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1. OBJECTIUS

S’intenta  oferir  als  alumnes  uns  coneixements  bàsics  de  Matemàtica  de  les
Operacions Financeres, que incorporen la definició i el tractament de l’equivalència
financera,  instruments  de  valoració  com  les  rendes  i  la  descripció  financera
d’algunes modalitats de préstecs.
Es  planteja  la  metodologia  de  l’anàlisi  financer  i  la  seva  aplicació,  però  sense
realitzar prèviament una formalització exhaustiva del model de valoració financera.

2. CONTINGUTS o METODOLOGIA

 INTRODUCCIÓ
 RÈGIMS FINANCERS
 RENDES FINANCERES
 PRÉSTECS

3. PROGRAMA

1.      INTRODUCCIÓ  
 Operacions financeres
 Finançament i inversió
 Equivalència financera

2.      RÈGIMS FINANCERS  
 Definició i classificació
 Règim financer d’interès simple vençut
 Règim financer de descompte comercial
 Règim financer d’interès compost a tant constant
 Estudi dels tants d’interès: tant nominal i tant efectiu
 Tants efectius d’interès equivalents
 Règim financer d’interès compost a tant variable
 Règim financer de descompte compost a tant constant
 Estudi dels tants de descompte: tant nominal i tant efectiu
 Tants efectiu de descompte equivalents
 Tants efectius d’interès i de descompte equivalents
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3.      RENDES FINANCERES  
 Introducció.  Definició de renda financera
 Classificació de les rendes
 Valoració: Valor actual i Valor final
 Renda vençuda, immediata i temporal
 Renda perpètua
 Renda anticipada
 Renda diferida
 Quadre resum
 Rendes constants
 Rendes variables
 Rendes de variació geomètrica
 Renda de variació linial
 Renda fraccionada

4.      PRÉSTECS  
 Introducció i classificació
 Préstec amortitzable amb un sol pagament
 Préstec  amortitzable  mitjançant  un  sol  pagament,  amb  abonament  periòdic

d’interessos
 Préstec amortitzable amb termes constants.  Préstec francès
 Préstec amortitzable amb termes variables en progressió geomètrica
 Préstec de quota de capital constant
 Préstec concertat a “interès financer”
 Cost del préstec

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

 Apunts
 Bibliografia
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6. AVALUACIÓ

- Sistema a triar per l’alumne:
- Realització de supòsits, casos pràctics i treballs proposats pel professor durant el

curs.
- Realització d’un examen a final de curs.

2


