aliments percebudes pels fills dels seus pares en virtut de decisió judicial.

13.  Andrea Carballeira va adquirir 1.250 participacions d’un Fons d’Inversió espanyol, el 01/06/2012 
el cost d’adquisicions de les quals va ser de 28.500 €. El dia 25/09/2013 va vendre la totalitat de 
les participacions i en va obtenir 30.000 €. Al dia següent, va subscriure participacions d’un altre 
Fons d’ Inversió espanyol per un import equivalent de 30.000 €. Quin és el guany o la pèrdua 
patrimonial obtinguda?

A.  1.500 €
B.  -1.500 €
C.  0 €
D.  El guany obtingut es difereix per reinversió de la totalitat fins a la próxima venda de les 

participacions.

14.  En Pere mor deixant una herència valorada en un import de 250.000 €. La seva vídua té 47 anys 
i els seus fills que són el hereus universals tenen 5 i 8 anys. Calcula l’usdefruit vitalici que li 
correspon a la dona. 

A.  145.000 €
B.  105.000 €
C.  52.500 €
D.  107.500 €

15.  Respecte a les operacions de préstec realitzades per les entitats financeres espanyoles, aquestes 
operacions…

A.  Estan subjectes i no exemptes de l’Impos sobre el Valor Afegit.
B.  Estan no subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit.
C.  Estan subjectes i exemptes de l’Impost sobre el Valor Afegit.
D.  Estan no subjectes i exemptes de l’Impost sobre el Valor Afegit.

16.  Calcular la deducció per reinversió en beneficis extraordinaris tenint en compte que la societat 
tributa al tipus general i determinar l’import total a reinvertir en beneficis per tal de tenir dret a 
la deducció.  Ha transmès un immoble per import de 3.600.000 €, el valor d’adquisició del qual era 
de 3.450.000 €.

A.  Es reinverteix 3.600.000 € i s’obté una deducció de 18.000 €.
B.  Es reinverteix 150.000 € i s’obté una deducció de 22.500 €.
C.  Es reinverteix 3.600.000 € i s’obté una deducció de 10.500 €.
D.  Es reinverteix 150.000 € i s’obté una deducció de 3.000 €.
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17.  Manel Pérez ha percebut el 2013 dividends nets per import de 3.160 €, practicada la corresponent 
retenció del 21%, l’import dels rendiments del capital mobiliari sotmesos a gravamen serà de:

A.  3.160 €    B.  4.000 €   C.  1.660 €   D.  2.500 €

18.  Estan exceptuades de gravamen…

A.  Les prestacions per desocupació.
B.  Les prestacions per plans de pensions.
C.  Les despeses de locomoció en transport públic dels empleats que es justifiquin documentalment.
D.  Les retribucions percebudes pels qui col·laboren en activitats humanitàries promogudes per entitats 

sense ànim de lucre.

19.  Una societat subscriu un contracte d’arrendament financer a 5 anys d’una maquinària que té un 
cost de 10.000 € i la seva vida útil de 10 anys, el 01/01/2013. El 2013 les quotes totals satisfetes 
en concepte de cost de recuperació del bé ha estat de 2.450 € i els interessos totals meritats i 
pagats de 1.760 €. Quin és l’import mensual de les quantitats carregades en el seu compte corrent 
bancari? s’arrodoneix per excés el segon decimal.

A.  347,40 €    B.  424,50 €   C.  350,83 €   D.  247,04 €

20.  Quina de les següents afirmacions és falsa quan ens referim als dipòsits referenciats, assegurats i 
estructurats?

A.  Els dipòsits referenciats garanteixen la devolució del capital dipositat.
B.  Els dipòsits estructurats no garanteixen la devolució del capital dipositat.
C.  Els dipòsits referenciats també s’anomenen contractes financers atípics.
D.  Els dipòsits referenciats són imposicions a termini (normalment > 1 any)

21. L’Antoni Benedito és titular de 10.000 accions del BBVA que va adquirir el 2012 a un preu de 7 €/
acció més unes despeses de l’operació de 325 €. Al juny de 2013 es va fer una ampliació de capital 
i l’Antoni va optar per vendre tots els seus drets de subscripció i va obtenir per aquest concepte la 
quantitat de 3.500 €, que se li va ingressar en el seu compte corrent. El novembre d’aquest mateix 
any (2013) ven la totalitat de les accions que té, per les quals obté un ingrés de 66.825 €. Quin és 
el guany o la pèrdua patrimonial obtinguda per l’Antoni Benedito per la venda de les accions? El 
resultat final s’arrodoneix al final a dos decimals

A.  No obté cap guany ni pèrdua patrimonial.
B.  3.500,00 €
C.  3.175,00 €
D.  -325,00 €

22.  Quina d’aquestes afirmacions és certa:

A.  La quota líquida és el resultat de restar a la quota íntegra deduccions per doble imposició internacional, 
la deducció per obtenció de rendiments de la feina o d’activitats econòmiques, deducció per maternitat, 
pagaments a compte.

B.  La quota diferencial és el resultat de restar a la quota líquida deduccions per doble imposició 
internacional, la deducció per obtenció de rendiments de la feina o d’activitats econòmiques, deducció 
per maternitat, pagaments a compte.

C.  La quota líquida és el resultat de restar a la quota diferencial deduccions per doble imposició 
internacional, la deducció per obtenció de rendiments de la feina o d’activitats econòmiques, deducció 
per maternitat, retencions.

D.  La quota diferencial és el resultat de restar de la quota íntegra les deduccions, estatals i autonòmiques, 
legalment previstes.
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23. Pel que fa a les assegurances de vida, indiqueu quina d’aquestes afirmacions és certa:

A.  Les primes de les assegurances de vida són deduïbles en l’IRPF, excepte els plans de previsió assegurats 
i les assegurances de dependència.

B.  Les primes satisfetes per l’empresa que hagin estat imputades als treballadors no constitueixen un 
rendiment de la feina en espècie.

C.  En les assegurances per a cas de mort la prestació a cobrar pels beneficiaris tributarà, per regla general, 
en l’IRPF de l’exercici en què es produeixi la mort.

D.  En els contractes d’assegurança col·lectius l’empresa podrà deduir de la quota de l’impost sobre 
Societats un determinat percentatge.

24.  Josep Ruiz, de 48 anys, ha obtingut els següents rendiments:                                                                      

 - Rendiments íntegres de la Feina = 29.500 €                          
 - seg. social Treballador = 2.450 €                                           
 - Aportació de l’empresa a un Pla Individual Pensions = 3.500 €                                                         
 - Reducció per import del rendiment net de la feina = 2.500 €                                          

 Quina serà la quantitat que en Josep Ruiz haurà d’aportar a un Pla de Pensions Individual per 
obtenir el màxim de reducció de la Base Imposable General ? 

A.  10.000 €
B.  6.500 €
C.  9.000 €
D.  4.615 €

25. L’administrador d’una societat…

A.  És el responsable subsidiari només pel deute tributari.
B.  És el responsable solidari només per la totalitat del deute tributari.
C.  És el responsable subsidiari pel deute tributari exigit en període voluntari i per les sancions.
D.  No és responsable.

26. L’empresa TERME sL ha adquirit un cotxe per al director general per un import de 35.000 € més 
IVA. Quina quantitat es considera, en principi, quota suportada deduïble?

A.  3.500 €
B.  7.350 €
C.  3.675 €
D.  3.325 €

27. són responsables solidaris de l’ingrés dels deutes del no resident…

A.  El pagador dels rendiments meritats sense mediació d’establiment permanent, respecte dels rendiments 
que hagi satisfet.

B.  El representant Fiscal a Espanya que el no resident hagi designat.
C.  Quan el pagador sigui una entitat resident a Espanya.
D.  Els contribuents de l’IRNR amb establiment permanent.
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28.  Les inversions en empreses del grup es registren:

A.  Sempre en l’Actiu no Corrent.
B.  Sempre en l’Actiu Corrent.
C.  Es poden registrar en l’Actiu no Corrent, o en l’Actiu Corrent.
D.  No es registren ni en l’Actiu no Corrent ni en l’Actiu Corrent. 

29.  La proporció del termini d’emmagatzematge de les matèries primeres es calcula com:

A.  (Existències de matèries primeres/ Consum de matèries primeres) *365
B.  (Existències de matèries primeres / Consum de producte acabat) *365
C.  (Existències de matèries primeres / Vendes de producte acabat) *365
D.  (Existències de matèries primeres / Compres de matèries primeres) *365

30.  Una opinió d’auditoria denegada es produeix quan:

A.  L’auditor s’absté d’opinar, per no haver obtingut proves o evidències necessàries per formar una opinió 
sobre els comptes anuals.

B.  L’auditor nega que els comptes representin la imatge fidel de l’empresa.
C.  L’auditor deixa constància que s’incompleixen principis o normes comptables.
D.  L’auditor expressa la seva opinió a requeriment d’una part dels accionistes.

31.  L’anàlisi dels estats financers es divideix en les parts generals següents:

A.  Anàlisi de qualitat creditícia, anàlisi de qualitat de solvència, anàlisi de qualitat patrimonial. 
B.  Anàlisi financer i anàlisi econòmic.
C.  Anàlisi de ràtios bàsiques i de ràtios complementàries.
D.  Anàlisi  del patrimoni net i del compte d’explotació.

32.  Quan un auditor deixa constància de reserves tals com que hi ha hagut limitacions a l’exahustivitat 
del treball, manca d’informació obligatòria, o incompliment de normes comptables, etc , està 
emetent:

A.  Una opinió favorable
B.  Una opinió amb reserves
C.  Una opinió desfavorable
D.  Una opinió denegada

33.  Els dos requisits bàsics perquè una persona pugui formalitzar una garantia real són:

A. Ser propietari o usufructuari del bé que ofereix en garantia i Tenir accés a aquest bé.
B. Ser propietari del bé que ofereix en garantia i No existir càrregues sobre aquest bé.
C. Tenir lliure disposició d’aquest bé i No existir càrregues sobre aquest bé.
D. Ser propietari del bé que ofereix en garantia i Tenir lliure disposició d’aquest bé.

34.  El consum de mercaderies (cost de les vendes) es calcula com:

A. Existències inicials + Compres – Existències finals
B. Existències finals + Compres – Existències inicials
C. Existències inicials + Compres ± Variació d’existències
D. Existències inicials – Existències finals
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35.  Les empreses poden presentar el Compte de Pèrdues i Guanys abreujat quan concorrin dues 
d’aquestes circumstàncies:

A.  Si té qualificació de PYME d’acord amb la directriu 22-UE/2012 y les seves vendes són menors de 
10.000.000 de euros.

B.  El seu balanç dóna un patrimoni net inferior a 10 milions d’euros i les seves vendes són menors de 
22.000.000 d’euros o un número de treballadors inferior a 260.

C.  Si té qualificació de PYME d’acord amb la directriu 22-UE/2012 i les normes IRFS la qualifiquen com a 
tal.

D.  L’actiu és inferior a 11.400.000 €, les vendes netes menors de 22.800.000 € o el nombre mitjà de 
treballadors no superi els 250.

36.  L’anomenada proporció àcida mesura…

A.  La liquidesa immediata.
B.  El deute immediat.
C.  Els actius més líquids. 
D.  Els passius a llarg termini.

37.  si a l’hora d’analitzar un client o una operació de crèdit es detecten despeses i ingressos superiors 
als declarats, com ha d’afectar al procés creditici?

A.  Cal considerar-ho com un senyal d’alerta, i iniciar una anàlisi qualitativa.
B.  És un fet normal a moltes empreses o particulars, no requereix de més anàlisi.
C.  Si els ingressos són superiors als declarats, no hi ha d’haver cap problema, ja que hi haurà més capacitat 

de devolució.
D.  Pot haver-hi un indici d’evasió fiscal o blanqueig de diners, informeu a les autoritats.

38.  Classificació dels avals:

A.  Avals “ad nominen” i avals a primer requeriment.
B.  Avals amb renúncia al principi d’exclusivitat i avals genèrics.
C.  Avals davant les administracions públiques i davant les empreses o particulars.
D.  Avals tècnics i avals econòmics que a la vegada poden ser comercials o financers.

39.  En operacions d’Actiu no Corrent, si es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis 
inherents a la propietat de l’actiu (encara que la propietat no sigui transferida), es compleix un dels 
requisits per registrar el bé com:

A.  Arrendament operatiu
B.  Arrendament financer
C.  Inversió operativa
D.  Inversió financera

40.  Les subvencions, donacions i llegats, es registren en:

A.  L’Actiu no Corrent
B.  L’Actiu Corrent
C.  El Patrimoni Net
D.  El Passiu no Corrent
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41.  Quan, per a minimitzar el risc, afirmem que la decisió de concedir un risc s’ha de basar en una 
raonable convicció del bon fi de l’operació, ens estem referint al criteri de:

A.  Rendibilitat
B.  Seguretat
C.  Liquiditat
D.  Operativitat

42.  El valor recuperable es calcula com:

A.  El major entre el valor raonable i el valor en ús.
B.  El menor entre el valor raonable i el valor en ús.
C.  El major entre el valor amortitzat i el valor en ús.
D.  El menor entre el valor amortitzat i el valor en ús.

43.  Un risc es pot assumir quan:

A.  Tenim la convicció suficient que el client voldrà tornar el préstec en la forma prevista i que hem 
avaluat raonablement la capacitat de retorn del préstec arran de l’evolució previsible dels  ingressos 
del client i de la seva situació patrimonial.

B.  Tinguem absoluta seguretat que el client  complirà les seves obligacions atesos els seus antecedents 
anteriors que permeten constatar la seva no presència en RAI ni fitxers de morositat.

C.  Encara que sigui de caràcter elevat disposem d’un bon “col·lateral” com a garantia: hipoteca amb 
taxació alta, pignoració suficient de valors, avals d’alta solvència 

D.  Estiguem convençuts que no hi ha ni risc de mercat ni de tipus d’interès i hem eliminat raonablement 
qualsevol possibilitat de risc operacional.

44.  En relació a les garanties que pot aportar un client en una operació creditícia, quina de les següents 
NO És una garantia directa?

A.  Un dipòsit de valors.
B.  Una hipoteca immobiliària.
C.  Una assegurança de vida de l’acreditat (amb cessió de drets indemnitzatoris).
D.  Un aval bancari.

45.  Els béns registrats en l’epígraf d’existències del balanç es valoren inicialment per:

A.  El seu preu de mercat.
B.  El seu preu de mercat, menys els costos necessaris per a la seva incorporació.
C.  El seu preu de mercat, sense els descomptes comercials.
D.  El seu preu d’adquisició o el seu cost de fabricació.

46.  Quan rebem una sol·licitud de crèdit per part d’un particular, hem de fer una anàlisi prèvia a 
l’estudi de l’operació i verificar els punts següents:

A.  Les tres “c”: capital, costos, col·lateral (garanties).
B.  Si hi ha solvència, si hi ha liquidesa, si hi ha passiu suficient compensatori.
C.  Normativa de l’entitat i avalistes.
D.  Compliment de la política de riscos, coherència entre modalitat i finalitat, capacitat de devolució i 

garanties.
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47.  En l’anàlisi financera i econòmica una proporció és:  

A.  Un quocient entre diverses magnituds.
B.  Un quocient entre dues magnituds.
C.  El resultat d’una operació entre dues magnituds.
D.  Una operació entre dues magnituds.

48.  Quina d’aquestes afirmacions NO Es CORREsPON a una definició de provisions per al sistema 
financer? 

A.  Les provisions econòmiques són eines de les entitats financeres per calcular l’efecte estimat de la 
situació econòmica dels mercats on opera.

B.  Les entitats financeres calculen i registren provisions específiques vinculades als crèdits morosos.
C.  L’any 2000 el Banc d’España va crear les provisions estadístiques, per evitar les fluctuacions dels cicles 

econòmics.
D.  Les provisions genèriques es calculen en funció del total de risc concedit.

49.  si una empresa presenta comptes abreujats, quin d’aquests documents NO És OBLIGATORI 
presentar?

A.  El Balanç de la Situació 
B.  El compte de Pèrdues i Guanys
C.  L’Estat de Fluxos d’Efectiu
D.  La Memòria

50.  Quin d’aquests elements NO AFECTA al resultat del Cash Flow Financer?

A.  Cobraments per vendes
B.  Pagaments per dividends
C.  Renegociacions de deute, de curt a llarg termini
D.  Cobraments per venda d’inversions

51.  La quantitat de diners disponibles que genera l’empresa per atendre els seus deutes, després de 
considerar els pagaments habituals de l’explotació és:

A.  La seva liquiditat
B.  La seva capacitat de pagament
C.  La seva EBITDA
D.  El seu benefici

52.  El document principal per realitzar l’anàlisi financer d’una empresa és:

A.  El Balanç
B.  El Compte de Pèrdues i Guanys
C.  L’Estat de Fluxos d’Efectiu
D.  La Memòria

53.  Per poder emetre comptes abreujats, l’empresa ha de complir amb dos dels requisits marcats 
(actius, facturació, treballadors) durant:

A.  Un any
B.  Dos anys consecutius
C.  Tres anys consecutius
D.  Quatre anys consecutius
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54.  Quina de les següents afirmacions és certa?

A.  Totes les empreses han de tenir un Fons de maniobra positiu.
B.  Les empreses que tenen terminis d’explotació curts, tenen fons de maniobra molt positius.
C.  Les empreses que tenen terminis de pagament folgats, tenen sempre Fons de maniobra molt reduïts 

o fins i tot negatius.
D.  Les empreses que tenen terminis d’explotació curts, poden arribar a tenir un Fons de maniobra 

negatiu.
55.  Quan en una relació entre dues entitats, una d’elles exerceix o té la possibilitat d’exercir, directa o 

indirectament, o en funció de pactes, el control sobre una altra, o una influència significativa en la 
presa de decisions d’explotació i financeres, ens estem referint a la definició del PGC de:

A.  Inversions en empreses de grup
B.  Inversions financeres a llarg termini
C.  Inversions financeres (a curt o llarg termini)
D.  Parts vinculades

56.  Quins d’aquests elements NO FORMA PART de l’Actiu Corrent?

A.  Actius no corrents mantinguts per a la venda.
B.  Existències.
C.  Efectiu i altres actius líquids equivalents.
D.  Fons de comerç.

57.  Podem suposar que una empresa té un risc financer alt quan:

A.  Té un deute amb bancs reduït.
B.  Té un deute amb proveïdors reduït.
C.  L’empresa està poc capitalitzada.
D.  L’empresa està molt capitalitzada.

58.  Les necessitats permanents de finançament:

A.  Són les generades per la política d’inversió en actius immobilitzats.
B.  Es generen per la necessitat de l’empresa de proveir-se de determinats nivells d’inventaris.
C.  Apareixen en les empreses que sempre han de demanar finançament a les entitats bancàries.
D.  Són relativament constants durant el cicle d’explotació de l’empresa.

59.  Quina és la norma de valoració indicada per valorar els béns adquirits a títol gratuït (donacions)?

A.  El valor en ús.
B.  El cost amortitzat.
C.  El cost de producció.
D.  El valor raonable.
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60.  El nominal d’un bo segregable és de 1.000 € i paga un cupó del 5,75 %. Quin seria el valor efectiu 
o preu de compra del cupó que correspon al tercer any, si el tipus d’interès de mercat per a aquest 
termini és del 4,5 %? El resultat final s’arrodoneix al final a dos decimals.

A.  50,53 €
B.  50,39 €
C.  50,50 €
D.  50,10 €

61.  Instruments de política monetària:

A.  Coeficient de préstecs, coeficient d’inversions obligatòries, col·locació de deute públic.
B.  Operacions de mercat obert, facilitats permanents, manteniment d’unes reserves mínimes exigides a 

les entitats de crèdit.
C.  El sistema de Basilea I, II, III i les obligacions al respecte del Banc d’Espanya.
D.  Facilitats quantitatives, compres d’actius d’empreses en poder de la banca comercial, canvis en els 

índexs de les borses de valors.

62.  Davant d’una ampliació de capital, un accionista pot:

A.  Continuar com està sense necessitat de realitzar cap acció tal com la llei l’obliga.
B.   Si subscriu accions ha de vendre obligatòriament drets a tercers en lògica contraprestació.
C.  Si no ven drets, indica clarament que no vol subscriure accions. 
D.  Subscriure accions, vendre drets, subscriure part i vendre la resta o comprar més drets dels que li 

corresponen.

63.  Quan es realitza una inversió, cal considerar tres característiques:

A.  Rendibilitat, Seguretat i Liquiditat.
B.  Despesa, Consum i Risc.
C.  Risc, Rendibilitat i Informació.
D.  Rendibilitat, Renda i Seguretat.

64. La Llei de Mesures de Reforma del sistema Financer, estableix que tindran la consideració d’entitats 
de diner electrònic les entitats de crèdit l’activitat principal de les quals consisteixi en emetre 
mitjans de pagament en forma de diner electrònic. s’entén per diner electrònic el valor monetari  
que:

A.  És “diner Cloud” o diner al núvol com és el cas del BITCOIN. L’autorització per a la creació d’aquestes 
entitats correspon al Ministeri d’Economia, previ informe del Banc d’Espanya.

B.  Està emmagatzemat en un suport electrònic i és tangible en xarxa de dades. 
C.  Està emmagatzemat en un suport electrònic, ha estat emès en rebre fons d’un import el valor del qual 

no serà inferior al valor monetari emès i ha estat acceptat com a mitjà de pagament per empreses 
diferents de l’emissor.

D.  És un abonament al seu emissor com les targetes de crèdit i ha estat acceptat com a mitjà de pagament 
per les entitats financeres. (Estigui o no, emmagatzemat en un suport electrònic).

65. Les variacions de la demanda o de l’oferta degudes al preu donen forma a les mateixes corbes. 
Però les variacions de la  demanda o de l’oferta degudes a factors diferents al preu formen noves 
corbes. Què passarà si, per exemple, donat un preu d’equilibri, la innovació tecnològica produeix 
un augment de l’oferta i, malgrat tot, la demanda es manté constant?

A.  Augment del preu d’equilibri i augment de la quantitat d’equilibri.
B.  Disminuirà el preu d’equilibri i augmentarà la quantitat d’equilibri.
C.  Disminució de la quantitat d’equilibri i augment del preu d’equilibri.
D.  Disminució del preu d’equilibri i disminució de la quantitat d’equilibri.
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66.  El principal problema o problemes i les causes d’aquests en el sistema de repartiment per a les 
pensions públiques és que depenen de:

A.  Un comportament com el “sistema Ponzi” o “piramidal” si bé amb la garantia del fons de superàvits 
que permetrà continuar pagant-les en el futur sense necessitat de restriccions sobre l’equivalent a les 
pensions actuals.

B.  La piràmide poblacional del país: Hi ha més gent jove i menys gent gran.
C.  Una recaptació que creix a un ritme inferior al augment dels costos, l’augment de l’esperança de 

vida i la reduïda taxa de natalitat de les últimes dècades, la qual cosa s’agreuja per l’augment de la 
desocupació.

D.  Que les empreses atenguin les seves obligacions amb la tresoreria de la SS la qual cosa és difícil en 
èpoques de crisi econòmica i això significa que cal  utilitzar el fons de reserva.

67. Comprem pagarés a 2.000 € de nominal  i venciment a 46 dies al 4,50 %. A quin preu de compra es 
va realitzar cada operació? El resultat final s’arrodoneix al final a dos decimals. 

A.  Preu de compra  dels pagarés de l’operació: 1.988,57 €.
B.  Preu de compra  dels pagarés de l’operació: 1.954,59 €.
C.  Preu de compra  dels pagarés de l’operació: 1.785,81 €.
D.   Preu de compra  dels pagarés de l’operació: 1.684,31 €.

68.  Per a l’exercici de les seves funcions, l’ICO pot emprar els recursos procedents de:

A.  Emissions de bons i pagarés (BONS ICO) en els mercats nacionals i internacionals, dipòsits de comptes 
d’organismes públics i privats autoritzats i dels seus rendiments patrimonials si n’hi han.

B.  Els rendiments patrimonials, subvencions directes del pressupost de l’Estat o d’altres ents públics més 
la captació de fons en els mercats nacionals i internacionals.

C.  Els rendiments patrimonials, subvencions directes del pressupost de l’Estat o d’altres ens públics més 
la captació de dipòsits en comptes corrents i d’estalvi.

D.  Només de les subvencions directes de l’Estat via pressupost del Ministeri d’Economia i/o Hisenda.

69.  TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) és el 
sistema de grans pagaments denominats en euros del sistema Europeu de Bancs Centrals (sEBC). 
La seva característica principal és que es tracta d’un sistema de liquidació bruta en temps real, la 
qual cosa significa que:

A.  És un sistema semiautomàtic de feedback de divises entre els bancs residents i els bancs de reserva 
del sistema.

B.  Els pagaments són liquidats de forma global per país i els cobraments són tractats per divisa.
C.  Els pagaments són liquidats d’un en un (no existeix compensació entre pagaments i cobraments) i en 

ferm. L’entitat pagadora ha de tenir saldo previ al seu compte amb el banc central corresponent, o bé 
aquest li ha d’atorgar el crèdit necessari.

D.  Els cobraments són liquidats de forma global per país i els pagaments són tractats per divisa.

70.  Anàlisi Macroeconòmica “Top Down” en borsa:

A.  Preveu el comportament del PIB i altres indicadors de rellevància a nivell global, centrant l’atenció en 
els sectors que més es beneficiaran del creixement econòmic o que més patiran la recessió.

B.  Com el seu nom indica és una anàlisi del que és inferior i global envers el que és específic i superior 
tant de les expectatives com del cicle econòmic.

C.  Anàlisi econòmica d’expectatives feta de manera global sense tenir en compte l’evolució cíclica de 
l’economia per la qual cosa permet saber bé el comportament dels preus. 

D.  Anàlisi de la renda nacional on l’estalvi “S” s’entén que no cobreix les expectatives d’inversió “I”. 
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71. Els bancs,  han de depositar al Banc Central l’import corresponent a l’aplicació del coeficient de 
reserves mínimes. Aquests dipòsits es denominen actius de caixa del sistema bancàri. Cada entitat 
de dipòsit ha de tenir els actius de caixa que li corresponguin per l’aplicació del coeficient de reserves 
mínimes. ) (Avui està en un 1 %). A més, cada entitat completa discrecionalment la seva reserva de 
liquiditat amb allò que denominem encaix bancari (efectiu necessari per atendre immediatament 
les peticions dels clients). Per tant, la reserva de liquiditat serà: 

A.  La marcada pe BIS II en qualsevol cas.
B.  La marcada pel banc central europeu.
C.  La marcada pel banc d’Espanya.
D.  La que li faci complir els coeficients del BCE i la que entengui que li permet atendre als seus clients.

72.  El Tractat de Maastricht respon a uns objectius essencials:

A.  Arribar a la unió política i constitucional dels estats membres de la U.E.
B.  Reforçar la millora democràtica dels diferents països, convocar un referèndum sobre la constitució 

europea i instaurar l’euro.
C.  Reforç de la legitimitat democràtica de les institucions, millora de la seva eficàcia, instauració d’una 

unió econòmica i monetària, desenvolupament de la dimensió social de la Comunitat i institució d’una 
política exterior i de seguretat comuna.

D.  Canviar uns tractats anteriors obsolets, millorar la qualitat democràtica del parlament europeu, buscar 
una constitució per a la U. E.

73.  suposem que, per modificar-se les preferències esportives, augmenta la demanda d’esquís de 
muntanya i disminueix la d’equips de pesca submarina. Aquest canvi: Desplaça la corba de demanda 
d’esquís cap a la dreta, per tant, augmenta el seu preu. I desplaça la corba de demanda d’equips de 
pesca submarina cap a l’esquerra, disminuint el seu preu. Com a conseqüència d’aquest canvi:

A.  Incorrectament es desplaça a l’esquerra la corba de demandes d’esquís i no augmenta el seu preu.
B.  S’incrementen els preus dels dos béns si bé en diferents intervals.
C.  Tot depèn de les preferències del consumidor però el normal és que baixin de preu els dos béns.
D. Les empreses fabricants d’esquís augmenten la seva producció, les empreses de pesca submarina 

disminuiran la seva producció.

74.  L’assegurança col·lectiva o de grup és aquella que reuneix un conjunt de persones unides per 
alguna característica comuna diferent del propòsit d’assegurar-se i la seva formalització  es realitza 
mitjançant una única pòlissa. Les característiques més destacades de les assegurances col·lectives 
són:

A.  Que han d’agrupar més de 150 persones amb un llaç comú: veïns d’una comunitat, empleats d’una 
empresa, etc.

B.  Risc més gran que les assegurances individuals pal·liat per la participació en beneficis que es pot 
aconseguir en ser una comunitat mútua d’assegurats.

C.  Economia de costos, adaptació de l’assegurança i revisió de les tarifes doncs té en compte la sinistralitat 
específica del grup.

D.  Baix cost per a l’asseguradora però major risc per introduir persones sense l’adequat reconeixement 
mèdic.

75.  Les quatre característiques bàsiques i principals que distingeixen uns productes financers d’altres 
són:

A.  Seguretat de l’emissor, rendibilitat TAE del producte, termini d’amortització i normes BIS.
B.  Rendibilitat, seguretat-risc, liquiditat i termini.
C.  La qualitat de l’emissor, la seva aportació de cupó, el seu preu actualitzat (corrent de fluxos actualitzats 

a la taxa de rendibilitat del mercat ) i normatives BIS.
D.  Termini, cost, taxa d’emissió i normativa BIS.
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76. Oferim descompte bancari de 50.000 € a 30 dies a taxa forfait del 9,75 % i despeses de 575 €. La 
competència ofereix taxa del 8,5 % amb comissió del 0,8 % i despeses de 250 €. Quina és la TIR del 
període per al client en les dues operacions? Nota: sense impostos. El resultat final s’arrodoneix al 
final a dos decimals.

A.  TIR de la competència: 2,76 % TIR de l’entitat: 2,65 %.
B.  TIR de la competència: 2,05 % TIR de l’entitat: 2,00 %.
C.  TIR de la competència: 2,46 % TIR de l’entitat: 2,15 %
D.  TIR de la competència: 2,26 % TIR de l’entitat: 2,33 %

77.  Adquirim un actiu d’una emissió feta amb preu de 95,25 % amb termini de 182 dies que venem als 
90 dies a 99,15 %. Quina rendibilitat anual hauríem obtingut si haguéssim mantingut l’actiu fins 
a la seva maduració final i quina hauria estat la del segon comprador si igualment l’ha mantingut 
fins al final? El resultat final s’arrodoneix al final a dos decimals.

A.  9,34 % i 3,35 %
B.  9,86 % i 3,24 %
C.  9,52 % i 3,68 %
D.  9,52 % i 3,83 %

78.  Perquè l’economia estigui en equilibri cal que...

A.  L’estalvi superi a l’inversió.
B.  Ni l’estalvi ni la inversió afectin.
C.  L’estalvi planejat sigui equivalent a la inversió planejada.
D.  L’estalvi planejat superi a la inversió planejada.

79.  suposem que un fons d’inversió aplica una comissió de reemborsament del 2 % per a les participacions 
d’antiguitat inferior a 30 dies. Un partícip sol·licita el reemborsament de 500 participacions 
adquirides la setmana anterior. Quant cobrarà si el valor liquidatiu és de 30 €?

A.  14.300 €
B.  14.350 €
C.  14.700 €
D.  14.500 €

80.  Pel que fa a la relació entre el valor nominal i el valor d’emissió, podem diferenciar les modalitats 
següents d’emissió primària de valors de renda fixa:

A.  Valor nominal major que el de recompra, valor nominal menor que el de recompra i a la par.
B.  A la par, sota la par i sobre la par.
C.  Al descompte, amb prima i en cupó corregut. 
D.  En borsa de valors al descompte, en subhasta amb prima i en mercat electrònic del mercat alternatiu 

de valors borsaris a la par.

81.  Necessitem endeutar-nos en 500.000 € d’aquí 90 dies per a 180 dies. Busquem assegurar l’Euribor 
al 0,9 % i obtenim un FRA al 1 %. Quan arriba el dia 90 l´Euribor per a préstecs a 180 dies està a 
l’1,5 % Calculeu la quantitat FRA a percebre. El resultat final s’arrodoneix al final a dos decimals.

A.  1.350,45 €
B.  1.237,50 €
C.  1.543,21 €
D.  1.954,56 €
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82.  La Llei 46/1984 va ser derogada l’any 2003, les figures jurídiques que va crear “les Institucions 
d’Inversió Col·lectiva (IIC)” segueixen vigents amb la nova llei. Aquestes institucions poden adoptar 
la forma jurídica amb la nova llei de:

A.  SIVAV, SITAD, SOCEMI i EFIC
B.  Societats d’inversió de patrimoni fix i acumulació de beneficis i fons a capital variable.
C.  Fons d’inversió i Societats d’inversió.
D.   Societats limitades d’inversió i fons anònims d’inversió. 

83.  Les alternatives possibles d’una entitat financera davant el risc financer:

A.  Ignorar-lo, evitar-lo, mesurar-lo.
B.  Cobrir-lo amb SWAP’s o fer Opcions.
C.  Acudir al mercat de futurs o fer provisions.
D.  Practicar repos o Fra’s.

84.  El diner és un instrument fonamental per facilitar el comerç (intercanvi de béns i serveis) entre els 
agents econòmics; per aquest motiu, la quantitat de diner “la liquiditat de l’economia” ha de ser: 

A.  La mínima possible en relació amb les reserves bancàries.
B.  No insuficient, dificulta la circulació de béns i serveis. No excessiva, provoca inflació.
C.  Equilibrada entre els diners de suport en or metàl·lic i la quantitat de bitllets emesos.
D.  L’adequada perquè no es donin atresoraments que provoquen condicions d’usura en préstecs.

85.  En operacions amb pacte de recompra a un tercer després de l’emissió, com obtenen el benefici les 
entitats  bancàries?

A.  Pel càlcul actuarial de les diferències de rendibilitats entre la de l’emissor i la del comprador.
B.  Per la diferència entre la rendibilitat que obtindria en cas de mantenir les lletres del tresor fins al 

venciment i l’obtinguda pel client durant el període de cessió.
C.  Per haver-les adquirit a un preu superior atès que quan la taxa d’interès puja el preu de l’actiu financer 

segueix en la mateixa direcció.
D.  Per les comissions d’intermediació més les diferències entre rendibilitats de l’emissor i la de la pròpia 

entitat.

86.  Els indicadors macroeconòmics es poden expressar: en termes nominals i en termes reals. La 
conversió del PIB nominal en PIB real, o PIB a preus constants, s’efectua:

A.  Deflactant el seu valor. Per fer-ho s’utilitza l’IPC.  
B.  PIB Real = PIB al cost dels factors sense impostos / Deflactor mitjançant l’IPC * 100.
C.  Restant al PIB Real la taxa de creixement dels preus bàsics com els d’energia i agricultura.
D.  Deflactant el seu valor. Per fer-ho s’utilitza  el deflactor del PIB. (PIB Real = PIB Nominal / Deflactor del 

PIB * 100)

87.  A partir de la seva normativa i d’acord amb la seva naturalesa jurídica, es distingeixen dues classes 
d’institucions d’inversió col·lectiva, Fons d’Inversió i societats d’Inversió. Es diferencien en:

A.  Les societats són SICAV i els fons FICAV.
B.  Els fons d’inversió són patrimonis, mentre que les societats d’inversió tenen la forma de societat 

anònima.
C.  Els fons d’inversió són assimilables a club d’inversió en la línia de les SICAV d’actius.
D.  Els fons tenen una gestora interna i les SICAV una externa.
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88.  Els riscos possibles d’una inversió, atenent a les seves causes, poden ser: risc de crèdit i risc de 
mercat. El risc de mercat és mesurable a partir de l’estudi de les diverses variables que hi influeixen; 
tenint en compte aquestes variables, podem parlar dins del risc de mercat de:

A.  Risc operacional i de col·lateral.
B.  Risc de tipus, risc de canvi i de país.
C.  Risc d’interès, risc d’inflació, risc de liquiditat, risc de canvi i risc de reinversió.
D.  Risc de manca de capital econòmic i excés de capital regulatori.

89.  Els rams d’assegurances es divideixen en dos grans grups:

A.  D’accidents i de vida.
B.  De vida i no vida.
C.  De vida i de responsabilitat civil (vehicles, incendis, etc.).
D.  De vehicles, assegurança obligatòria i voluntària i assegurances patrimonials.

90.  L’assegurador pot oferir rendibilitat als assegurats fonamentalment de dues maneres:

A.  Pagant a temps els sinistres i pels capitals assegurats.
B.  Segons l’interès tècnic o atorgant un percentatge en concepte de participació en beneficis.
C.  Posant la regla proporcional i donant una rebaixa en primes.
D.  Amb una regla proporcional i un % suplementari en el pagament de sinistres.

91.  Diferència entre els contractes forward i els futurs:

A.  Els forward són “endavant” però no es refereixen a una operació en els mesos següents sinó a un 
màxim de noranta dies.

B.  Els contractes forward es negocien en un mercat no organitzat i els contractes de futurs en un mercat 
organitzat.

C.  Els forward donen una “seguretat” doncs es tracten en mercats organitzats, els futurs has d’assegurar-
los.

D.  No hi ha cap diferència substancial, simplement que es negocien en mercats organitzats amb càmeres 
de compensació diferents.
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92.  Contesteu quina de les següents operacions està subjecta al control de canvis.

A.  Pagament d’un espanyol resident a Alemanya a un alemany resident a Alemanya.
B.  Cobrament per un alemany resident a Espanya d’un espanyol resident a Espanya.
C.  Cobrament per un alemany resident a Espanya d’un espanyol resident a Alemanya.
D.  Actualment no existeix el control de canvis.

93.  Una empresa importadora que realitza una assegurança de canvi a 1,045 UsD/EUR. si quan arriba 
el venciment l’UsD està cotitzant a 1,03 UsD/EUR, aleshores:

A.  L’empresa sortirà beneficiada ja que s’ha apreciat l’euro i per tant abaratit el cost de la importació.
B.  L’apreciació del dólar americà no afectarà el cost de la importació ja que l’empresa s’ha cobert a través 

d’una assegurança de canvi.
C.  L’empresa sortirà beneficiada perquè el dòlar americà s’ha depreciat, abaratant així el cost de la 

importació.
D.  L’empresa sortirà perjudicada perquè l’apreciació del dòlar americà ha encarit el cost de la 

importació.

94.  Quina diferència existeix entre ExW i FOB?

A. El transport del magatzem de l’exportador fins al moll i a més col·locar la mercaderia a bord del vaixell.
B. El transport del moll d’arribada al magatzem de l’importador.
C. El transport del magatzem de l’exportador fins al moll i a més col·locar la mercaderia a bord del vaixell, 

més l’assegurança de transport.
D. El transport del moll d’arribada al magatzem de l’importador, més l’assegurança de transport.

95.  Quina modalitat de crèdit documentari creieu que és l’idoni per a una companyia comercialitzadora-
“trading”?

A.  Crèdit documentari revolving
B.  Crèdit documentari revocable
C.  Crèdit transferible
D.  Crèdit stand-by

96.  Quin mitjà de pagament considereu que aporta més garanties de cobrament per a l’exportador?

A.  Transferència a 30 dies del lliurament.
B.  Crèdit documentari confirmat.
C.  Remesa documentària.
D.  Xec personal contra lliurament de la mercaderia.

97.  Quan parlem d’opcions que només es poden exercir el dia del venciment parlem de:

A.  Opcions americanes
B.  Opcions put
C.  Opcions At the money forward (ATMF)
D.  Opcions europees

98.  El factoring cobreix:

A.  Riscos de compliment de contracte.
B.  Riscos comercials d’insolvència transitòria i definitiva del deutor.
C.  Riscos tipus de canvi.
D.  Riscos de qualitat del producte.
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99. Quina documentació hauria de presentar un resident espanyol que surt per frontera amb billets per 
valor de 10.500,00 €, amb els quals efectua un pagament a un no resident, amb motiu de la seva 
relació comercial?

A.  S-1 d’exportació.
B.  S-1 d’exportació i B-3.
C.  S-1 d’exportació i carta declaració de pagaments exteriors.
D.  S-1 d’exportació, carta declaració de pagaments exteriors i B-3.

100.  “són lliures qualssevol dels actes, negocis, transaccions i operacions entre …………… que suposin 
o del compliment dels quals es puguin derivar cobraments i pagaments exteriors, així com les 
transferències de o a l’exterior i les variacions en comptes o posicions financeres deutores o de 
creditores enfront de l’exterior, sense més limitacions que les disposicions en aquesta Llei i en la 
legislació sectorial específica.” 

  Completeu els punts suspensius d’aquesta afirmació sobre el Control de canvis a Espanya amb la 
resposta adequada.

A.  Residents i estrangers.
B.  Espanyols i no residents.
C.  Espanyols i estrangers.
D.  Residents i no residents

101.  En el cas d’un incompliment d’una assegurança de canvi d’exportació…  

A.  Si el tipus de canvi de comptat s’ha depreciat respecte al fixat en l’assegurança de canvi, l’entitat 
bancària comprarà la divisa en el mercat de comptat i carregarà la diferència a l’exportador.

B.  Si el tipus de canvi de comptat s’ha depreciat  respecte al fixat en l’assegurança de canvi, l’entitat 
bancària vendrà la divisa en el mercat de comptat i carregarà la diferència a l’importador.

C.  Si el tipus de canvi de comptat s’ha depreciat respecte al fixat en l’assegurança de canvi, l’entitat 
bancària comprarà la divisa en el mercat de comptat i abonarà la diferència a l’exportador.

D.  Si el tipus de canvi de comptat s’ha apreciat respecte al fixat en l’assegurança de canvi, l’entitat 
bancària vendrà la divisa en el mercat de comptat i abonarà la diferència a l’importador.

102.  El conegut com a “primer pilar” de la Unió Europea, el constitueix:

A.  Conjuntament, les següents Comunitats: la Comunitat Europea (CE), la Comunitat Europea del Carbó i 
de l’Acer (CECA), la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (EURATOM).

B.  La Política exterior i de seguretat comuna.
C.  La Cooperació en els àmbits de la justícia i els assumptes d’interior.
D.  La Comunitat Europea (CE).

103.  Completar la frase següent: Llevat que un Crèdit documentari estipuli que la quantitat de 
mercaderies no ha d’augmentar-se ni reduir-se i sempre que no especifiqui la quantitat en unitats 
d’embalatge o d’articles individuals… 

A.  Es permetrà una tolerància del 5 %, en més o en menys, sempre i quan l’import de les utilitzacions no 
excedeixi en més d’un 5 % de l’import del Crèdit.

B.  Es permetrà una tolerància del 10 %, en més o en menys, sempre i quan l’import de les utilitzacions 
no excedeixi de l’import del Crèdit.

C.  Es permetrà una tolerància del 5 %, en més o en menys, sempre i quan l’import de les utilitzacions 
no excedeixi en més d’un 10 % de l’import del Crèdit, però sempre que incorpori les expressions “al 
voltant de, aproximadament o similars”.

D.  Es permetrà una tolerància del 5 %, en més o en menys, sempre i quan l’import de les utilitzacions no 
excedeixi de l’import del Crèdit.
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104.  En els mercats de divises, el preu anomenat “ask price“, és:

A.  Preu de compra.
B.  Preu de venda.
C.  Preu de consulta.
D.  Preu aproximat.

105.  Calculeu el tipus de canvi a termini o assegurança de canvi a sis mesos per a una importació de 
10.000 GBP (lliures esterlines), a partir de les següents dades:

 - Canvi: EUR/GBP = 0,84 
 - Tipus 6 mesos GBP = 1,62 %
 - Tipus 6 mesos EUR = 0,31 %
Tant la resposta com els càlculs intermedis s’arrodoniran a dos decimals.

A.  1,18
B.  0,85
C.  0,86
D.  0,84

106.  L’INCOTERMs CIP, significa:

A.  Transport (en qualsevol modalitat de mitjà de transport) i assegurança pagats fins… 
B.  Transport (marítim, exclussivament) i asssegurança pagat fins… 
C.  Transport (en qualsevol modalitat de mitjà de transport) pagat fins… 
D.  Transport (marítim, exclussivament) pagat fins… 

107.  En un prefinançament d’exportacions:

A.  L’exportador anticipa el cobrament abans de l’embarcament de la mercaderia.
B.  L’entitat financera assumeix menys risc que en el postfinançament.
C.  És aplicable a qualsevol producte i empresa.
D.  L’entitat financera ha d’anticipar sempre el 100 % de l’operació.

108.  Quan sol passar que el banc emissor del Crèdit documentari sol·liciti la confirmació a un banc 
diferent del notificador?

A.  Quan el lloc d’utilització del Crèdit documentari és en les caixes del banc emissor.
B.  Quan el lloc d’utilització del Crèdit documentari és en les caixes de qualsevol banc.
C.  Quan el lloc d’utilització del Crèdit documentari és en les caixes del banc notificador.
D.  Quan el notificador és un banc del país del beneficiari i el confirmador, en canvi, està en un altre 

país.


