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Instruccions

Aquest quadern conté les preguntes de les matèries: Fiscalitat amb 30 preguntes + 2 de reserva, Anàlisi 
de Riscos amb 35 preguntes + 2 de reserva, Economia, Banca i Mercats Financers amb 35 preguntes + 2 
de reserva.

La prova consta de 106 preguntes (100 preguntes + 6 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 pel 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 seguint 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.  El sistema tributari estatal comprèn aquells tributs… 

A.  La titularitat dels quals estigui transferida als organismes locals o autonòmics.
B.  Exclusivament gestionats per l’administració tributària.
c.  La titularitat dels quals correspon a l’Estat i només aquest pot dictar normes que els regulin, tret que 

el mateix Estat hagi disposat el contrari.
D.  La titularitat dels quals correspon a l’Estat i a les administracions autonòmiques.

2.  La transmissió d’actius de renda fixa a efectes de l’IRPF… 

A.  Dóna lloc a guanys i pèrdues patrimonials.
B.  Dóna lloc a rendiments del capital mobiliari.
c.  Dóna lloc a rendiments del capital immobiliari.
D.  Dóna lloc a rendiments d’activitats econòmiques.

3.  Els rendiments derivats del cobrament de dividends, primes d’assistència a juntes i participació en 
beneficis, es qualifiquen a efectes de l’IRPF com..

A.  Rendiments del capital mobiliari, procedents de la participació en fons propis d’entitats.
B.  Rendiments del capital mobiliari procedents d’operacions vinculades.
c.  Rendiments d’activitats econòmiques.
D.  Rendiments del capital mobiliari, procedents d’operacions de capitalització i de contractes d’assegurances 

de vida i invalidesa.

4.  Un titular d’un compte de valors transmet el 2013 per 12.600 € un pagaré que va adquirir 26 
mesos abans per 11.445 €. Les despeses de transmissió i adquisició van ascendir a 55 € i 45 € 
respectivament. Determineu la retenció a practicar (Resultat final arrodonit a dos decimals).

A.  240,45 €
B.  244,65 €
c.  263,55 €
D.  242,55 €

5.  Hi ha algun termini que hagi de complir l’habitatge, amb caràcter general, per poder ser considerat 
com a habitual a efectes de l’IRPF?

A.  No cal cap termini. Un habitatge es considera habitual sempre i quan constitueixi la residència del 
contribuent i mantindrà aquesta consideració fins al moment de la seva venda.

B.  No, qualsevol habitatge pot ser considerat com a habitual i gaudir dels beneficis fiscals que li 
corresponguin.

c.  Com a norma general, es considera habitatge habitual aquell que constitueix la residència del 
contribuent durant un termini continuat d’almenys, 3 anys.

D.  Com a norma general, es considera habitatge aquell que constitueix la residència del contribuent 
durant un termini continuat d’almenys, 2 anys.

6.  En relació a l’Impost de successions i Donacions: en les adquisicions mortis causa són subjectes 
passius i, per tant, obligats tributaris de l’impost..

A.  El donatari o l’afavorit per això.
B.  Els drethavents (hereus i legataris).
c.  Els donataris legals fins a segon grau de consanguinitat.
D.  El donatari sigui quin sigui el seu grau de parentiu sempre que demostri tal condició mitjançant prova 

fefaent.
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7.  L’ingrés derivat de l’extinció de part del deute en un procediment concursal s’integra:

A.  A la base imposable de l’exercici en el qual té lloc el cobrament dels drets per part de la societat 
independentment de la data de l’aprovació judicial.

B.  A la base imposable de l’exercici en què té lloc l’aprovació judicial del conveni en virtut del qual es 
reconeix aquesta extinció, i no en funció dels pagaments que es vagin realitzant.

c.  La base imposable de l’exercici en curs.
D.  A la base liquidable de l’exercici en què té lloc l’aprovació judicial del conveni en virtut del qual es 

reconeix aquesta extinció, i no en funció dels pagaments que es vagin realitzant.

8.  Una empresa paga un rènting d’un bé per a ús particular d’un empleat, quina consideració té la 
retribució per a l’empleat en l’IRPF?

A.  Retribució en espècie subjecta a ingrés a compte.
B.  Retribució en espècie no subjecta a ingrés a compte.
c.  No té cap repercussió en l’IRPF de l’empleat.
D.  Retribució dinerària subjecta a retenció segons les taules vigents per a l’empleat.

9.  Les prestacions d’un pla de pensions seran considerades en l’IRPF…

A.  Guanys patrimonials, en tot cas.
B.  Rendiments del capital mobiliari, en tot cas.
c.  Rendiments del treball, en tot cas.
D.  Rendiments d’activitats econòmiques, en tot cas.

10.  Raoneu la veracitat de la següent afirmació: Totes les IIc espanyoles, així com les IIc comunitàries 
i inscrites en la comissió Nacional del Mercat de Valors (cNMV), tenen el mateix tractament fiscal.

A.  No, amb algunes peculiaritats en el cas dels fons garantits i dels fons i societats d’inversió constituïts 
en paradisos fiscals.

B.  No, atès que les IIC Comunitàries estan sotmeses al règim fiscal del seu país d’origen.
c.  Sí, amb algunes peculiaritats en el cas dels fons garantits i dels fons i societats d’inversió constituïts en 

paradisos fiscals.
D.  Sí, fins i tot en el cas que les IIC constituïdes en qualsevol país comunitari tingui un règim fiscal 

diferenciat, aquest s’assimila al del país on es produeix el rendiment.

11.  En relació al nou supòsit d’inversió de subjecte passiu en l’IVA: Un contractista realitza l’execució 
d’una obra en uns habitatges de nova construcció i a la vegada presta un servei de vigilància que 
està inclòs en el contracte d’execució d’obra. Les obligacions del contractista i constructor respecte 
de l’IVA són:

A.  Contractista: emet una factura sense IVA per les feines de construcció i una altra amb IVA pel servei 
de vigilància segons contracte. Constructor: realitza l’auto repercussió de la factura de construcció i 
suporta l’IVA de la factura del servei de vigilància.                                                                                          

B.  Contractista: emet la factura amb IVA per totes les feines realitzades segons contracte. Constructor: 
suporta l’IVA del que s’ha facturat.

c.  Contractista: emet la factura sense IVA per la certificació de totes les feines realitzades segons contracte. 
Constructor: suporta l’IVA de la factura emesa pel contractista.

D.  Contractista: emet la factura sense IVA per la certificació de totes les feines realitzades segons contracte. 
Constructor: realitza l’auto repercussió.
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12.  Quines condiciones s’han de donar per aplicar el tipus reduït de l’impost sobre societats per 
manteniment o creació d’ocupació?

A.  Xifra de negoci del període inferior a 5 milions de € i plantilla mitjana en el mateix període inferior a 
25 treballadors.

B.  Xifra de negoci el període inferior a 6 milions de € i plantilla mitjana en el mateix període superior a 
25 treballadors.

c.  Que la societat estigui obligada a presentar Comptes Anuals auditades.
D.  Que la plantilla mitjana s’incrementi en almenys dos treballadors en el període.

13.  Les operacions realitzades amb derivats amb finalitat especulativa s’han de declarar en l’IRPF….

A. Com a rendiments d’activitats econòmiques.
B. Com a rendiments del capital mobiliari.
c. Com a guanys i pèrdues patrimonials.
D. Com a increments de la base imponible de l’estalvi.

14.  Un assegurat de 55 anys d’edat comença a rebre una renda diferida vitalícia per import de 15.000 
€ derivada d’un pla individual d’estalvi sistemàtic amb primes periòdiques de 8.000 € anuals, 
satisfetes al llarg dels anteriors 15 anys. El capital o estalvi acumulat fins a la constitució o inici del 
cobrament de la renda era de 175.000 €. Determinar, segons correspon a la liquidació de 2013, el 
rendiment net del capital mobiliari i l’import de la retenció a compte.

A.  Rendiment net de capital mobiliari 4.200 € i retenció a compte 798 €.
B.  Rendiment net del capital mobiliari 4.200 € i retenció a compte 882 €.
c.  Rendiment net del capital mobiliari 3.750 € i retenció a compte 798 €.
D.  Rendiment net de capital mobiliari 3.750 € i retenció a compte 882 €

15.  Els rendiments corresponents a assegurances de vida percebuts en forma de renda immediata, 
tributaran en l’IRPF…

A.  Per l’import total de l’anul·litat percebuda, tant sin són rendes vitalícies com temporals.
B.  Aplicant un percentatge a cada prima pagada, tant si són rendes vitalícies com temporals.
c.  Aplicant un percentatge a cada anualitat percebuda, tant si són rendes vitalícies com temporals.
D. Aplicant un percentatge a la totalitat del rendiment, prorratejant-lo en tants trams com rendes es 

rebin.

16. Els establiments permanents d’entitats no residents estan sotmesos a una imposició complementària 
quan transfereixin rendes a l’estranger excepte:

A.  Si es tracta d’entitats amb residència fiscal en Estats no membres de la Unió Europea o en Estats 
que no tinguin subscrit amb Espanya conveni per evitar la doble imposició i no existeixi per tant, 
tractament recíproc.

B.  Si es tracta d’entitats amb residència fiscal en Estats considerats paradisos fiscals el tractament de les 
quals evita la doble imposició internacional, hi hagi o no conveni amb Espanya en aquesta matèria.

c.  En cap cas es pot evitar la imposició complementària encara que puguin existir convenis entre Estats 
per evitar la doble imposició, per la pròpia naturalesa de les rendes transferides a l’estranger, sigui o no 
entre Estats membres de la Unió Europea, atès que aquestes rendes quedarien sense cap tributació. 

D.  Si es tracta d’entitats amb residència fiscal a Estats de la Unió Europea i entitats amb residència fiscal a 
un Estat que hagi subscrit amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició i existeixi tractament 
recíproc.
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17.  L’impost sobre successions i Donacions amb l’excepció del País Basc i Navarra… 

A.  No està cedit a les Comunitats Autònomes.
B.  Està cedit parcialment a les Comunitats Autònomes.
c.  Està cedit totalment a les Comunitats Autònomes.
D.  Només està cedit a determinades Comunitats Autònomes.

18.  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. Tenint en compte que les 
accions del BBVA cotitzen en el mercat secundari, quina consideració tenen els ingressos obtinguts 
per la venda dels drets de subscripció?

A.  Rendiments del capital mobiliari.
B.  Guany patrimonial.
c.  Pèrdua patrimonial.
D.  Menys valor d’adquisició.

19.  Lluís de la Fuente té 54 anys, és professor titular de la Universitat i és titular d’un despatx 
professional. A l’exercici 2012 va realitzar aportacions a un Pla de Pensions individual per valor de 
11.500 €. Els seus rendiments nets del treball personal van ser de 34.500 € i els rendiments nets de 
la seva activitat professional van ser de -13.500 € . Quina és la quantitat màxima en què es podrà 
reduir la Base imponible general?

A.  10.500 €
B.  11.500 €
c.  10.000 €
D.  6.300 €

20.  No són despeses deduïbles dels rendiments del capital immobiliari:

A.  L’amortització de l’immoble.
B.  Els interessos de capitals aliens invertits en l’adquisició de l’immoble.
c.  Les despeses de millora de l’immoble.
D.  Els tributs i recàrrecs.

21.  En quin dels següents casos és obligatori realitzar la declaració de l’IVA mensual?

A.  Grans empreses, el volum de facturació de les quals, l’any anterior, excedeixi de 6 milions d’euros.
B.  Subjectes passius inscrits en el registre d’importadors.
c.  Subjectes passius del règim simplificat que s’han inscrit en la devolució mensual.
D.  Subjectes acollits al règim de devolució mensual.

22.  La Mercè va subscriure 1.000 participacions d’un Fons d’Inversió al gener del 2008 per un import 
de 30.000 €. El 10 d’abril de 2009 en va reemborsar la totalitat obtenint 24.500 € amb els que va 
adquirir un vehicle pel seu fill. El dia 11 de maig de 2009 va tornar a subscriure 500 participacions 
d’aquest mateix Fons que li van costar 14.000 €. Quina serà la pèrdua patrimonial que es podrà 
deduir en l’exercici de 2009?

A.  5.500 €
B.  10.500 €
c.  2.750 €
D.  20.500 €
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23.  La Maria, de nacionalitat anglesa i resident a Espanya, hereta de la seva tia una cartera de valors 
a suïssa i un habitatge a Luxemburg.

A.  La Maria està obligada per l’impost d’acord a la seva obligació real.
B.  La Maria únicament ha de declarar els béns que hereti de residents a Espanya amb independència de 

la situació dels béns.
c.  La Maria està obligada a declarar per obligació personal per la totalitat dels béns.
D.  La Maria només té obligació de presentar l’impost per obligació personal, excloent els béns immobles 

que no radiquin al territori espanyol.

24.  constitueix la base imposable d’una escriptura de declaració d’una obra nova… 

A.  El valor del cost de l’obra nova que es declara, incloent el valor del terreny.
B.  El valor que es declara és únicament el valor del cost de l’obra nova.
c.  El valor que es declara és el valor de cost de cadascuna de les finques de l’obra nova.
D.  La tercera part del valor declarat a l’escriptura.

25.  Indiqueu quina de les següents afirmacions respecte als Plans de Pensions no és correcte.

A.  Els fons de pensions no tenen personalitat jurídica pròpia.
B.  Els plans de pensions de sistema individual només poden ser d’aportació definida.
c.  En general, els clients potencials d’aquest producte busquen reduir la seva càrrega tributària.
D.  El cobrament de les prestacions dels plans de pensions està subjecta a l’impost sobre Successions i 

Donacions i a l’IRPF

26. Quina classe d’infracció tributària suposa una liquidació no ingressada per un import de 2.500,00 €?

A.  Greu.
B.  Molt greu.
c.  Lleu.
D.  No constitueix infracció.

27.  Una societat limitada de reduïdes dimensions va invertir el dia 1/7/2013 100.000 € en valors de 
renda fixa amb venciment el dia 1/7/2014 a un interès del 5 % que es pagarà juntament amb la 
devolució del principal la data de venciment. ¿Quins rendiments generarà aquesta inversió i a quin 
tipus impositiu haurà de tributar en l’Impost sobre societats el 2013, entenent que són els únics 
rendiments positius de la base imponible? (considerem l’any de 360 dies)

A.  Rendiment obtingut = 5.000 € Tipus impositiu = 25 %
B.  Rendiment obtingut = 2.500 €   Tipus Impositiu = 25 %
c.  Rendiment obtingut = 5.000 €   Tipus Impositiu = 30 %
D.  Rendiment obtingut = 2.500 €   Tipus Impositiu = 30 %

28.  Un individu adquireix el dia 1/7/2013 una opció per comprar 1.000 accions de cAIXABANK el dia 
30/11/2013  a un preu de 3€/acció, per la qual paga 250 €. Arriba el dia 30/11/2013 i les accions de 
cAIXABANK cotitzen a 2,5 €/acció, per la qual cosa decideix no exercir aquesta opció. A l’esmentat 
individu se li ha generat alguna variació patrimonial?

A.  No.
B.  Sí, un guany patrimonial de 250 €
c.  Sí, un guany  patrimonial de 500 €
D.  Sí, una pèrdua patrimonial de 250 €
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29.  No són deduïbles:

A.  Els interessos de demora per presentació fora de termini de declaracions - liquidacions i 
autoliquidacions.

B.  Les indemnitzacions per acomiadaments.
c.  Les pèrdues patrimonials obtingudes en la transmissió d’elements afectes a l’activitat econòmica.
D.  Les amortitzacions dels béns afectes a l’activitat econòmica que excedeixin els límits que preveu la 

normativa fiscal.

30.  Andreu cantós va adquirir 500 participacions d’un fons d’inversió el cost de les quals va ser de 
3.500 € al gener de 2009. Al gener de 2010 va adquirir 800 participacions que li van costar 4.600 
€. Al gener de 2011 va adquirir 400 participacions d’aquest mateix fons el cost de les quals va ser 
de 2.850 €. Finalment al desembre de 2012 va decidir vendre 700 participacions amb les quals va 
obtenir 4.375 €. Quin serà el guany o la pèrdua patrimonial obtinguda des del punt de vista fiscal? 
El resultat final s’arrodoneix al final a dos decimals.

A.  Pèrdua de 133,82 €
B.  Guany de 875 €
c.  Guany de 133,82 €
D.  Pèrdua de 275 €

31.  Una societat subscriu un contracte d’arrendament financer a 5 anys d’una maquinària el cost de 
la qual és de 10.000 € i la seva vida útil de 10 anys, el dia 01/01/2013. El 2013 les quotes totals 
satisfetes en concepte de cost de recuperació dels bens ha estat de 2.450 € i els interessos totals 
meritats i pagats de 1.760 €. Els ingressos totals de 2013 han estat de 1.200.000 €. Quina és la 
quantitat màxima que la societat podrà deduir per amortització de la maquinària adquirida en 
règim d’arrendament financer?

A.  1.000 €
B.  2.000 €
c.  4.210 €
D.  2.760 €

32.  comprem un local el 3 de juny del 2000 per 75.000 € i es transmet el 27 de febrer de 2012 per 
120.000 €. si el coeficient d’actualització de l’any 2000 és de 1,2436, el període de permanència 
computable és de 4.286 dies i els dies transcorreguts des del 20 de gener de 2006 fins el 27 de febrer 
de 2012 són 2.229. Quin és el guany subjecte a gravamen en l’IRPF? El resultat final s’arrodoneix al 
final a dos decimals.

A.  13.899,60 €
B.  26.730,00 €
c.  12.830,40 €
D.  El guany obtingut està totalment exempt.
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33.  El seguiment de les operacions actives té com a finalitat assegurar el compliment dels pactes 
crediticis. s’efectua sobre clients concrets. Aquest seguiment té per objecte comprovar:

A.  Que hem evitat qualsevol possibilitat de risc operacional i de compliment de la normativa fiscal.
B.  Que el client segueix conservant un bon nivell de rendibilitat.
c.  Que és correcta la capacitat de devolució del préstec. La liquiditat, solvència i rendibilitat del  prestatari 

per a l’entitat i que es compleixen les compensacions acordades.
D.  Que no ens afecten els riscos de tipus d’interès, de mercat, de tipus de canvi i operacional.

34.  La proporció del termini de cobrament es calcula com:

A.  (Vendes amb IVA/Saldo clients) * 365                                                 
B.  (Saldo de clients/Vendes netes) * 365
c.  (Cost de les vendes/Vendes amb IVA) * 365
D.  Saldo de clients/Vendes amb IVA) * 365

35.  L’anàlisi qualitatiu es refereix a:

A.  La qualitat dels productes o serveis que comercialitza l’empresa.
B.  La qualitat en les devolucions d’anteriors operacions creditícies.
c.  La capacitat de l’empresa per fer front a imprevistos.
D.  L’estructura i les estratègies de l’empresa, la seva composició, les vinculacions dels accionistes o socis 

majoritaris, la qualitat de la direcció, el grau de compromís del equip humà, etc. 

36.  La quantitat en excés de fons permanents (Patrimoni net i deute a llarg termini) sobre l’actiu no 
corrent (deduïdes amortitzacions i deterioraments de valor) és l’anomenat:

A.  Capital circulant.
B.  Capital permanent.
c.  Fons de maniobra.
D.  Proporció de liquiditat.

37.  Quina d’aquestes partides NO És sUscEPTIBLE de correccions valoratives per deteriorament?

A.  Efectiu i altres actius líquids.
B.  Existències.
c.  Actius no corrents mantinguts per a la venda.
D.  Deutors comercials i altres comptes a cobrar.

38.  Per a una entitat financera, el principal objectiu de la concessió d’un crèdit és:

A.  Ajudar als clients en la seva activitat personal o econòmica.
B.  Col·locar els dipòsits del passiu en operacions d’actiu.
c.  Generar un benefici o excedent per a l’entitat.
D.  Cobrir els costos que generen els dipòsits del passiu.

39.  Tipus de provisions:

A.  Per a pagaments de beneficis futurs.
B.  Genèriques i extraordinàries.
c.  Genèrica, específica i estadística.
D.  Per pèrdues no declarades.
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40.  Quin 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.  Actius per impostos diferits.

41.  Els comptes anuals constitueixen la principal declaració comptable que realitza una societat. Els 
comptes anuals es componen dels documents següents:

A.  Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Compte d’explotació, Estat de tresoreria, Estats de fluxos, Quadre 
d’orígens i aplicacions de fons, Estat de variacions del patrimoni net i Memòria.

B.  Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Estat de tresoreria, Estats de fluxos, Quadre d’orígens i aplicacions 
de fons, Estat de variacions del patrimoni net i Memòria.

c.  Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de flux d’efectiu i 
Memòria. 

D.  Balanç, Compte d’explotació, Estat de tresoreria. Estats de fluxos, Quadre d’orígens i aplicacions de 
fons, Estat de variacions del patrimoni net, Informe d’auditoria i Memòria.

42.  Quan una empresa finança les seves necessitats a curt termini amb passius financers a curt termini, 
i les seves necessitats a llarg termini amb els recursos permanents de l’empresa, podem dir:

A.  Que està aplicant un enfocament compensatori o dinàmic.
B.  Que està aplicant un enfocament conservador.
c.  Que el seu enfocament de finançament és estàtic.
D.  Que no té un enfocament de finançament definit. 

43.  Les pèrdues en què pot incórrer una entitat, per errors en la formalització d’operacions, pel seu 
sistema d’organització i control intern, o per l’obsolescència dels equips informàtics i altres mitjans 
tecnològics, es coneix com a:

A.  Pèrdues corrents.
B.  Risc de mercat.
c.  Risc operatiu.
D.  Risc corrent.

44.  En una empresa, les despeses variables són aquelles que:

A.  Varien en proporció a les vendes.
B.  S’incrementen cada any.
c.  Incrementen o disminueixen cada any.
D.  Ni s’incrementen ni disminueixen.

45.  Les inversions immobiliàries recullen els actius no corrents de tipus immoble i que:

A.  S’utilitzin per a fins administratius.
B.  Estiguin destinats a la seva venda en el curs ordinari de les operacions.
c.  S’utilitzin per a la producció o subministrament de béns o serveis.
D.  Es tinguin per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues.

46.  Per a determinar el grau de risc d’un sector o mercat, es consideraran els següents factors:

A.  El seu grau de competitivitat tècnica i la seva situació de novetat tecnològica.
B.  Les seves barreres d’entrada, de sortida, la rivalitat entre competidors i el poder de negociació amb 

clients i amb proveïdors, així com la seva sensibilitat a l’entorn.
c.  Sector “start up” o sector consolidat.
D.  Afectat o no per factors de risc en exportacions, importacions i variacions del tipus de canvi.
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47.  com es calcula el termini de pagament dels proveïdors a través de les xifres del Balanç i el compte 
de Resultats?

A.  (Saldo de proveïdors/Compres amb IVA)
B.  (Saldo de proveïdors/Compres sense IVA) * 365
c.  (Saldo de proveïdors/Compres sense IVA)
D.  (Saldo de proveïdors/Compres amb IVA) * 365

48.  La primera etapa de la fase de vigència és:

A.  L’estudi de l’operació.
B.  La formalització de l’operació.
c.  La sol·licitud per part del client.
D.  La presentació de la contraoferta per part de l’entitat.

49.  com a norma general són preferibles com a garanties reals béns que… 

A.  Tinguin un mercat ampli, no siguin volàtils en els seus preus i no suposin molta implicació per conservar-
los i custodiar-los.

B.  No siguin líquids per garantir el seu valor en el temps.
c.  Tinguin un valor que almenys dobli al principal.
D.  Tingui un valor al voltant de dos terços del principal.

50.  El desgast dels actius immobilitzats provocat per la seva utilització es reflecteix comptablement 
en:

A.  El preu del bé.
B.  Les amortitzacions comptables.
c.  El deteriorament del valor.
D.  El fons de comerç.

51.  La revisió de l’Acord Basilea I es va iniciar l’any 1998 i va culminar el juny de 2004 amb la publicació 
del document “Nou Acord de capital” conegut també amb els noms de “Nou Acord de Basilea”, 
“Basilea II” o “BIs II” i té com  a objectius:

A.  Vigilar les concessions de crèdits i l’emissió de paper moneda o “fals diner” (deute del banc central de 
cada país amb el tenidor).

B.  Coordinar les polítiques monetàries i fiscals dels països subscriptors de l’acord.
c.  Contribuir a l’estabilitat i eficiència del sistema bancari mundial, millorar els sistemes de supervisió 

bancària i promoure la transparència en els mercats financers.
D.  Establir pilars de control dels bancs centrals de cada país.

52.  Quin d’aquests elements és part del risc de tota operació de crèdit? 

A.  Risc de rendibilitat per sota de l’esperat.
B.  Risc d’impagament d’interessos i comissions.
c.  Risc de menors compensacions que les estimades.
D.  Risc de caiguda de les tasses d’interès.

53.  La fórmula del Punt Mort o Punt d’equilibri és:

A.  Despeses fixes (€)/Marge brut (€)
B.  Despeses variables (€)/Marge brut (€)
c.  Despeses variables (€)/Marge brut (%)
D.  Despeses fixes (€)/Marge brut (%)
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54.  La capacitat d’una empresa d’afrontar tots els deutes amb tots els seus béns i drets és coneguda 
com la:

A.  Solvència patrimonial.
B.  Rendibilitat.
c.  Tresoreria.
D.  Flux de caixa lliure.

55.  Quan un client es compromet en un pacte a no afectar ni alienar alguns dels seus béns sense el 
consentiment de l’entitat que li concedeix una operació creditícia, estem parlant de:

A.  Una opció de compra.
B.  Un compromís de garantia.
c.  Una venda en garantia.
D.  Un aval.

56.  Quan l’entitat accepti una remesa al descompte, ha de repassar que els efectes contenen la 
informació necessària per a la seva negociació. concretament, en el cas d’una lletra de canvi, ha de 
verificar que conté els següents requisits perquè tingui els efectes legals corresponents:

A.  El nom del lliurat, lloc on s’ha d’efectuar el pagament, nom de la persona a qui s’ha de fer el pagament 
o a l’ordre de qui s’ha d’efectuar. La data en que la lletra es lliure y la signatura del lliurador i de 
l’emissor.

B.  Lliurador, lliurat, emissor.
c.  El nom del lliurat, venciment, lloc on s’ha d’efectuar el pagament, nom de la persona a qui s’ha de fer 

el pagament o l’ordre de la qual s’ha d’efectuar, el lloc i la data en què la lletra es lliura i la signatura 
del lliurador.

D.  Lliurador, lliurat, emissor, signatures d’avalistes si n’hi ha i endossants si n’hi ha.

57.  La proporció de la qualitat del deute mesura:

A.  El pes del deute sobre la totalitat del passiu.
B.  La relació entre el passiu sobre l’actiu.
c.  El pes dels fons propis sobre la totalitat del passiu.
D.  El pes del deute a curt termini sobre la totalitat de deutes de l’empresa.

58.  El document principal per realitzar l’anàlisi econòmica d’una empresa és:

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

59.  La relació creditícia entre l’entitat i el client s’inicia:

A.  Des del mateix moment en què una persona és client de l’entitat.
B.  A partir de l’aprovació del crèdit sol·licitat.
c.  Quan l’entitat aprova o denega la sol·licitud de crèdit del client.
D.  Quan el client presenta una sol·licitud de crèdit.
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60.  calculeu el punt mort d’una empresa amb aquestes xifres (arrodoniu els càlculs a dos decimals):                                                        

 Vendes: 57.525 €  
 costos fixos: 25.425 €  
 cost de les vendes: 34.515 €

A.  96.543,00 €
B.  58.983,50 €
c.  42.375,00 €
D.  63.562,50 €

61.  L’excés, en la data d’adquisició, del cost de la combinació de negocis sobre el corresponent valor 
dels actius identificables adquirits, menys el dels passius assumits, es correspon a:

A.  El Fons de Comerç.
B.  Les Despeses Amortitzables.
c.  Les Plusvàlues per alienació de béns immobles.
D.  El Resultat d’Explotació.

62.  El període maduració és el temps mig que transcorre entre:

A.  L’entrada del producte a magatzem, fins la seva transformació en producte acabat, i es mesura en 
dies.

B.  La compra d’un producte als proveïdors fins al cobrament al client, i se sol mesurar en dies.
c.  La compra d’un producte als proveïdors, fins al seu pagament, mesurat en dies.
D.  La venda d’un producte i el cobrament efectiu del deute del client, mesurat en euros.

63.  Les pèrdues que es poden produir per moviments adversos en els mercats financers es coneixen 
com a:

A.  Riscs de tipus de canvis.
B.  Risc de tipus.
c.  Risc de tipus d’interès.
D.  Risc de mercat.

64.  La capacitat de l’empresa per pagar tots els seus deutes (a llarg i a curt termini) és:

A.  La solvència.
B.  La liquiditat.
c.  La qualitat del deute.
D.  L’estabilitat financera.

65.  L’Actiu del Balanç de situació s’ordena:

A.  De major a menor liquiditat.
B.  De menor a major liquiditat.
c.  De major a menor exigibilitat.
D.  De menor a major exigibilitat.

66.  La proporció que mesura la relació entre el Patrimoni Net i l’Actiu s’anomena: 

A.  Proporció de qualitat del deute. 
B.  Proporció d’autonomia financera.
c.  Proporció d’endeutament.
D.  Proporció de liquiditat.



ANÀLIsI DE RIscOs

13

67.  Quan un auditor expressa que els comptes anuals no representen la imatge fidel de l’empresa està 
emetent:

A.  Una opinió favorable.
B.  Una opinió amb excepcions.
c.  Una opinió desfavorable.
D.  Una opinió denegada.

68.  com es calcula la rotació d’existències?

A.  Cost de les vendes/Existències
B.  Cost de les vendes * Existències
c.  Cost de les vendes/Compres
D.  Cost de les vendes/Vendes de l’exercici

69.  L’anàlisi financera utilitza les proporcions per a:

A.  Dotar a l’anàlisi de uns valors matemàtics imprescindibles  per poder substentar les conclusions, 
aprovades per un mínim del 10 % del accionariat de l’empresa. 

B.  Avaluar el grau d’adequació de les relacions entre diverses magnituds de l’empresa que es consideren 
necessàries per a l’estabilitat financera, la solvència, la liquiditat, etc. Determinar la tendència que 
segueix l’empresa i comparar la situació financera de l’empresa amb la que es consideri més idònia en 
el seu sector econòmic.

c.  Establir relacions entre magnituds dels  estats financers i les dades de l’entorn sempre i quan hi hagi 
un informe d’auditoria que els permeti refrendar i quan es  tinguin determinats els valors sectorials.

D.  Determinar la solvècia, el net patrimonial i les rendibilitats com EBITDA i rendibilitat financera. 
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70.  La legislació assigna a l’IcO les següents funcions:

A.  Atendre els grups necessitats aportant financiació, servir de vehicle finançador de la producció cultural 
espanyola i d’aquelles activitats que serveixen per promocionar la “Marca Espanya”.

B.  Ser element executor de la política financera del Ministeri d’Economia i, o d’Hisenda i per tant finançador 
de les activitats empresarials del govern o de les empreses públiques (préstecs ICO). 

c.  Pal·liar els efectes econòmics produïts per situacions de greu crisi econòmica, catàstrofes naturals o 
altres supòsits semblants i actuar com a instrument d’execució de determinades mesures de política 
econòmica.

D.  Atendre els casos en què  el govern entén que cal donar una intervenció directa per finançar la política 
cultural, i de suport a activitats de desenvolupament i finançament de les administracions públiques 
no estatals.

71.  Les relacions econòmiques entre els residents i el sector exterior es registren a la balança de 
pagaments, la qual alhora, es compon de diverses balances:

A.  Balança per compte corrent, Balança per compte de capital i Balança per compte financer.
B.  Balança de mercaderies, Balança de serveis, Balança de rendes i Balança de transferències corrents.
c.  Balança per compte de capital, Balança de cobraments i pagaments i Balança de transferències 

corrents.
D.  Balança per compte corrent, Balança de mercaderies i Balança de Rendes.

72.  Factors d’Expansió de la Base Monetària:

A.  Entrada de divises de turistes, exportació, contracció del dèficit públic.
B.  Situació inflacionista en l’economia que cal retallar.
c.  Increment de les reserves de divises, compra de valors per part del banc central en operacions de 

mercat obert i augment del finançament del banc central als bancs comercials.
D.  Disminució de les reserves de divises, compra de valors per part del banc central en operacions de 

mercat obert i disminució del finançament del banc central als bancs comercials.

73.  Els bons i obligacions amb participació en beneficis són:

A.  Valors mixtes desagregats amb drets econòmics i amb drets polítics.
B.  Valors híbrids entre les accions i les obligacions,  a causa dels drets econòmics que concedeixen al seu 

tenidor.
c.  Valors derivats amb opció a beneficis si el preu de mercat és superior al preu d’exercici de l’opció.
D.  Valors sense preu estricte per la possibilitat de donar beneficis. Sempre cotitzats en mercats organitzats 

i amb drets polítics.

74.  La Unió Econòmica i Monetària (UEM) se sustenta en dues bases institucionals:

A.  El Consell d’Europa i el Tribunal de La Haya.
B.  El Consell de Ministres d’Economia i Finances (ECOFIN), coordinador de polítiques econòmiques i el 

Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC), dissenyador de la política monetària única. 
c.  L’euro i el BCE.
D.  El Parlament Europeu i el Tribunal d’Estrasburg.

75. Per valorar les accions s’utilitzen diferents ràtios, entre elles aquelles que permeten relacionar 
la cotització i la rendibilitat, amb la finalitat d’apreciar si l’acció és cara o barata. La ràtio més 
utilitzada per relacionar cotització i rendibilitat és:

A.  ROCE (Return on capital employed)
B.  ROI (Return on investment)
c.  TIR (Taxa interna de retorn)
D.  PER (Price earning ràtio)
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76.  El producte nacional és el valor total de la producció realitzada pels residents d’un país tant a 
l’interior com a l’estranger, en un període de temps determinat. El producte nacional es diferencia 
del producte interior en què:

A.  Inclou les rendes que els residents al país obtenen a l’estranger. No inclou les rendes obtingudes al país 
pels no residents.

B.  No té en compte les provisions per depreciació d’existències. 
c.  Un és la renda nacional i l’altre la producció bruta sense existències de materials en curs de 

fabricació. 
D.  En res, “nacional” equival a interior.

77.  En finances, el terme actiu procedeix de la comptabilitat. Un actiu és una propietat: un bé (material 
o immaterial) o un dret amb valor dinerari. Els  actius... 

A.  Són sempre de tipus físic o de tipus circulant. 
B.  Financers només són emesos per les entitats bancàries.
c.  Financers són instruments jurídics que s’utilitzen per canalitzar fons entre els agents econòmics.
D.  Financers han de ser emesos dins del conjunt de les entitats creditícies o asseguradores del sistema 

financer.

78. si volem adquirir accions d’una societat mercantil que cotitza en borsa tenim les següents 
possibilitats:

A.  Comprar-les directament a un dels socis actuals de manera directa sense necessitat de passar ni anar 
abans o després, al mercat primari o secundari.

B.  Acudint al mercat alternatiu borsari o bé directament davant notari.
c.  Subscriure-les en una OPV o si són “velles” (ja emeses) al mercat primari d’accions.
D.  Acudir al mercat primari o comprar les accions en el mercat secundari.

79. Existeixen dos tipus d’inversions: les que es realitzen en actius de naturalesa real i les que ho fan 
en actius de naturalesa financera. com es materialitzen ambdues dins del balanç?

A.  Dins dels actius no corrents.
B.  La inversió real es materialitza en l’actiu immobilitzat o en l’actiu circulant. La inversió financera es 

materialitza en actius financers.
c.  Els actius financers sempre i exclusivament com actius de tresoreria i les reals dins de l’immobilitzat 

fincable.
D.  Ambdues han de ser minorades per l’amortització material acumulada.

80. Una entitat bancària ven lletres del Tresor a un any, venciment pel qual falten 90 dies, per un 
valor nominal de 50. 000 €. si el tipus marginal és el 3,0 %, Quant pagarà el seu client per elles? El 
resultat final s’arrodoneix al final a dos decimals.

A.  49.524,48 €
B.  49.250,59 €
c.  49.627,79 €
D.  49.599,95 €

81.  Elasticitat de l’Oferta. Definició ràpida.

A.  Canvis no imprescindibles en els béns produïts i demandats.
B.  Augment inversament proporcional entre preu i quantitat ofertada.
c.  Disminució continuada del preu per deflació.
D.  Augment percentual d’oferta provocat per determinat augment percentual del preu o la disminució 

d’oferta provocada per determinada disminució del preu.
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82.  Quin és el motiu pel qual un augment de la inversió produeixi un augment de la renda?

A.  Les inversions són inversament proporcionals al creixement del PIB,  motiu pel qual la renda creix.
B.  L’augment en la inversió provocarà l’augment de la producció, la qual cosa permetrà un augment de 

les rendes dels factors de producció emprats en la indústria de béns d’inversió.
c.  La inversió no sempre produeix increments del PIB si l’amortització és molt elevada, per això creix la 

renda.
D.  La inversió és una derivada de la renda per tant aquesta creix amb la inversió.

83. La millor enumeració d’aquelles característiques de les IIc que són comunes a fons i societats 
d’inversió és:

A.  Que són col·lectives, que permeten la diversificació, i que aporten més rendibilitat que altres 
inversions.

B.  Fiscalitat favorable, control total d’inversió i control de la liquiditat.
c.  Gestió professional del patrimoni constituït, liquiditat, diversificació, transparència en la gestió i 

tractament fiscal favorable.
D.  Bon tractament fiscal, alta rendibilitat i control del risc pel Banc d’Espanya.

84. Després de cada sessió de borsa, les cotitzacions de les accions es publiquen al butlletí de les 
mateixes borses i a les pàgines d’economia dels  diaris. En general, per a cada valor, s’informa de:

A.  El seu PER i la seva cotització màxima i mínima.
B.  El nombre d’accions cotitzades i la volatilitat de la sessió.
c.  Cotització de tancament del dia anterior i de l’actual, cotització màxima i mínima i nombre d’accions 

negociades.
D.  Indicadors de guany i pèrdua de l’índex, valor PER de cada títol i nombre d’accions cotitzades.

85.  Objectius del sistema TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 
Transfer system):

A.  Facilitar la política monetària i fiscal dels països de l’àrea euro i coordinar les seves activitats de 
cobraments de la PAC i altres ajudes de la UE. 

B.  Vehicle per a l’execució de la política monetària única, mecanisme per a la liquidació bruta en temps 
real d’operacions en euros i augmentar l’eficiència dels pagaments transfronterers.

c.  Ser el gestor de pagaments transfronterers, coordinador de les polítiques monetàries i fiscals dels 
països membres i harmonitzar els intercanvis via el sistema de bancs centrals.

D.  Sistema senzill d’intercanvi d’informació de la posició neta de divises entre els països membres i vehicle 
de transmissió de pagaments nets entre els bancs de reserva dels països de l’eurosistema.

86.  En una economia que produís exactament el mateix dos anys diferents, si tots els preus es 
dupliquessin en un any, com es veurien afectats el PIB nominal i el PIB Real?

A.  Es quedarien igual.
B.  Un es duplicaria, l’altre es quedaria reduït a la meitat.
c.   El PIB nominal es queda igual i el PIB Real es duplica.
D.  El PIB nominal del segon any seria el doble del PIB del primer i el PIB real es mantindria constant.
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87.  Les principals obligacions d’informació de les IIc són les següents:

A.  Les mateixes que les de la Llei que regula les S. A. i S. L. segons correspongui.
B.  Facilitar gratuïtament als partícips i accionistes tots els fulletons i informes amb la periodicitat 

establerta per a cadascun. Comunicar a la CNMV i fer públics els fets rellevants  i l’adquisició i pèrdua 
de participacions significatives.

c.  Publicar un fulletó complet i un fulletó simplificat i donar informes amb periodicitat anual dels seus 
comptes i resultats.

D.  Tenir a la seva web o facilitar impreses les dades necessàries marcades per les lleis constitutives de les 
SICAV i EFI.

88. El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) assumeix les funcions de:

A.  Gestió dels processos de reestructuració d’entitats de crèdit i l’aportació de patrimoni net a les entitats 
creditícies involucrades en determinats processos d’integració o reestructuració.

B.  Atendre mitjançant aportacions de capital a les entitats emissores d’actius preferents i subordinats i als 
depositants afectats per aquestes. 

c.  Sufragar les pèrdues derivades d’una política monetària laxa originadora de la bombolla immobiliària 
mitjançant l’emissió d’actius en els mercats internacionals amb els quals atendre aquestes pèrdues.

D.  Donar suport al Banc d’Espanya i  per la seva mediació a les entitats afectes en processos de fusió per 
mala gestió amb la finalitat exclusiva que tinguin fons amb els quals tornar els dipòsits presos a la seva 
clientela a fons perdut.

89.  Pel que fa al Risc de les inversions, quins dos tipus de risc podem trobar?

A.  Risc de crèdit i Risc de mercat.
B.  Risc de Compte i Risc d’Inversió.
c.  Risc d’emissió i Risc de mercat.
D.  Risc de contrapart i Risc de compte.

90.  Una borsa de valors és:

A.  Un mercat primari de valors per impulsar el creixement i el desenvolupament econòmic d’una societat 
on s’intercanvien drets de participació o accions i on hi poden acudir societats limitades i anònimes per 
accions.

B.  Un mercat de valors que funciona com a organització sense ànim de lucre al servei del seus membres 
per a la compra i venda d’accions i altres instruments financers.

c.  A Espanya, un ent públic que actua com a mercat en el qual efectuar la compravenda duna àmplia 
varietat d’instruments d’inversió.

D.  Una organització privada on els seus membres  introdueixen ordres i realitzen negociacions de 
compravenda d’instruments d’inversió per compte dels seus clients.

91.  El marc de l’acord de Basilea II ha estat desenvolupat sobre tres pilars:

A.  Idèntics que els del BIS I però canviant el pilar 1 de BIS I, per l’acord de supervisors nacionals i deixant 
llibertat perquè el % de capitals en risc sigui establert pel regulador de cada país. 

B.  Pilar 1: % de capital econòmic a mantenir, pilar 2: bona governança, pilar 3: control de cada organisme 
regulador del sistema de pagaments i cobraments de la Eurozona (TARGET).

c.  Pilar 1: requeriments mínims de capital, pilar 2: procés de supervisió, pilar 3: disciplina de mercat.
D.  Pilar 1: riscos de tipus d’interès, pilar 2: mecanismes de control de les inversions, pilar 3: sistemàtiques 

de cobertura del risc operacional.
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92.  Un client ha col·locat en un dels nostres fons d’inversió 70.000 € durant quatre anys i ha aconseguit 
un capital final abans d’impostos de 95.000 €.  Quina és la resposta vàlida per al valor liquidatiu 
del total de les seves participacions després de la retenció d’impostos al 18 %?

A.  El valor liquidatiu del total de les seves participacions després de la retenció d’impostos: 90.623 €
B.  El valor liquidatiu del total de les seves participacions després de la retenció d’impostos: 90.396 €
c.  El valor liquidatiu del total de les seves participacions després de la retenció d’impostos: 90.500 €
D.  El valor liquidatiu del total de les seves participacions després de la retenció d’impostos: 94.978 €

93.  Exemples de mercats primaris:

A.  La borsa de valors, el NASDAQ, el mercat del Eurostoxx50.
B.  Emissió de Bons del Estat, fundacions i ampliacions de capital de societats anònimes, llançament de 

programes de pagarés.
c.  El LIFE de Londres, el mercat de futurs i opcions.
D.  L’IBEX 35.

94.  Amb caràcter general, l’acció confereix al seu tenidor drets polítics i econòmics. Els principals drets 
de l’accionista…

A.  Són drets d’informació subordinats, com el de tenir els estats financers de l’any anterior en mà abans 
de la junta d’accionistes i tenir vot i veu si se li dóna la paraula.

B.  Inclouen els de rebre informació econòmica-financera,  assistir a les juntes generals i votar, percebre 
els dividends acordats, tenir dret de subscripció preferent en les noves emissions, i rebre la part 
corresponent en cas de liquidació de la societat.

c.  Depenen dels estatuts que poden indicar pactes que prevalguin sobre el que estableix la llei de S. A. 
D.  Vénen establerts a la llei de societats limitades a la que  es remet la de S. A.

95. Els criteris de convergència establerts pel Tractat de Maastricht de la UEM van ser:

A.  Deute públic contingut en no més del 30 % del patrimoni de cada estat, IPC per sota del 2 % de la 
mitjana dels països membres, taxa de creixement de la massa monetària (M3) en el 1,5 % a llarg 
termini.

B.  Dèficit públic anual inferior al 3 % del PIB, deute públic acumulat inferior al 60 % del PIB, taxa d’inflació 
que no estigui per sobre de l’1,5 % de la mitjana dels tres millors índexs dels països membres i tipus 
d’interès a llarg termini que no sobrepassin en més d’un 2 % els tipus d’interès corresponents als tres 
països amb la inflació més baixa.  

c.  Dèficit públic anual inferior al 5 % del PIB, deute públic inferior al 30 % del PIB i taxa d’inflació que no 
estigui per sobre del 3 % de la mitjana dels països de la zona euro.

D.  Deute públic contingut en no més del 20 % del patrimoni de cada estat, IPC per sota de l’1,5 % de 
la mitjana dels països membres i taxa de creixement de la massa monetària (M3) en el 3 % a llarg 
termini.

96.  En quin dels següents fons tindrà menys risc l’inversor?

A.  Fons, denominat en euros, que inverteix en renda fixa a curt termini.
B.  Fons, denominat en euros, que inverteix principalment en renda fixa però té una petita part en renda 

variable.
c.  Fons, denominat en BITCOINS, que inverteix en renda variable.
D.  Fons, denominat en dòlars USA, que inverteix en renda variable.
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97.  Les emissions de Lletres del Tresor, com la resta de Deute de l’Estat, s’efectuen mitjançant el 
procediment de subhasta. Per participar en les subhastes, les peticions han d’indicar sempre el 
volum nominal de lletres desitjat. Aquestes peticions poden ser de dos tipus:

A.  Acceptables per ser de baix valor nominal i  no acceptables.
B.  Adscrites o no adscrites.
c.  De TIR superior a la del mercat o de VAN inferior.
D.  Competitives i no competitives.

98.  La Renda Nacional (RN) és un indicador de benestar econòmic que representa les retribucions 
obtingudes per tots els factors nacionals de la producció: empreses, treballadors, propietaris 
d’immobles, prestamistes, etcètera. Amb quin altre indicador té equivalència?

A.  Amb el producte nacional brut al cost dels factors.
B.  Coincideix amb el producte nacional net al cost dels factors.
c.  Amb el producte nacional net a preus de mercat amb impostos.
D.  Amb la formació bruta de capital. 

99.  Objectiu primordial del sistema europeu de bancs centrals:

A.  Controlar la banca comercial perquè no hi hagi fallides d’entitats.
B.  Que els diferents bancs centrals s’integrin en un únic banc europeu o banc central de l’àrea euro.
c.  Definició i execució de la política monetària dels països que conformen l’àrea de l’euro, a més de la 

política canviària.
D.  Establir la massa monetària en els seus diferents components: M1,M2, M3 y M4.

100.  El dret de subscripció preferent d’accions i d’obligacions convertibles:

A.  Et permet avançar-te als altres accionistes davant d’una ampliació limitada per sota de la par.
B.  Està limitat als que tenen accions preferents o subordinades.
c.  Garanteix que l’accionista pugui mantenir el seu percentatge de participació en el control de la 

societat.
D.  Només es pot exercir si tens l’antiguitat com a accionista marcada per la llei de S. A.

101.  si disposéssim d’un bo el preu del qual és de 1.000 €, que paga un cupó del 5 % anual i s’amortitza 
als tres anys, quina de les quatre solucions que figuren a continuació és la vàlida davant el que 
passarà amb el preu del bo, quan el tipus d’interès del mercat pugi i, o, baixi un 1 %? El resultat 
final s’arrodoneix al final a dos decimals.

A.  Int. del 4 % Preu = 1.053,23 €   Int del 6 % Preu = 981,26 €
B.  Int. del 4 % Preu = 1.094,64 €   Int del 6 % Preu = 914,42 €
c.  Int. del 4 % Preu = 1.118,95 €   Int del 6 % Preu = 982,21 €
D.  Int. del 4 % Preu = 1.023,58 €   Int del 6 % Preu = 973,77 €

102.  Pel que fa al risc que comporten les inversions financeres, les normes legals que regulen el 
funcionament del sistema financer s’inspiren en els principis de:

A.  Seguretat, rendibilitat i liquiditat.
B.  Llibertat de contractació, transparència informativa i protecció dels estalviadors.
c.  Protecció de l’usuari-consumidor de productes bancaris d’acord amb la normativa ESFID.
D.  Contemplats en les normatives de BIS I, II i III
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103.  Els interessos en els valors de renda fixa es solen percebre generalment de forma periòdica en 
percentatge anual sobre el valor nominal, és a dir és un tipus d’interès…

A.  Per sota de la par.
B.  Por sobre de la par.
c.  Explícit.
D.  De cupó zero. 

104.  El diner és necessari per facilitar el comerç. Quines són les funcions que compleix?

A.  Funció de facilitar la inversió i de fluïdesa de l’intercanvi.
B.  Mitjà de pagament generalment acceptat, unitat de compte i reserva de valor.
c.  Només un mitjà d’afavorir la inversió.
D.  Només estalvi i atresorament.

105.  Els principis rectors dels plans de pensions són els següents:

A.  No discriminació, Capitalització, Gestió tutelada per la CNMV, Atribució de drets, Irrevocabilitat de les 
aportacions i Integració en un fons.

B.  No discriminació, Capitalització, Gestió tutelada pel Banc de Espanya, Atribució de drets, Irrevocabilitat 
de les aportacions i Integració en un fons.

c.  No discriminació, Capitalització, Atribució de drets, Irrevocabilitat de les aportacions i Integració en un 
fons.

D.  No discriminació, Irrevocabilitat de les aportacions, Pal·liar el dèficit del sistema públic i Integració en 
un fons.

106.  El normal desenvolupament de l’activitat de les entitats financeres està exposat a diferents tipus 
de riscos. Els més importants són:

A.  Risc de tipus de canvi, risc de col·lateral, risc de sistemes, risc país.
B.  Risc de tipus d’interès, risc de col·lateral, risc país i risc de sistemes.
c.  Risc de cobertura d’actius, risc de descalçament  de terminis o de transformació, risc d’interès i risc de 

sistemes.
D.  Risc de crèdit, risc de mercat, risc de liquiditat i risc operacional.


