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1. OBJECTIUS

1.- Proporcionar els coneixements bàsics de les finances empresarials.
2.- Conèixer l’estructura econòmica i financera de l’empresa.
3.- Identificar i analitzar les inversions empresarials.
4.- Saber calcular la seva rendibilitat i entendre la seva relació amb el cost financer.
5.- Introduir a l’estudiant  en el coneixement dels diferents tipus de finançament

existent per a les empreses.
6.- Conèixer, identificar i calcular el risc empresarial.

2. CONTINGUTS

L’assignatura pretén proporcionar  coneixements i  terminologia bàsics de les  finances
empresarials, a fi i efecte de facilitar la seva adquisició i comprensió. Iniciant, alhora, a
l’alumnat en la utilització de les eines i tècniques de treball que permeten interpretar i
assolir la matèria i els aspectes que engloba l’àrea financera de l’empresa.

Primerament,  es  vol  donar  a  conèixer  què  comprèn  la  funció  financera,  els  seus
objectius, el seu àmbit d’actuació, així com, la composició i tasques del departament
financer en l’empresa.

Concretament,  pretén  ensenyar  les  eines  necessàries  per  comprendre  el  binomi
Inversió-finançament,  en  l’horitzó  econòmic  a  llarg  termini,  de  l’empresa  actual.  La
manera  com s’hi  troba  relacionat  i  l’equilibri  que  té  que  respectar  per  al  correcte
funcionament de l’empresa.

En quant  a  les  inversions,  conèixer  el  concepte i  la  funció  d’inversió  en l’empresa;
proporcionar  els  criteris  de  valoració  econòmica  per  poder  decidir  la  viabilitat  d’un
projecte  d’inversió  ;  i  contemplar,  finalment,  la  possibilitat  de  la  coexistència  de
diferents alternatives d’inversió davant les quals haver d’escollir acuradament, qüestió
que  es  resolt  utilitzant  els  criteris  econòmico-financers  adequats  que  fonamentaran
l’elecció.

En quant al finançament conèixer quines diferents fonts de finançament, a llarg termini,
pot utilitzar l’empresa ; estudiar els avantatges i desavantatges de cadascuna d’elles; i
quines repercussions té haver escollit una o una altra alternativa, de proveir-se de fons,
per a l’empresa.

Finalment, arribar a veure la important relació de la rendibilitat dels projectes d’inversió
amb la manera en què es financen i a poder escollir l’estructura financera òptima que
permeti  poder  adquirir  una  visió  globalitzadora  i  integradora  de  les  dos  vessants
empresarials : inversió i finançament.

1



3. PROGRAMA

1 . La funció financera de l’empresa.
2 . La decisió d’inversió.
3 . Els mètodes estàtics de valoració i selecció d’inversions.
4 . Els mètodes dinàmics de valoració i selecció d’inversions.
5 . L’estructura econòmica i financera de l’empresa.
6 . El fons d’amortització o autofinançament per manteniment.
7 . Autofinançament i endeutament.
8 . El finançament extern o de mercat.
9 . L’anàlisi cost-volum-benefici.
10. L’estructura òptima de capital.

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

Els  materials  de  l’assignatura  comprenen,  per  una  banda,  el  desenvolupament
teòric de cadascun dels temes del programa, editats i  accessibles mitjançant  els
dossiers electrònics i la copisteria de la facultat de Dret i Economia, i, per una altra
banda, els  casos i  exercicis pràctics  proposats i  resolts,  accessibles igualment  a
través dels dossiers electrònics i la copisteria.

Així  mateix,  la  consulta  dels  manuals  recomanats  en  la  bibliografia  és
imprescindible per ampliar i  aclarir conceptes i  eines bàsics de l’assignatura que
s’aniran desenvolupant durant el curs acadèmic.

5. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA GENERAL
 Suárez Suárez, Andrés S. (1991). “Economía Financiera de la  Empresa”. Ed.

Pirámide.
 Suárez  Suárez,  Andrés  S.  (1993).  “Decisiones  Óptimas  de  Inversión  y

Financiación”. Ed. Pirámide.
 Ferruz, L. (1994). “ Dirección Financiera “ Ediciones Gestión 2000,S.A.
 Fernández Blanco, Matilde. (1991). “Dirección Financiera de la Empresa”. Ed.

Pirámide.
 Arroyo, A. ; Prat, M. (1993). “Dirección Financiera”. Ed. Deusto.
 Durán Herrera, JJ. (1992). “Economía y Dirección Financiera de la Empresa”. Ed.

Pirámide.
 Gómez  Bezares,  F.  (1993).  “  Las  decisiones  financieras  en  la  práctica  “.

Biblioteca de Gestión.
 Loring, J. (1995). “ La gestión financiera “. Ed. Deusto.
 Pérez-Carballo, A. y J. ; Vela, E. (1993). “ Pincipios de gestión financiera de la

empresa”. Ed. Alianza Universidad Textos.
 Brealey, R. ; Myers, S. ; Marcus, A. (1996). “ Principios de Dirección Financiera.

Ed. McGraw-Hill.
 Brealey,  R.  ;  Myers,  S.  (1998).  “  Fundamentos  de  financiación  empresarial.

Quinta edición. Ed. McGraw-Hill.
 Keown; Petty; Scott; Martin (1999). “Introducción a las finanzas”. Ed. Prentice

Hall.
 Santandreu, E. (1989). “ Gestión de la financiación empresarial “.EADA Gestión.
 Fernández Alvarez, A. (1994). “ Introducción a las finanzas “. Ed. Civitas.
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BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA
 Mott,  G.  (1988).  “Principios  y  Práctica  de  la  Valoración  de  Inversiones.  Ed.

Deusto.
 Nassir, Sapag Chain (1993). “Criterios de Evaluación de Proyectos. Ed. McGraw-

Hill.
 Borrell  i  Vidal,  M.  ;  Crespí  i  Cladera,  R.  (1993).  “Direcció  Financera  de

l’Empresa. Teoria de l’Estructura de Capital  i  les seves Aplicacions”. Ed. Ariel
Economia.

 Termes, Rafael (1999). “Inversión y Coste de Capital. Manual de Finanzas”. Ed.
McGraw-Hill.

BIBLIOGRAFIA PRÀCTICA
 Domínguez Machuca, J.A. ; Durbán, S. (1990). “El Subsistema de Inversión y

Financiación de la Empresa”. Ed. Pirámide.
 García, C. ; Mascareñas, J. ; Pérez, E. (1991). “Casos Prácticos de Inversión y

Financiación en la Empresa”. Ed. Pirámide.
 Arroyo,  A.  ;  Prat,  M.  ;  i  altres  (1996).  “  Doscientos  ejercicios  resueltos  de

dirección financiera “. Ed. Deusto.
 Pablo  De,  A.  ;  Ferruz,  L.  ;  Santamaría,  R.  (1990).  “Análisis  Práctico  de

Decisiones  de  Inversión  y  Financiación  en  la  Empresa.  Casos  resueltos  y
aplicaciones informáticas” Ed. Ariel Economía.

6. AVALUACIÓ

L’assignatura de Direcció Financera I tindrà una avaluació al febrer i una altra al
setembre (per  a  l’estudiantat  que hagi  suspès o no s’hagi  presentat  al  mes de
febrer). La nota que permet superar l’examen és cinc o més punts sobre deu.

L’examen constarà de dues parts : - una primera part de tipus test ;
- una segona part de tipus pràctic.

La part de l’examen tipus test constarà, aproximadament, de 20 preguntes amb
quatre possibilitats de resposta (a, b, c i d), de les quals solament una resposta
serà la vàlida. Les respostes correctes puntuaran 1 punt cadascuna, les errònies
puntuaran -0,25 punts cadascuna i les respostes en blanc no sumaran ni restaran
punts.

La part de l’examen tipus pràctic consistirà en varis exercicis (2 ó 3) extensos, que
han d’ abastar la totalitat del temari donat a classe. Cadascun dels exercicis s’ha
d’aprovar per superar l’examen pràctic.

Serà necessari presentar en l’examen el DNI o altre document identificatiu (carnet
UdL, de conduir  o passaport) i  sol  es permetrà portar el  bolígraf  o similars i  la
calculadora no financera.
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