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Prova d’oposició a  
 

Nivell VII 
 
 
 

Novembre del 2005 
 
 
 

Quadern de preguntes, 1a part 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instruccions 
 

 Aquest quadern conté les preguntes de les matèries: 

Economia, amb 16 preguntes (de la 1 a la 16). 

Comerç exterior, amb 23 preguntes (de la 17 a la 39). 

Fiscalitat de productes financers, amb 16 preguntes (de la 40 a la 55). 
 

 Puntuació: 

Les respostes correctes puntuen positivament. 

Les respostes en blanc no puntuen. 

Les respostes equivocades puntuen negativament.  
 

 Disposeu de 2 hores per completar aquesta part de la prova.  
 

 Abans de començar, empleneu els espais i les caselles referents a les dades d’identificació 
personal del Full de respostes. Recordeu que heu de marcar les respostes en aquest full. 
Bona sort! 
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Economia 
 
 
 
Instruccions per respondre les preguntes: Seleccioneu una opció per a cadascuna de les preguntes o 
afirmacions. Recordeu que només hi ha una resposta correcta en cada cas. Si dubteu entre les diverses 
opcions i no voleu respondre, haureu de marcar la cinquena casella:          En blanc . Heu de traspassar 
al full de respostes totes les marques que hagueu efectuat en aquest quadern. Cal que hi hagi 
obligatòriament una marca per a cada pregunta; és una garantia de fiabilitat de  la correcció. 
 
 
 
1 Indiqueu quina afirmació és la correcta: 

a Si la demanda no varia, els preus augmenten quan augmenta l’oferta. 

b Un dels factors principals que afecta directament l’oferta d’un bé, a banda del preu, són els 
ingressos dels compradors. 

c Un canvi de comportament en l’oferta acostuma a produir un canvi de comportament en la 
demanda, i viceversa. 

d Les variacions en l'oferta per factors diferents del preu fan que aquest no es modifiqui si la 
demanda es manté constant. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
2 Segons l’OCDE, un país entra en recessió quan registra taxes de variació del PIB negatives 

durant: 

a Un trimestre. 

b Dos trimestres consecutius. 

c Tres trimestres consecutius. 

d Un any (quatre trimestres consecutius). 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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3 De les següents afirmacions referides al producte interior brut o PIB, quina és incorrecta? 

a Pot obtenir-se a través del que es coneix com a mètode de la despesa. 

b És la suma del consum (públic i privat), la inversió i la diferència entre les exportacions i 
importacions. 

c És el valor dels béns i serveis, menys la depreciació de l’immobilitzat necessari per produir-los. 

d Equival a la demanda interior més el saldo net exterior (positiu o negatiu) de béns i serveis. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
 
4 De les següents afirmacions, quina és correcta? 

a La inversió és un dels principals instruments de creació de riquesa. 

b En general, els inversors reals asseguren la liquiditat dels fons que els presten. 

c Els inversors reals solen tenir prou diner disponible per dur a terme els seus projectes. 

d Els estalviadors solen prestar el seu diner als inversors reals. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
 
5 De les següents igualtats, quina és falsa? 

a Base monetària = Actius de caixa + Efectiu 

b Base monetària = Efectiu en mans del públic + Reserves bancàries de liquiditat 

c Oferta monetària = Base monetària x (Coeficient d’efectiu + Coeficient de reserves)  

d Oferta monetària = Base monetària x Multiplicador monetari  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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6 Quin és l’objectiu primordial que el Tractat de la Unió Europea assigna al Sistema Europeu de 
Bancs Centrals? 

a Promoure el bon funcionament dels sistemes de pagaments a la zona euro. 

b Recolzar les polítiques econòmiques generals de la Comunitat. 

c Definir la política canviària de la zona euro. 

d Mantenir l'estabilitat de preus. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
 
7 De les següents afirmacions, quina és falsa? 

a El cobrador de la prima de l’opció pot veure’s obligat a comprar el subjacent. 

b El cobrador de la prima de l’opció pot veure’s obligat a vendre el subjacent. 

c Els warrants són opcions. 

d Els warrants cotitzen al mercat de derivats. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
 
8 Un mercat profund és aquell en què: 

a Es negocia una gran varietat d’actius financers. 

b Hi ha un nombre elevat d’ordres per a cada actiu, per sobre i per sota de la seva cotització. 

c Els compradors i venedors reaccionen ràpidament en cas de modificacions en el preu. 

d Els preus reflecteixen ràpidament la informació disponible. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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9 Les quotes participatives de les caixes d'estalvi són: 

a Aportacions dineràries de durada definida i limitada. 

b Valors negociables. 

c Un tipus de valors de participació que donen dret a una remuneració fixa. 

d Valors que es computen com a recursos aliens per a la caixa d’estalvis emissora. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 

 

10 Una persona física que vulgui adquirir valors públics al mercat secundari pot cursar-ne l'ordre: 

a Directament, al Mercat de Deute Públic Anotat. 

b A través del Banc d’Espanya. 

c A través d’una entitat gestora. 

d A través d’un fons d’inversió que disposi de compte a la Central d’Anotacions en Compte. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
 
11 De les següents afirmacions, quina és correcta? 

a La borsa és un mercat al comptat. 

b En borsa només s’admeten operacions a crèdit en cas de compra. 

c En borsa només s’admeten operacions a crèdit en cas de venda. 

d En borsa només poden operar a crèdit les institucions d’inversió col·lectiva. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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12 Dels següents fons, quin és el que ofereix menys expectatives de rendibilitat a mitjà o llarg 
termini? 

a Fons, denominat en euros, que inverteix en renda variable. 

b Fons, denominat en euros, que inverteix principalment en renda fixa, però té una petita part en 
renda variable. 

c Fons, denominat en dòlars EUA, que inverteix en renda variable. 

d Fons, denominat en euros, que inverteix en renda fixa a curt termini. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
 
13 De les següents afirmacions sobre plans de pensions del sistema de treball, quina és correcta? 

a Cada promotor pot instar un únic pla. 

b Cada pla ha de tenir un únic promotor. 

c Només el promotor pot efectuar-hi aportacions. 

d Ningú que tingui la condició de soci del promotor pot ser partícip del pla. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
 
14 Les assegurances multiinversió: 

a Són assegurances de vida-estalvi en què el prenedor no assumeix cap risc en les inversions. 

b Són assegurances de capital diferit o de renda diferida. 

c Només es contracten individualment i no admeten la contractació col·lectiva. 

d Pel que fa als rendiments, tenen un tractament fiscal a l’IRPF més avantatjós que la resta 
d’assegurances de vida-estalvi. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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15 De les següents afirmacions sobre dipòsits, indiqueu quina és correcta: 

a Els dipòsits a termini clàssics són els que poden aconseguir rendiments més elevats per al 
dipositant. 

b Els dipòsits indexats garanteixen el capital i els interessos de la part fixa. Pel que fa a l’altra 
part invertida amb risc superior, poden garantir-ne o no el capital, i els interessos dependran del 
valor del subjacent. 

c Els dipòsits mixtos d’estalvi-inversió garanteixen la devolució íntegra del capital invertit al 
venciment i ofereixen una rendibilitat lligada a l’evolució que experimenti un determinat índex 
de referència borsari o un actiu, durant el període que s’estableixi. 

d Els contractes financers d’accions o reverse convertible s’estructuren mitjançat un dipòsit i una 
opció de venda d’accions que l’entitat compra al dipositant. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 

16 De les següents afirmacions sobre les posicions d’un contracte d’opció, quina és correcta? 

a El comprador d’una opció de compra (call) té dret a comprar un actiu (subjacent) a preu 
d’exercici. 

b El venedor d’una opció de venda (put) té l’obligació de vendre un actiu (subjacent) a preu 
d’exercici, a petició del comprador. 

c El venedor d’una opció de compra (call) té l’obligació de comprar un actiu (subjacent) a preu 
d’exercici, a petició del comprador. 

d El comprador d’una opció de venda (put) té obligació de vendre un actiu (subjacent) a preu 
d’exercici. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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Comerç exterior 
 
 
 
17 El liberalisme econòmic:  

a Defensa la intervenció institucional en qualsevol àmbit econòmic.  

b És la doctrina econòmica que pretén protegir la indústria i les activitats interiors d’un país per 
mitjà de l’establiment d’aranzels i contingents a les importacions i de l’incentiu a les 
exportacions.  

c És una doctrina que propugna la desaparició de tots els obstacles institucionals a la iniciativa 
privada en l’àmbit econòmic.  

d Propugna la mínima intervenció possible del sector privat en la vida econòmica i en limita 
l'actuació a garantir el correcte compliment de la competència perfecta i a atendre les 
necessitats que no són cobertes pel sector públic.  

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
18 El Fons Monetari Internacional:  

a Obté els recursos de les quotes que hi aporten els països associats. 

b Té tres filials: L’Associació Internacional de Foment (AIF, 1961), la Corporació Financera 
Internacional (CFI, 1956) i l’Organisme Multilateral de Garantia d’Inversions (OMGI, 1986) 

c És un fòrum polític format pels set països més industrialitzats del món: Canadà, França, 
Alemanya, Itàlia, Japó, Regne Unit i EUA.  

d Una de les funcions principals és la d'atorgar préstecs a projectes específics (infraestructures, 
agricultura, formació, etc.).  

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
19 Per als països de la UE, una transacció internacional es regeix en primer lloc:  

a Per la llei del país amb què el contracte presenti els vincles més estrets. 

b Pel criteri indicat al Codi Civil del país del comprador.  

c Pel criteri indicat al Codi Civil del país del venedor.  

d Per la llei indicada per les parts.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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20 S’identifica pel terme genèric d'intermodal el transport:  

a Per carretera, en què el vehicle és un camió.  

b Ferroviari, segons el Conveni TIF del 1952.  

c En què hi ha una combinació entre dos o més modalitats diferents de transport.  

d Marítim, fluvial i lacustre, incloent-hi tant el trasllat marítim i oceànic com el que es realitza per 
rius, canals i llacs navegables.  

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
21 El document aranzelari comú que s’utilitza als països de la UE que conté les dades 

identificadores dels operadors i la descripció de la mercaderia amb la classificació aranzelària 
s'anomena:  

a DUA 

b Declaració dels elements relatius al valor en duana (DV1) 

c Full liquidador i comptable.  

d Declaració Intrastat.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
22 Indiqueu l’Incoterm en què el comprador NO assumeix els riscos en el moment que la 

mercaderia traspassa la borda del buc en el port d’embarcament acordat: 

a FOB – Franc a bord.  

b CFR – Cost i noli.  

c DES – Lliurat sobre el vaixell.  

d CIF – Cost, assegurança i noli.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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23 Des del moment que un empresari concedeix a un altre la possibilitat de comercialitzar, per 
compte propi, els productes que el primer fabrica amb dret del segon a comprar per tornar a 
vendre, es produeix un contracte de:  

a Mediació.  

b Concessió de vendes o distribució.  

c Comissió.  

d Agència.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
24 La pòlissa de noli:  

a L’emet el venedor per detallar algunes condicions de l’operació i anunciar el cobrament de les 
mercaderies subministrades o els serveis efectuats.  

b És el document que acredita el lloguer d’un buc per a un o diversos transports quan no es 
tracta de línies regulars.  

c Pot tenir, entre d’altres, la finalitat d’acreditar l’origen de les mercaderies.  

d És el document que prova el transport aeri formalitzat entre el carregador i el transportista.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
25 En una compravenda internacional amb pagament per xec:  

a El lliurador d’un xec bancari és el propietari dels fons dipositats i la persona que emet el xec, és 
a dir l’importador.  

b El tenidor és l’importador.  

c El lliurador dels xecs personals sempre és l’entitat bancària de l’importador.  

d En un xec bancari, el beneficiari és el banc de l'exportador.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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26 Durant el procés operatiu dels xecs de viatge:  

a L’adquirent o titular firma cada xec en el moment de la compra. Aquesta és la firma de control.  

b L'entitat venedora procedeix a carregar a l’entitat emissora l’import dels xecs venuts.  

c El comprador en fa efectiu l’import mitjançant càrrec al seu compte després que el lliurador dels 
xecs els hagi pagat.  

d Les entitats els consideren xecs personals.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
27 Una ordre de pagament es considera indirecta quan:  

a Es transmeten en un únic missatge les instruccions remeses pel banc emissor al banc pagador 
sobre com efectuar el pagament i com obtenir el reembossament dels fons posats a disposició 
del beneficiari.  

b Es paga o abona en compte al beneficiari sense que hagi de complir cap requisit especial.  

c L’exportador rep el cobrament en efectiu.  

d El banc emissor i el banc pagador no mantenen compte en la divisa de l’operació.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
28 La remesa simple:  

a Es crea sempre per iniciativa i ordre bancària del comprador. 

b Només inclou documents relatius al pagament o a l'acceptació del pagament.  

c Inclou documents comercials referents a mercaderia que són necessaris per efectuar el 
despatx dels productes importats.  

d És una forma de pagament documentari.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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29 En tramitar una remesa documentària: 

a El comprador només es compromet a acceptar o pagar després d’haver retirat la mercaderia.  

b El venedor entrega la mercaderia en el moment que envia els documents.  

c Amb especificació de pagament ajornat, els documents només s'entregaran quan es faci efectiu 
el pagament.  

d Si es formalitza un fideïcomís, el comprador estarà subjecte a una sèrie de condicions, a banda 
de les establertes en la mateixa remesa. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
30 Amb relació als crèdits documentaris:  

a Un crèdit documentari sobre l’estranger és un crèdit documentari d’importació.  

b El banc emissor d’un crèdit documentari d'exportació serà, necessàriament, espanyol.  

c En qualsevol crèdit documentari l’ordenant és l’exportador.  

d Les comissions van exclusivament a càrrec de l’ordenant.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
31 El banc confirmador d’un crèdit documentari:  

a Serà obligatòriament el mateix banc notificador. 

b Haurà d’estar domiciliat al país del beneficiari.  

c Només està obligat al pagament si prèviament ha rebut del banc emissor l’import del crèdit.  

d Garantirà el pagament a l'exportador, per tant en revisarà els documents, i li pagarà si estan 
correctes.  

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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32 De les variables que influeixen en el tipus de canvi:  

a El tipus d’interès més elevat en una divisa produeix depreciacions en el tipus de canvi de la 
mateixa divisa.  

b El país amb un diferencial d’inflació positiu veurà com es deprecia la seva moneda.  

c L’augment de la renda real dels ciutadans es tradueix en una apreciació de la moneda.  

d Un país amb més importacions que exportacions veurà com s’aprecia la seva moneda.  
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
33 Al mercat a termini o forward: 

a Les operacions de compra i venda de divises poden formalitzar-se contra moneda nacional o 
bé contra una altra moneda.  

b La data de contractació és a partir del tercer dia hàbil.  

c La cotització swap és la més habitual en les ofertes dels bancs als clients.  

d La diferència del tipus de canvi forward a un termini determinat respecte al tipus spot 
representa una prima de la cotització si el tipus a termini és inferior al de comptat. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
34 Pel que fa als contractes de futurs i d'opcions sobre divises:  

a L’opció de compra es denomina put option i la de venda call option.  

b Els contractes de futurs sobre divises cotitzen diàriament al mateix mercat general de divises 
com si fossin un altre tipus de moneda.  

c L’opció sobre divises és un contracte que atorga al comprador el dret, però no l’obligació, de 
comprar o vendre.  

d El risc d’insolvència de les parts que firmen un contracte de futurs és assumit per cadascuna de 
les parts contractants.  

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado

javalb
Resaltado
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35 En el finançament d’importacions: 

a Elimina per als proveïdors (Exportadors) el risc d’impagament de les factures.  

b És decisiu per a l’elecció del finançament el mitjà de pagament adoptat per abonar les 
importacions.  

c El termini i el tipus d’interès estan subjectes a la normativa del control de canvis a Espanya.  

d Hi haurà risc de canvi entre la data de pagament al proveïdor estranger i la data de 
finançament. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
36 El finançament de les exportacions:  

a Es denomina prefinançament d’exportacions el finançament des que s’entrega la mercaderia 
fins que es cobra.  

b Es denomina postfinançament d’exportacions el període de finançament atorgat pel banc, 
després de cobrar l’exportació, i pel termini establert amb el client.  

c Està oberta a qualsevol tipus d’exportador, sobretot en el cas del prefinançament, per millorar 
les exportacions del país.  

d Implica per a l’entitat finançadora el risc de país i els riscs extraordinaris que, en canvi, no 
assumeix en finançar les importacions.  

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
37 En les operacions de facturatge intervenen:  

a El venedor, que també es denomina factor, persona que s’encarrega del cobrament de les 
factures en el moment del venciment.  

b Els consumidors finals, deutors de l’empresa venedora, sobretot quan es tracta de productes 
peribles. 

c El cedent dels crèdits que, al seu torn, és el deutor de l’empresa de facturatge com a 
comprador.  

d La companyia de facturatge que analitza tota la cartera de clients i determina els imports de 
cessió totals de la cartera i els percentatges i volums per client.  

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
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38 El forgetatge:  

a És sempre una operació de crèdit amb recurs. 

b Permet al cedent disposar d’un import superior al nominal dels documents de cobrament.  

c Comporta una comissió de compromís al lliurat dels efectes comercials quan aquest no firma 
com a acceptant.  

d Normalment comporta que el forfeter exigeixi una garantia o aval d’un banc del país de 
l’importador.  

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
39 Dels conceptes referents a la CESCE que s'enumeren a continuació, indiqueu quin NO és 

correcte:  

a La CESCE és una empresa amb majoria de capital públic.  

b Es tracta d’una entitat especialitzada en la cobertura de riscos d’impagats derivats de les 
vendes de productes i serveis als mercats interior i exterior de les empreses.  

c Ofereix una àmplia garantia de productes que permeten a l'empresa cobrir la pràctica totalitat 
dels riscos polítics i comercials en les operacions comercials i d'inversió d’àmbit internacional. 

d És obligatori contractar l’assegurança de crèdit a l’exportació a través de CESCE en totes les 
operacions d'inversió a l’estranger finançades per entitats bancàries espanyoles.  

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
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Fiscalitat de productes financers 
 
 
 
40 L’inici del període executiu determina la meritació del recàrrec de constrenyiment que serà del: 

a 15% si el deute tributari s’ingressa abans dels sis mesos de la notificació de la providència de 
constrenyiment. 

b 5% si s’ingressa el deute tributari després de la notificació de la providència de constrenyiment. 

c 10% si s’efectua el pagament del deute tributari, incloent-hi el mateix recàrrec, després de la 
notificació de la providència de constrenyiment i en els terminis establerts legalment. 

d 20% si s'ingressa el deute tributari després de la notificació de la providència de constrenyiment 
i en els terminis establerts legalment. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
41 De les següents afirmacions, indiqueu quina és correcta: 

a Les sancions pecuniàries es reduiran en un 30% en els supòsits de conformitat si no s'impugna 
o recorre la liquidació.  

b Les sancions pecuniàries no poden admetre cap reducció. 

c Les sancions pecuniàries es poden reduir en un 30% com a màxim. 

d En els supòsits d’actes d’acord, la sanció pecuniària imposada es reduirà en un 25%. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
42 Els guanys patrimonials a l’IRPF: 

a En cap cas estan subjectes a retenció en compte. 

b Estan exempts de tributació sempre que provinguin de la transmissió de l’habitatge habitual. 

c Es reduiran en un 40% si s’han generat en més de dos anys. 

d Únicament es poden reduir si provenen d'elements patrimonials no afectes a activitats 
econòmiques adquirits abans del 31/12/1994. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
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43 Mitjançant el sistema d’amortització accelerada, que s’aplica a les empreses de dimensions 
reduïdes, els elements d’immobilitzat material nous es poden amortitzar: 

a Lliurement en un termini màxim de tres anys. 

b Segons el percentatge que derivi de multiplicar per dos el màxim coeficient d’amortització lineal 
previst en les taules oficials aprovades per Hisenda. 

c Segons el percentatge que derivi de multiplicar per tres el màxim coeficient d’amortització lineal 
previst en les taules oficials aprovades per Hisenda. 

d Durant els primers cinc anys amb el límit màxim de 12 020,24 EUR per període impositiu. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
44 En l’Impost sobre Societats, les empreses de dimensions reduïdes poden deduir-se fiscalment 

les dotacions per a insolvències de deutors: 

a Sempre que hagi transcorregut, com a mínim, el termini d’un any des del venciment de 
l’obligació. 

b Quan estiguin garantides mitjançant contractes d’assegurances de crèdit o caució. 

c Basades en una estimació global d'un 1% de saldos pendents de cobrament al final de 
l’exercici. 

d Basades en una estimació global d’un 2% de saldos pendents de cobrament al final de 
l'exercici. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
45 Amb relació a la tributació de les rendes procedents de béns immobles en l’Impost sobre la 

Renda de no Residents, indiqueu quina afirmació és correcta : 

a Si el contribuent és una persona física i l’immoble no està arrendat s’aplica un tipus de 
gravamen del 25% sobre el valor cadastral. 

b Si el contribuent és una entitat no resident i l’immoble no està arrendat s’aplica un tipus de 
gravamen especial del 5% sobre el valor cadastral. 

c Els béns immobles arrendats tributen al tipus de gravamen del 25% que s’aplica sobre l’import 
dels ingressos integres obtinguts. 

d Els béns immobles arrendats tributen al tipus de gravamen del 15% que s’aplica sobre l'import 
dels ingressos nets obtinguts. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
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46 En l'Impost sobre la Renda de no Residents: 

a El guany patrimonial obtingut per la venda d’un immoble, sense mediació d’establiment 
permanent, tributa al tipus fix del 15% si s’ha generat en més d’un any. 

b El guany patrimonial obtingut per la venda d’un immoble, sense mediació d’establiment 
permanent, tributa al tipus de gravamen del 35%. 

c El guany patrimonial derivat de la venda d’un immoble es determina per la diferència entre els 
valors de transmissió i adquisició, sense que s’hi pugui aplicar el règim transitori previst per als 
béns adquirits abans del 31 de desembre del 1994. 

d La persona que transmet un immoble està obligada a retenir i ingressar a compte del guany 
obtingut un 5% de la contraprestació acordada. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
47 De la liquidació de l’Impost sobre el Patrimoni d’un subjecte passiu sotmès a l’impost per 

obligació personal, en resulta una quota íntegra de 1 200 EUR. Si sabem que a l’IRPF l’import 
de la part general de la base imposable és de 2 500 EUR i la quota íntegra (part general) 
ascendeix a 375 EUR, indiqueu l’import de la quota íntegra que cal declarar en l'Impost sobre el 
Patrimoni: 

a 960 EUR 

b 1 200 EUR 

c 1 125 EUR. 

d 240 EUR. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
48 La declaració de l’Impost sobre Successions i Donacions s’ha presentat en un termini de: 

a 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’elaboració de l’acte o contracte, en cas 
d’adquisició per donació. 

b Sis mesos des de la celebració de l’acte o contracte, en adquisicions per donació. 

c 30 dies hàbils a comptar des del dia de la defunció del causant, en les adquisicions per causa 
de mort. 

d Sis mesos a comptar des del dia de la meritació de l'impost tant en les adquisicions per causa 
de mort com en les adquisicions per donació. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
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49 A l’efecte del càlcul de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials: 

a L’usdefruit temporal es computa a raó d’un 2% del valor del bé per cada any de durada, sense 
cap límit. 

b El valor de l’usdefruit vitalici es reduirà en funció de l’edat del titular del bé usufructuat. 

c La base imposable d’una transmissió d’accions amb cotització oficial serà l'import del seu valor 
nominal. 

d La base imposable d’un contracte d’arrendament d’una finca urbana serà la quantitat total que 
caldrà satisfer per tot el període de durada del contracte. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  

 
 
 
50 El Sr. Xavier ha transmès per 4 500 EUR un pagaré d’empresa que va adquirir fa 26 mesos per 

3 200 EUR. Les despeses d’adquisició més les de transmissió totalitzen 30 EUR. Amb relació a la 
tributació a l’IRPF de la venda efectuada, indiqueu quina afirmació és la correcta: 

a Imputarà a la part general de la base imposable un rendiment de 1 300 EUR. 

b Inclourà a la part especial de la base imposable un rendiment net de 762 EUR. 

c Suportarà una retenció per import de 114,30 EUR. 

d Suportarà una retenció per import de 117 EUR 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
51 Un contribuent ha rebut 500 EUR de dividends íntegres per unes accions d’una societat 

anònima resident que tributa al tipus general de l'Impost sobre Societats. Si sabem que el tipus 
marginal a l’IRPF és del 45%, indiqueu l’import pel qual tributarà efectivament en aquest impost 
segons el tipus efectiu de gravamen:  

a 115 EUR. 

b 225 EUR. 

c 315 EUR 

d 161 EUR. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
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52 Indiqueu l’import màxim que pot aplicar una persona de 56 anys com a reducció de la base 
imposable de l’IRPF per les aportacions als seus plans de pensions, per les primes satisfetes 
als seus plans de previsió assegurats i per les aportacions o primes a plans de pensions o 
plans de previsió assegurats a nom del cònjuge: 

a 13 000 EUR. 

b 15 000 EUR. 

c 26 000 EUR. 

d 28 000 EUR. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
53 El mes d’octubre del 2005, un contribuent de l’IRPF rescata en forma de capital una 

assegurança de vida individual per import de 10 000 EUR. L’assegurança havia estat 
contractada el mes de maig del 1997, amb una aportació inicial de 5 000 EUR. El mes de juny 
del 2002, havia efectuat una aportació extraordinària de 3 000 EUR. Indiqueu l’import net que el 
contribuent hauria d’haver cobrat de l’entitat asseguradora: 

a 9 700 EUR. 

b 9 182, 50 EUR. 

c 9 925 EUR. 

d 9 820 EUR. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
 
 
 
54 La totalitat de la rendibilitat obtinguda pels fons d’inversió garantits: 

a Tributa en tots els casos al tipus fix del 15%. 

b Tributa com a rendiment del capital mobiliari amb una reducció del 40% si s’ha generat en més 
de dos anys. 

c Tributa com a guany patrimonial si la rendibilitat del fons (depenent del valor liquidatiu) és igual 
o superior a la mínima garantida. 

d Tributa com a guany patrimonial si la rendibilitat del fons (depenent del valor liquidatiu) és 
inferior a la mínima garantida. 

 
En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
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55 El mes de juny del 2005, el Sr. Manel compra el seu habitatge habitual per 180 000 EUR, Paga 
al comptat 100 000 EUR dels seus estalvis i 80 000 EUR d’un préstec hipotecari, dels quals 
aquest any ha abonat 6 quotes que totalitzen 3 600 EUR. Indiqueu l’import de la deducció per 
inversió en habitatge habitual que podrà aplicar per les quantitats pagades el 2005: 

a 1 352,28 EUR. 

b 900 EUR. 

c 3 606,08 EUR. 

d No pot aplicar-se cap deducció per inversió en habitatge. 
 

En blanc (Si no ha seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqui aquesta casella).  
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