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Prova d’oposició a  
 

Nivell VII 
 
 
 

26 de maig de 2007 
 
 
 

Quadern de preguntes, 1a part 
 
 
 
 
 

 

Instruccions 
 

 Aquest quadern conté les preguntes de les matèries: 

Economia, amb 16 preguntes (1 a 16). 

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

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

 Puntuació: 

Les respostes correctes puntuen positivament. 

Les respostes en blanc no puntuen. 

Les respostes errònies puntuen negativament.  
 

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

 Abans de començar, ompliu els espais i les caselles de 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 contestar les preguntes: Seleccioneu una alternativa per a cadascuna de les 
preguntes o afirmacions. Recordeu que només hi ha una resposta correcta en cada cas. Si dubteu 
entre les diferents alternatives i no voleu contestar, si us plau, feu una marca a la casella que es troba 
en cinquè lloc:  En      blanc. Traspasseu al full de respostes totes les marques que hagueu fet en 
aquest quadern. Hi ha d’haver obligatòriament una marca per a cada pregunta; és una garantia per a 
la fiabilitat de la correcció. 
 
 
1 Pel que fa a l’oferta i la demanda, quina de les afirmacions següents és correcta? 

a. El consum d’un bé de demanda poc elàstica disminueix molt quan n’augmenta el preu. 

b. La quantitat demandada d’un bé varia en relació inversa a les variacions del preu dels 
béns o serveis substitutius. 

c. La demanda dels béns “inferiors” varia en relació inversa a les variacions de la renda dels 
compradors. 

d. Un augment de demanda d’un bé quan l’oferta no varia produeix una rebaixa del preu 
d’aquest bé. 

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

 
2 En relació amb la producció i els cicles econòmics, quina és l’alternativa verdadera? 

a. La renda nacional coincideix amb el producte nacional net al cost dels factors. 

b. L’IPC és l’índex que es fa servir per deflactar el PIB i convertir el PIB nominal en PIB real. 

c. El mètode de la despesa és el que es fa servir per calcular el PIB al cost de les despeses. 

d. A Espanya el principal component del PIB és el consum públic. 
 

En blanc (Si no heu seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqueu aquesta casella). 
  
3 Quina de les afirmacions següents és correcta? 

a. El consum és la magnitud macroeconòmica que correspon a la part de la renda gastada 
en la compra de béns i serveis finals, inclosa la compra d’habitatges. 

b. Quan el govern actua sobre la renda personal disponible pot accelerar o frenar el 
creixement del consum. 

c. L’estalvi és igual a la renda més el consum. 

d. L’efecte multiplicador de la inversió és menor com més gran és la propensió marginal al 
consum. 

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

 

javalb
c. La demanda dels béns “inferiors” varia en relació inversa a les variacions de la renda delscompradors.

javalb
a. La renda nacional coincideix amb el producte nacional net al cost dels factors.

javalb
b. Quan el govern actua sobre la renda personal disponible pot accelerar o frenar elcreixement del consum.



Prova d’oposició a Nivell VII - Quadern de preguntes, 1a part Pàg. 2 de 20
 

4 Si el coeficient de reserves mínimes (c) fos del 4 %, quin seria el màxim de diners (incloent el 
dipòsit inicial) en què es podria convertir un dipòsit inicial (D) de 10.000, per l’efecte de 
l’expansió múltiple del crèdit? 

a. 9.600 UM. 

b. 240.000 UM. 

c. 40.000 UM. 

d. 250.000 UM. 

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

5 Quin dels fets següents és un factor de reducció de la base monetària? 

a. Venda de valors per part del banc central en operacions de mercat obert. 

b. Augment del finançament del banc central als bancs comercials. 

c. Compra de valors per part del banc central en operacions de mercat obert. 

d. Increment de les reserves de divises. 

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

6 El sistema TARGET, com a sistema de grans pagaments denominats en euros: 

a. Liquida les operacions amb un sistema de compensació entre pagaments i cobraments. 

b. Funciona les 24 hores del dia per poder cobrir els horaris d’obertura dels mercats 
americans i asiàtics. 

c. Canalitza totes les operacions de política monetària fetes pels bancs centrals dels països 
integrats a la UEM. 

d. També liquida les operacions nacionals i internes de cada país fetes entre els seus bancs. 

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

7 Les entitats d’assegurances: 

a. Tenen com a únic objecte social la realització d’operacions d’assegurances, excloent 
d’aquest objectiu les reassegurances. 

b. Han de constituir reserves tècniques i, a més, mantenir cert nivell patrimonial mitjançant el 
marge de solvència i el fons de garantia. 

c. Que actualment pretenguin rebre l’autorització per fer operacions d’assegurança de vida, 
també poden fer assegurances de no vida. 

d. Concerten la major part de les operacions a través del sistema de distribució directa. 

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

javalb
d. 250.000 UM.

javalb
a. Venda de valors per part del banc central en operacions de mercat obert.

javalb
c. Canalitza totes les operacions de política monetària fetes pels bancs centrals dels païsosintegrats a la UEM.

javalb
b. Han de constituir reserves tècniques i, a més, mantenir cert nivell patrimonial mitjançant elmarge de solvència i el fons de garantia.
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8 Un mercat que ofereixi un elevat nombre d’ordres de compra i venda per a cada actiu, per 

damunt i per sota de la cotització (o preu al qual es negocia), i en el qual les operacions que es 
realitzin comprenguin actius amb venciment a mitjà i llarg termini, és un mercat: 

a. Ampli i monetari. 

b. Flexible i regulat. 

c. Eficient i secundari. 

d. Profund i de capitals. 

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

9 Els Establiments Financers de Crèdit (EFC): 

a. Necessiten tenir l’autorització del Ministeri d’Economia per poder ser creats. 

b. Poden captar diner del públic en forma de dipòsits de fons reemborsables. 

c. Poden adoptar la forma de societats limitades. 

d. Han de tenir un capital social mínim, d’import superior al que s’exigeix als bancs. 

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

10 En quin dels següents fons d’inversió, el partícip té menys expectatives de rendibilitat a mitjà i 
llarg termini? 

a. En els que inverteixen en renda fixa a llarg termini. 

b. En els que inverteixen preferentment en renda fixa tot i que tenen renda variable. 

c. En els que inverteixen en renda fixa a curt termini. 

d. En els que inverteixen en renda variable. 

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

11 Pel que fa a la cobertura amb futurs, un inversor en accions: 

a. Pot cobrir el risc d’alça de cotització venent futurs sobre renda variable. 

b. Pot cobrir el risc de baixa de cotització comprant futurs sobre renda variable. 

c. No té cap possibilitat per cobrir amb futurs els riscos de variacions en les cotitzacions 
d’aquestes accions. 

d. Pot cobrir el risc d’alça de cotització comprant futurs sobre renda variable. 

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

javalb
d. Profund i de capitals.

javalb
a. Necessiten tenir l’autorització del Ministeri d’Economia per poder ser creats.

javalb
c. En els que inverteixen en renda fixa a curt termini.

javalb
d. Pot cobrir el risc d’alça de cotització comprant futurs sobre renda variable.
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12 Quina és la característica, de les que se citen a continuació, que diferencia les Lletres del 
Tresor dels Bons i les Obligacions de l’Estat? 

a. Tenen el valor nominal de 1.000 EUR. 

b. Es representen mitjançant anotacions en compte. 

c. L’interès que ofereixen és implícit. 

d. Utilitzen la subhasta com a procediment habitual d’emissió. 

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

13 Si el PER d’una societat és 30 i s’espera que el benefici per acció del proper exercici sigui de 
7,5 EUR, el preu de l’acció serà: 

a. 30/7,5 = 4 EUR. 

b. (7,5/30) x 100 = 25 EUR. 

c. 30 X 7,5 = 225 EUR. 

d. 30 – 7,5 = 22,5 EUR. 

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

14 Quina de les afirmacions següents és correcta pel que fa als plans de pensions? 

a. El promotor ha de ser una entitat financera. 

b. Les aportacions provenen sempre del partícip. 

c. Si deixa d’haver-hi aportacions, es liquida el pla. 

d. En els plans individuals, el promotor ha de designar un defensor del partícip. 

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

15 Quin tipus d’assegurança és aquell pel qual l’entitat asseguradora es compromet a lliurar al 
beneficiari un mínim de 100 000 EUR al cap de 10 anys? 

a. Una assegurança de capital diferit. 

b. Una assegurança de renda diferida. 

c. Una assegurança de capital immediat. 

d. Una assegurança de renda immediata. 

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

javalb
c. L’interès que ofereixen és implícit.

javalb
c. 30 X 7,5 = 225 EUR.

javalb
d. En els plans individuals, el promotor ha de designar un defensor del partícip.

javalb
a. Una assegurança de capital diferit.
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16 En el lísing: 

a. El valor residual acostuma a ser més elevat que en el rènting. 

b. Es fa l’operació inversa a la de la confirmació. 

c. La  quota inclou la recuperació del cost del bé, els interessos i l’IVA. 

d. El venedor sempre ha de ser un tercer. 

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

 

javalb
c. La quota inclou la recuperació del cost del bé, els interessos i l’IVA.



Prova d’oposició a Nivell VII - Quadern de preguntes, 1a part Pàg. 6 de 20
 

Comerç exterior 
 

17 S’anomena partida aranzelària: 

a. Un codi de sis dígits designat en el Sistema Harmonitzat. 

b. La taxa o aranzel amb què es graven les importacions i les exportacions. 

c. Globalment, els drets d’importació i exportació. 

d. El Document Únic Administratiu (DUA). 

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

18 Pel que fa a la residència / no residència de les persones físiques a Espanya:   

a. Els espanyols no residents han de justificar aquesta situació mitjançant el certificat de no 
residència expedit pel Ministeri de l’Interior.  

b. Per a una persona de nacionalitat estrangera, el certificat de no residència a Espanya l’ha 
d’emetre el consolat espanyol radicat al seu país de residència.   

c. Un estranger resident a Espanya ha de justificar la seva situació mitjançant la presentació 
del passaport espanyol corresponent.   

d. Tant els diplomàtics espanyols a l’estranger com els diplomàtics estrangers a Espanya es 
consideren no residents a Espanya. 

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

19 És cert que: 

a. La normativa del control de canvis a Espanya, en designar operacions liberalitzades, es 
refereix només a aquelles que es duen a terme amb altres països de la Unió Europea. 

b. Per elaborar la balança de pagaments espanyola, l’Administració només necessita que les 
entitats registrades presentin la informació corresponent a transaccions fetes entre 
residents i no residents.   

c. Tant en els pagaments, com en els cobraments i transferències exteriors que es facin per 
via bancària, qui està obligat a declara les dades és el resident a Espanya.   

d. L’obligació d’informació en les operacions no liberalitzades se circumscriu a la sol·licitud 
d’autorització prèvia. 

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

javalb
a. Un codi de sis dígits designat en el Sistema Harmonitzat.

javalb
d. Tant els diplomàtics espanyols a l’estranger com els diplomàtics estrangers a Espanya esconsideren no residents a Espanya.

javalb
c. Tant en els pagaments, com en els cobraments i transferències exteriors que es facin pervia bancària, qui està obligat a declara les dades és el resident a Espanya.
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20 De les següents subbalances, només n’hi ha tres que pertanyen a la Balança per compte 
corrent. Indiqueu la que no hi correspon. 

a. Subbalança de renda. 

b. Subbalança de transferències de capital. 

c. Subbalança de transferències corrents. 

d. Subbalança de serveis. 

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

21 Quin dels grups següents forma part del Fons Monetari Internacional (FMI) i té la seu a París? 

a. Grup dels 7 o G-7. 

b. Grup dels 8 o G-8. 

c. Grup dels 10 o G-10. 

d. Grup dels 77 o G-77. 

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

22 La Cambra de Comerç Internacional (CCI) intervé en diferents aspectes que regulen el comerç 
mundial. No obstant això, quin dels següents aspectes queda fora del seu àmbit? 

a. Les Regles i Usos uniformes relatives als crèdits documentaris. 

b. Els contractes model que fan servir preferentment les petites empreses. 

c. Els Incoterms.  

d. Els aspectes intrínsecs del finançament bancari de les operacions comercials. 

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

23 En la combinació de transport intermodal coneguda com a Transport multimodal:  

a. Hi acostuma a haver ruptura de la unitat de càrrega. 

b. Es fan servir diferents documents justificants del transport. 

c. Es formalitza un únic contracte amb un operador de transport. 

d. Només es poden fer servir transports per carretera. 

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

javalb
b. Subbalança de transferències de capital.

javalb
c. Grup dels 10 o G-10.

javalb
d. Els aspectes intrínsecs del finançament bancari de les operacions comercials.

javalb
c. Es formalitza un únic contracte amb un operador de transport.
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24 Pel que fa al coneixement d’embarcament marítim o Bill of lading o b/l: 

a. La firma del carregador implica el reconeixement de la recepció de les mercaderies. 

b. El que més es fa servir és el document al portador. 

c. Només es pot transmetre si s’emet a l’ordre.  

d. En qualsevol de les formes d’emissió s’identifica al consignatari. 

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

25 Dels grups d’Incoterms que s’indiquen a continuació, marqueu el que impliqui menys 
obligacions per al venedor: 

a. Grup E.   

b. Grup F.   

c. Grup C.   

d. Grup D. 

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

26 Quan l’importador emet un xec personal en divisa amb càrrec al seu compte en euros com a 
pagament d’una compra feta: 

a. Es converteix en el lliurat del xec com a obligat al pagament.   

b. Incorre en risc de canvi.   

c. El càrrec en compte es produeix quan s’emet el xec.   

d. Per a l’exportador representa sempre una operació lliure de despeses. 

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

javalb
b. El que més es fa servir és el document al portador.

javalb
a. Grup E.

javalb
b. Incorre en risc de canvi.
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27 Un client ve a La Caixa i ordena una transferència en USD a favor d’un exportador situat a 
Gran Bretanya. D’acord amb aquest enunciat: 

a. Es tracta d’una operació de remesa electrònica. 

b. La Caixa sol·licitarà del seu corresponsal a Gran Bretanya el pagament al beneficiari amb 
un càrrec del contravalor de l’operació en el compte que tots dos mantenen en lliures 
esterlines o euros.   

c. Com que totes dues entitats bancàries estan situades en països de la UE, la transferència 
es pot tramitar a través del Sistema de Compensació de Transferències gestionat pel 
Banc Central Europeu.   

d. Les comunicacions entre La Caixa i el banc beneficiari es faran sempre per swift. 

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

28 Quan el mitjà de pagament triat per liquidar una compravenda internacional és la remesa: 

a. La iniciativa en la creació del document financer parteix sempre del venedor o exportador. 

b. S’anomena simple quan només està integrada per documents comercials.   

c. Si es tracta d’una remesa simple sense paper o remesa electrònica, la tramitació es pot 
fer a qualsevol país dels que integren la UE.   

d. Si es tracta d’una  remesa documentària, l’enviament de la mercaderia sempre serà previ 
a l’obertura de l’operació en l’entitat financera de l’exportador i l’enviament a la de 
l’importador. 

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

29 La remesa documentària: 

a. Representa un inconvenient per a l’importador, que per poder comprovar realment la 
mercaderia abans sempre haurà de pagar-la.   

b. És un avantatge per a l’exportador, que reté la possessió de la mercaderia mentre 
l’importador no hagi complert amb les obligacions previstes a la remesa.  

c. Contra acceptació, permet a l’importador revisar els documents però no prendre’n 
possessió fins que no es produeixi el pagament al venciment.  

d. Obliga les entitats financeres que hi intervenen a assumir la responsabilitat sobre 
l’examen i el contingut dels documents que la componen. 

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

javalb
d. Les comunicacions entre La Caixa i el banc beneficiari es faran sempre per swift.

javalb
d. Si es tracta d’una remesa documentària, l’enviament de la mercaderia sempre serà previa l’obertura de l’operació en l’entitat financera de l’exportador i l’enviament a la del’importador.

javalb
b. És un avantatge per a l’exportador, que reté la possessió de la mercaderia mentrel’importador no hagi complert amb les obligacions previstes a la remesa.
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30 En els crèdits documentaris: 

a. Es considera que són d’exportació quan parlen de crèdits documentaris sobre l’estranger. 

b. Qui fixa les condicions és el banc confirmador. 

c. El banc emissor és el principal obligat al pagament. 

d. L’únic que no assumeix cap risc és el banc emissor, perquè actua per compte del seu 
client. 

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

31 Des del punt de vista només de les posicions dels bancs que intervenen en les operacions de 
crèdit documentari i sense tenir en compte les obligacions d’ordenant i beneficiari: 

a. L’entitat avisadora actua sempre seguint les instruccions directes de l’ordenant. 

b. El lloc d’ús del crèdit pot ser qualsevol banc encara que no actuï ni com a emissor ni com 
a confirmador. 

c. El banc notificador (no confirmador) actuarà com a mitjancer només en el pagament del 
crèdit, no en altres operacions.   

d. Encara que un banc afegeixi la seva confirmació al crèdit, normalment el crèdit no es 
podrà pagar en les caixes del banc emissor. 

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

32 Suposeu ara que un banc procedeix a l’obertura d’un crèdit documentari seguint les 
instruccions del seu client. Quina alternativa de les següents considereu correcta? 

a. Quan comuniqui l’obertura a un banc del país del beneficiari mitjançant swift, després 
haurà de confirmar aquesta situació per carta.   

b. Tots els crèdits documentaris es regeixen per les Regles i Usos uniformes, per la qual 
cosa no cal fer-ho constar en fer una operació d’obertura. 

c. El banc que rebi la sol·licitud per actuar com a banc confirmador ha d’acceptar-la perquè 
així ho expressen les Regles i Usos uniformes.     

d. El banc que actuï com a confirmador només tindrà garantit el cobrament dels documents 
presentats si compleixen els termes i condicions del crèdit. 

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

javalb
c. El banc emissor és el principal obligat al pagament.

javalb
b. El lloc d’ús del crèdit pot ser qualsevol banc encara que no actuï ni com a emissor ni coma confirmador.

javalb
d. El banc que actuï com a confirmador només tindrà garantit el cobrament dels documentspresentats si compleixen els termes i condicions del crèdit.
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33 El Mercat Espanyol de Divises: 

a. És accessible per a qualsevol entitat financera radicada a Espanya. 

b. Es regeix per les normes de funcionament que estableix el Banc d’Espanya.  

c. Està ubicat a Madrid, als locals del Banc d’Espanya. 

d. Estableix els preus de cada divisa pel resultat de l’oferta i la demanda de cada una d’elles. 

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

34 El mercat de divises a termini o forward: 

a. Estableix que el lliurament de la divisa s’ha de fer abans de tres dies naturals a partir de la 
contractació.  

b. Està constituït exclusivament per les operacions de compra i venda de divises a futur 
contra moneda nacional.   

c. Normalment estableix dates fixes d’operació entre l’entitat financera i el client, i dates 
trencades en l’operativa entre entitats financeres.  

d. Permet fer simultàniament operacions al comptat i a futur quan es tracta d’operacions 
swap. 

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

35 En la contractació d’una assegurança de canvi: 

a. S’està indicant el canvi de mercat de la divisa en el futur.   

b. S’estableix un tipus de canvi tenint en compte els tipus d’interès de les divises, els seus 
canvis al comptat i el temps o termini.   

c. El canvi que s’ha d’aplicar és el que presenti el mercat de comptat en la data prefixada. 

d. Per a operacions d’importació, el client ven una divisa a una data futura. 

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

javalb
d. Estableix els preus de cada divisa pel resultat de l’oferta i la demanda de cada una d’elles.

javalb
d. Permet fer simultàniament operacions al comptat i a futur quan es tracta d’operacionsswap.

javalb
b. S’estableix un tipus de canvi tenint en compte els tipus d’interès de les divises, els seuscanvis al comptat i el temps o termini.
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36 El venedor d’una opció de venda sobre divises: 

a. Ha de pagar l’import de la prima a l’inici del contracte. 

b. S’obliga a comprar les divises al preu de comptat si el comprador de l’opció exerceix eñ 
dret de venda. 

c. Pot decidir exercir el seu dret independentment de la posició del comprador de l’opció. 

d. Té l’avantatge que, sigui quina sigui l’evolució del canvi de la divisa, mai tindrà pèrdues. 

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

37 Malgrat que totes les possibilitats de finançament d’importacions que se citen puguin ser 
correctes, indiqueu quin és el producte que cobreix més àmpliament les necessitats financeres 
de l’empresa: 

a. Compte de crèdit en euros.   

b. Compte de crèdit en divises.   

c. Línia de riscos comercials.   

d. Línia de descompte comercial. 

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

38 Pel que fa al finançament bancari d’exportacions, és cert que: 

a. El prefinançament d’exportacions es considera un risc pur i no un risc comercial.   

b. El risc financer d’anticipar exportacions és superior al de finançar importacions.   

c. Entenem per postfinançament el període que transcorre entre la recepció de l’ordre de 
compra per part de l’exportador i el pagament al comptat en el moment del lliurament de la 
mercaderia.   

d. El risc país es refereix a qualsevol de les circumstàncies per les quals l’importador no pot 
fer front al pagament de l’operació comercial a causa de la seva situació econòmica 
personal. 

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

javalb
b. S’obliga a comprar les divises al preu de comptat si el comprador de l’opció exerceix eñdret de venda.

javalb
c. Línia de riscos comercials.

javalb
a. El prefinançament d’exportacions es considera un risc pur i no un risc comercial.

javalb
36 El venedor d’una opció de venda sobre divises:a. Ha de pagar l’import de la prima a l’inici del contracte.b. S’obliga a comprar les divises al preu de comptat si el comprador de l’opció exerceix eñdret de venda.c. Pot decidir exercir el seu dret independentment de la posició del comprador de l’opció.d. Té l’avantatge que, sigui quina sigui l’evolució del canvi de la divisa, mai tindrà pèrdues.
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39 Les operacions de crèdit a comprador estranger: 

a. Suposen la concessió de crèdit per part de l’exportador a l’importador estranger, 
finançament que avala una entitat financera.   

b. Permeten el finançament de fins a un 100 % de l’import dels béns i serveis exportats. 

c. Es fan preferentment amb exportacions de béns d’equip i serveis similars.   

d. Tots els conceptes de finançament han de tenir l’origen i localització de la despesa a 
Espanya. 

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

javalb
c. Es fan preferentment amb exportacions de béns d’equip i serveis similars.
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Fiscalitat de productes financers 
 

40 Segons la Llei General Tributària (LGT), la responsabilitat tributària solidària afecta: 

a. Els administradors de societats.  

b. Les persones o entitats que no compleixen les ordres d’embargament.  

c. Els gestors de patrimonis en liquidació.  

d. Els adquirents de béns afectes al pagament del deute tributari. 

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

41 Si s’ingressa el deute tributari amb posterioritat a la notificació de la provisió de constrenyiment: 

a. S’aplica el recàrrec executiu.  

b. S’exigiran interessos de demora en tots els casos.  

c. S’aplica el recàrrec de constrenyiment ordinari en el cas que correspongui exigir 
interessos de demora.  

d. S’aplica el recàrrec de constrenyiment reduït en el cas que correspongui exigir interessos 
de demora. 

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

42 Quina de les següents rendes no està subjecta a l’IRPF? 

a. Les rendes subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions.  

b. Les indemnitzacions per acomiadament del treballador, en la quantitat establerta amb 
caràcter obligatori.  

c. Els premis de les loteries i apostes de l’Estat.  

d. Les prestacions familiars per fill a càrrec. 

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

javalb
b. Les persones o entitats que no compleixen les ordres d’embargament.

javalb
c. S’aplica el recàrrec de constrenyiment ordinari en el cas que correspongui exigirinteressos de demora.

javalb
a. Les rendes subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions.
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43 Un treballador assalariat que rep un sou íntegre de 40.000 EUR, i viu en un habitatge propietat 
de l’empresa que té un valor cadastral actualitzat de 84.000 EUR, ha de computar a l’IRPF per 
retribució en espècies: 

a. 4.200 EUR.  

b. 8.400 EUR.  

c. El 5 % de la meitat del valor de l’habitatge a efectes de l’Impost sobre el Patrimoni.  

d. 4.000 EUR. 

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

44 A l’IRPF, quin dels següents rendiments nets del capital immobiliari té dret a una reducció del 
100 %? 

a. Els rendiments generats a més de dos anys.  

b. Els rendiments obtinguts pel traspàs o cessió del contracte d’arrendament de locals de 
negoci.  

c. Els rendiments derivats de la constitució o cessió de drets d’ús o gaudi de caràcter vitalici. 

d. Els rendiments obtinguts per arrendament d’una vivenda a un arrendador de 32 anys que 
tingui uns rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques, en el període impositiu, 
superiors a l’IPREM. 

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

45 Es consideren despeses deduïbles, a l’IRPF, per calcular el rendiment net d’activitats 
econòmiques segons el mètode d’estimació directa normal: 

a. Les aportacions a les mutualitats de previsió social fetes per professionals integrats en el 
règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social, amb el límit de 4.500 EUR.  

b. Les primes de l’assegurança de malaltia satisfetes per a la cobertura del propi contribuent, 
el seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, amb el límit conjunt de 
4.500 EUR anuals. 

c. La contraprestació estipulada per la cessió de béns propietat del cònjuge, que serveixin a 
l’objecte de l’activitat, sempre que la contraprestació no excedeixi del valor del mercat. 

d. Les indemnitzacions i ajudes per cessament de l’activitat econòmica. 

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

javalb
d. 4.000 EUR.

javalb
d. Els rendiments obtinguts per arrendament d’una vivenda a un arrendador de 32 anys quetingui uns rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques, en el període impositiu,superiors a l’IPREM.

javalb
c. La contraprestació estipulada per la cessió de béns propietat del cònjuge, que serveixin al’objecte de l’activitat, sempre que la contraprestació no excedeixi del valor del mercat.
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46 La societat MINASA tributa al tipus general del 32,5 % en l’Impost sobre Societats. Ha obtingut 
unes rendes de 10.200 EUR provinents d’una societat no resident, per les quals ha tributat a 
l’estranger 4.000 EUR. La deducció que pot aplicar la societat MINASA en concepte de doble 
imposició internacional és de: 

a. 4.000 EUR.  

b. 4.615 EUR.  

c. 3.315 EUR.  

d. 1.300 EUR. 

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

47 Quines de les següents rendes percebudes per un no resident estan subjectes a l’Impost sobre 
la Renda de No Residents? 

a. Les subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions.  

b. Els rendiments del treball procedents de retribucions públiques satisfetes per 
l’Administració espanyola, quan el treball es presti íntegrament a l’estranger i els 
rendiments estiguin subjectes a un impost de naturalesa personal a l’estranger.  

c. Els rendiments derivats de la instal·lació o muntatge de maquinària procedent de 
l’estranger quan ho faci el proveïdor de la maquinària, i l’import no excedeixi del 20 % del 
preu d’adquisició de l’element.  

d. Les rendes imputades a contribuents persones físiques que són titulars de béns immobles 
urbans, situats en territori espanyol, no afectes a activitats econòmiques. 

En blanc (Si no heu seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqueu aquesta casella). 
 
48 En Màrius és nu propietari d’un immoble valorat en 400.000 EUR. La seva mare, de 68 anys 

d’edat, és titular de l’usdefruit vitalici sobre aquest immoble. El valor del dret del nu propietari 
sobre l’immoble, a afectes de l’Impost sobre el Patrimoni, és de: 

a. 360.000 EUR.  

b. 316.000 EUR.  

c. 84.000 EUR.  

d. 120.000 EUR. 

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

javalb
a. 4.000 EUR.

javalb
d. Les rendes imputades a contribuents persones físiques que són titulars de béns immoblesurbans, situats en territori espanyol, no afectes a activitats econòmiques.

javalb
b. 316.000 EUR.
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49 Forma part del fet imposable de l’Impost sobre Successions i Donacions: 

a. La renúncia de drets a favor d’una persona determinada.  

b. Els premis i les indemnitzacions exonerades de l’IRPF.  

c. Les prestacions provinents de plans de pensions, sempre que els beneficiaris les integrin 
a l’IRPF.  

d. Les subvencions que concedeixin entitats públiques o privades amb fins benèfics, 
docents, culturals, esportius o d’acció social. 

En blanc (Si no heu seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqueu aquesta casella). 
 
50 Estan subjectes a retenció per l’IRPF els rendiments derivats de: 

a. Les repos sobre Lletres del Tresor.  

b. Les repos sobre Obligacions de l’Estat.  

c. Els actius financers amb rendiment mixt que produeixen un tipus efectiu explícit anual 
inferior al tipus de referència vigent en el moment de l’emissió.  

d. Els bons segregables o STRIPS. 

En blanc (Si no heu seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqueu aquesta casella). 
 
51 En Manel ha rebut l’any 2007, en concepte de dividends de societats, 4.850 EUR. Considerant 

que no li han fet repercutir despeses d’administració i dipòsit, el tipus efectiu de gravamen a 
l’IRPF sobre aquests dividends serà del: 

a. 18 %  

b. 12,43 %  

c. 5,57 %  

d. Per calcular-ho cal saber la resta de rendes percebudes durant el 2007. 

En blanc (Si no heu seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqueu aquesta casella). 
 
52 El partícip d’un fons d’inversió fa les següents operacions: 

- 27-02-07: compra de 100 participacions per 1000 EUR. 

- 19-03-07: venda de 100 participacions per 800 EUR. 

- 04-04-07: compra de 50 participacions per 350 EUR.  

- 02-01-08: venda de 50 participacions per 600 EUR. 

javalb
a. La renúncia de drets a favor d’una persona determinada.

javalb
d. Els bons segregables o STRIPS.

javalb
b. 12,43 %
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En relació amb l’IRPF, és correcte afirmar que: 

a. El partícip tributarà 9 EUR el 2008 per totes aquestes operacions.  

b. El partícip podrà integrar a la base imposable de l’IRPF del 2007 unes pèrdues de 
200 EUR.  

c. El partícip tributarà 45 EUR el 2008 per totes aquestes operacions.  

d. D’acord amb la norma antiaplicació de pèrdues, el partícip no podrà integrar mai les 
pèrdues corresponents a les operacions del 2007. 

En blanc (Si no heu seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqueu aquesta casella). 
 
53 En relació amb la fiscalitat dels plans de pensions: 

a. Les aportacions anuals fetes per un contribuent a favor del seu cònjuge, fins a 2.000 EUR 
anuals, estan subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions.  

b. Les prestacions rebudes pels beneficiaris de plans de pensions estan subjectes a l’Impost 
sobre Successions i Donacions.  

c. Els drets consolidats dels partícips en un pla de pensions estan exempts en l’Impost sobre 
el Patrimoni.  

d. Les aportacions a plans de pensions estan subjectes a l’Impost sobre Primes 
d’Assegurances. 

En blanc (Si no heu seleccionat cap de les alternatives anteriors, si us plau, marqueu aquesta casella). 
 
54 Pel que fa a la fiscalitat a l’IRPF de les prestacions en forma de renda immediata de les 

assegurances de vida-estalvi: 

a. Si la renda és temporal, estaran més gravades les rendes que tenen una durada més 
curta.   

b. Si la renda és vitalícia, el percentatge subjecte a gravamen per a un determinat perceptor, 
depèn de l’edat que tingui a cada anualitat de renda.  

c. La retenció del 18 % s’aplica sobre l’import íntegre de la renda percebuda.  

d. Si la renda és vitalícia, el percentatge subjecte a gravamen és inferior com més gran és 
l’edat (per trams) del perceptor en el moment de constitució de la renda. 

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

javalb
a. El partícip tributarà 9 EUR el 2008 per totes aquestes operacions.

javalb
c. Els drets consolidats dels partícips en un pla de pensions estan exempts en l’Impost sobreel Patrimoni.

javalb
d. Si la renda és vitalícia, el percentatge subjecte a gravamen és inferior com més gran ésl’edat (per trams) del perceptor en el moment de constitució de la renda.
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55 En el tractament fiscal del lísing: 

a. La part de la quota que correspon al cost del bé és una despesa deduïble sense cap límit 
a l’IRPF.  

b. La consideració fiscal a l’IRPF d’un lísing sobre un terreny és similar a la del préstec. 

c. En cap cas l’import de l’opció de compra és una despesa deduïble a l’IRPF.  

d. L’IVA suportat, que grava les quotes de lísing no és deduïble de l’IVA repercutit per 
l’empresari o professional. 

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

javalb
b. La consideració fiscal a l’IRPF d’un lísing sobre un terreny és similar a la del préstec.




