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UNITAT 1: La funció comercial dins de l'empresa  

 
 
ACTIVITATS-PÀG. 8  
 

1. Quina diries que és la funció principal de l'empresa? 

La funció principal de l'empresa és crear o augmentar béns i/o serveis a partir de recursos escassos per 
cobrir les necessitats dels individus que, d'altra banda, són il·limitades. 

 

2. Assenyala quin és l'objectiu últim de l'empresa. 

L'objectiu últim de l'empresa és l'obtenció de beneficis mitjançant la comercialització dels seus productes. 

 

3.  Posa un exemple d'empresa industrial, empresa comercial i empresa de serveis conegudes. 

Exemple d'empresa industrial: INDITEX, SEAT...  

Exemple d'empresa comercial: una petita llibreria de barri, CARREFOUR… 

Exemple d'empresa de serveis: una assessoria jurídica, una perruqueria… 

 
 
ACTIVITATS-PÀG. 10  
 

4.  Copia i completa la taula següent al quadern i indica davant quin tipus de mercat ens trobarem en 

funció del nombre d'operants que hi hagi en aquest: 

 

Oferents 
 

Demandants 
Un Pocs Molts 

Un 

Monopoli 
bilateral 

Monopoli 
limitat de 
demanda 

Monopoli de 
demanda 

Pocs 
Monopoli 
limitat d'oferta 

Oligopoli 
bilateral 

Oligopoli de 
demanda 

Molts 
Monopoli 
d'oferta 

Oligopoli 
d'oferta 

Competència 
perfecta 

 

5.  Posa un exemple de mercat en oligopoli i explica’n el funcionament. Explica per què és un oligopoli. 

L'alumne ha de ser capaç de posar un exemple d'aquest mercat. A tall d'exemple, assenyalem el mercat de 
telefonia mòbil, en què són pocs els oferents (3 o 4 empreses de telefonia), el producte és molt homogeni 
(es tracta d'un servei molt similar i sense diferències entre les diferents empreses que componen el 
monopoli) i competeixen aferrissadament entre elles, amb petites o subtils diferències en plans i 
promocions per a la utilització dels serveis. 
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ACTIVITATS-PÀG. 12  
 

6.  Quins factors creus que influeixen en l'aparició de grups informals al si d'una empresa? 

L'alumne ha de poder observar que els principals factors que influeixen en la formació de grups informals 
d'una empresa serien els relacionats amb les relacions personals que es poden arribar a establir entre els 
empleats: afinitat, ideologia, aficions, gustos personals, etc. Tots els que puguin arribar a generar una 
relació d'amistat entre les persones. 

 

ACTIVITATS-PÀG. 14 
 

7. Amb l'ajuda del teu professor, confecciona l'organigrama del teu institut. 

El professor ajudarà l'alumne a confeccionar l'organigrama de l'institut corresponent. 

 

8. Confecciona l'organigrama d’AZÚCAR CAÑÍ a  partir de l'entrevista que es transcriu a continuació amb el 

director gerent: 

«—Les principals instal·lacions d’AZÚCAR CAÑÍ són a Tineo (Astúries). Podria comentar-nos quins 

processos es realitzen en aquesta localitat? 

—Des d’aquí es dirigeix tota la programació de compres, emmagatzematge i distribució. Tota la 

producció i l’envasament de sucre es desenvolupa també a les nostres instal·lacions de Tineo. 

—Però també hi ha instal·lacions a Barcelona, Logronyo i Huelva... Hi ha algun motiu que expliqui 

aquesta diversitat de centres? 

—Les nostres oficines de compra estan situades a Logronyo. A Barcelona hi ha les nostres 

instal·lacions d'R+D i a Huelva tenim les nostres instal·lacions administrativofinanceres.» 



 
Operacions administratives de compravenda SOLUCIONARI 

 

6  
 

 

 

 
 

 
ACTIVITATS-PÀG. 17  
 

9.  Quins factors creus que influeixen en el fet que una empresa tingui un tipus de departament 

comercial amb una estructura organitzativa determinada o un altre? De què dependrà? 

Factors com el tipus de producte o el tipus o la diversitat de clients seran fonamentals a l'hora de 
determinar el tipus d'estructura d'un departament comercial. La varietat de funcions, productes, clients o 
zones geogràfiques a què cal atendre són punts rellevants en el tipus d'estructura de què consta un 
departament comercial. S'ha de fer constar a l'alumne que, en la pràctica, totes acaben recorrent a criteris 
mixtos. 

 

10.  Per què creus que és necessària la coordinació entre la funció comercial i la funció tècnica o de 

producció de l’empresa? 

L'alumne ha de veure la importància que les àrees d'una empresa treballin coordinades. S'ha de fer veure 
que la coordinació és necessària ja que com més i millor conegui el departament de vendes el producte 
fabricat més fàcil li serà vendre’l al client. També perquè la funció comercial, en el seu vessant de compres, 
ha de saber quins són els requeriments que des de l'àrea de producció se li fan per proveir millor i que no 
es trobin desproveïts a la fàbrica en cap moment. 

 

11. Un majorista dedicat a la venda de materials de construcció té una clientela formada per empreses 

constructores, petits establiments de venda directa al públic i venda directa a clients. Et demana que 

organitzis el seu Departament Comercial, perquè passarà a vendre, a més de Ciudad Real, a les 

províncies de Palència i Zamora. 

Direcció general

Tineo

Direcció 
comercial

Direcció de 
Compres

Magatzem

Distribució

Direcció 
tècnica

Producció

Envasament

Logronyo

Compres

Barcelona

Recerca i 
desenvolupament

Huelva

Direcció 
administrativa

Direcció 
financera
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L'alumne ha de construir un organigrama basat en criteris geogràfics, per clients i, finalment, funcionals. 

 
 

ACTIVITATS-PÀG. 19  
 

12. A continuació s’esmenten una sèrie d’empreses. Determina en quina d’aquestes tindrà més 

importància la secció d’Aprovisionament que la de Producció o Tècnica i per què: 

 Una fàbrica de massapà. 

 Un restaurant. 

 Un supermercat. 

 Una agència de viatges. 

En el restaurant i el supermercat ja, que quedar-se sense estocs o existències comportaria no poder dur a 
terme la seva activitat. A la fàbrica estaran al mateix nivell, en què són tan importants l’una com l’altra. 

Són empreses COMERCIALS, la primera i l'última de serveis, en comercialitzar un servei i no un producte, 
que no duran a terme cap activitat productiva. 

 

13. Ara intenta determinar si en cadascuna d’aquestes empreses el Departament d’Aprovisionament pot 

o ha de tenir més importància que el de Vendes. 

Per igual, si bé en el restaurant i el supermercat ha de tenir una mica més d'importància i pes, ja que 
aquestes empreses, sense una bona activitat d'aprovisionament (compres a temps, per exemple) es 
podrien veure desproveïdes i, per tant, no tindrien res per vendre, res amb què poder comercialitzar i dur a 
terme la seva activitat. Per això potser es dona més importància a aquestes àrees en aquestes empreses. 

 

14. Quines característiques creus que ha de tenir un bon venedor? Cerca el significat de les paraules 

empatia i assertivitat en un diccionari. 

Les mateixes que el cap de vendes: empatia, assertivitat, dots de comunicador per saber transmetre i fer 
arribar les seves idees, a fi d’aconseguir el tancament de vendes. També ha de saber escoltar per 
comprendre les objeccions dels clients i poder-los fer front, sortint al pas i assolint la consecució de les 
vendes, que ha de ser el seu objectiu últim. 

 

 

Direcció comercial

Ciudad Real

Empreses 
constructores

Compres

Vendes

Comerç 
detallista i 

intermediaris

Clients de 
comptat

Palència

Empreses 
constructores

Comerç 
detallista i 

intermediaris

Clients de 
comptat

Zamora

Empreses 
constructores

Comerç 
detallista i 

intermediaris

Clients de 
comptat
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TEST D'AVALUACIÓ-PÀG. 24 

1. Des d'un punt de vista comercial, l'empresa… 

c) Té per objectiu produir béns i serveis demanats pel mercat. 

2. L'empresari és… 

a) Un agent econòmic encarregat de decidir la quantitat de cada factor productiu que s'ha d'emprar. 

3. El mercat està format… 

b) Pel conjunt de venedors i compradors d'un producte. 

4. En un mercat en competència perfecta… 

d) Les opcions a i c són correctes. 

5. En l'oligopoli el producte és… 

b) Únic i indiferenciat. 

6. La funció de vendes té un doble vessant: 

c) El de màrqueting i el d'atenció al client. 

7. La cultura empresarial… 

d) Les opcions a i c són correctes. 

8. La forma predominant en l'organització d'un departament és… 

c) L’organització funcional. 

9. Els termes aprovisionament i compres… 

c) Compres és una activitat inclosa dins de l'aprovisionament. 

10. La comptabilitat pertany a l'àrea funcional o funció… 

a) Administrativa. 

 
ACTIVITATS FINALS-PÀG. 25  
 

1. A quines àrees funcionals assignaries les tasques o activitats següents? 

 Confecció de nòmines i assegurances socials. 

Social o de RH. 

 Elaboració d'un pla de vendes. 

Comercial. 

 Estudi d'una línia de crèdit. 

Financera. 

 Elaboració del diari comptable de l'empresa. 

Administrativa. 

 Elaboració de pressupostos. 

Administrativa. 

 Confecció d'una carta d'acomiadament d'un treballador. 

Social o de RH. 

 Elaboració de cartes per sol·licitar pressupostos a nous proveïdors. 

Comercial. 
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2. Indica quines d'aquestes activitats són susceptibles de dur-se a terme en el Departament Comercial 

d'una empresa: 

A. Estudis de mercat. 
B. Cerca de recursos econòmics. 
C. Plans de formació d'empleats. 
D. Facturació. 
E. Estudis de pressupostos de compres. 
F. Determinació de preus de venda. 
G. Estudi d'envasos de productes. 
H. Gestió d'impagaments de clients. 
I. Gestió de tresoreria. 
J. Selecció de proveïdors. 
K. Recerca i desenvolupament de productes. 
L. Control de qualitat. 
M. Contractació de venedors. 

 

Serien susceptibles de ser realitzades pel departament comercial d'una empresa les activitats següents: a), 
d), e), f), g), j), k), l), m). 

Encara que les activitats: g), k) i l) podrien ser encomanades al departament tècnic, segons l’organització 
interna de l'empresa. 

 

3. Un empresari dedicat a la comercialització de productes asturians té un establiment en un centre 
comercial de Burgos. Aquest empresari pensa ampliar la seva activitat comercial a la venda de productes 
típics d’El Bierzo. 
Dissenya l’organigrama del futur Departament Comercial seguint el criteri d’organització que et sembli 
més adequat i explica’n el perquè. 
 

 
 
 
L'organigrama s'ha elaborat tenint en compte un criteri de comercialització mixt, utilitzant un criteri 
principal per productes i un altre per funcions. 

Departament Comercial

Productes típics d'El Bierzo

Aprovisionament

Compres

Magatzem

Vendes

Productes asturians

Aprovisionament Vendes
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4. La María Zambrano dirigeix l’empresa CIRERAR, SA, un viver de plantes on, a més de vendre a molt bon 
preu, es dedica també a dissenyar i crear zones verdes i jardins. L’Eneko Pérez i la Marta Kerekes 
dirigeixen dues seccions de l’empresa:  

a) Disseny i creació. 

b) Vendes.  

El primer d’ells té dos subordinats: un enginyer tècnic d’obra pública i un cap de disseny paisatgístic. La 
Marta té tres venedors a càrrec seu. 
Elabora l'organigrama de l'empresa amb un staff legal i un altre de financer que assessorin directament 
la María Zambrano, i un staff tècnic laboral per assessorar l'enginyer. 

 

 

 
 
5. L'HOTEL GLAM és un dels millors hotels de la ciutat. Situat al cor comercial i administratiu, és un referent 
en l’hoteleria de la ciutat des de fa anys. La seva cultura empresarial es basa a assolir màximes qualitats 
en cadascun dels departaments. Aquestes són les principals característiques d’aquest hotel: 

a) Consergeria: en aquest departament s’integren la consergeria i altres serveis com ara pàrquing, caixa 

forta, grums, equipatges… 

b) Hostatgeria: s’hi integren neteja i llenceria. 

c) Bugaderia: s'ocupa de rentar la roba de l'hotel i la dels clients que ho sol·licitin. 

d) Cuina: n’hi ha una de central i dues d’auxiliars amb sortida a l’exterior. A la cuina hi ha una àrea de 

compres i una altra de cellers. 

e) Restaurant: menjador, restaurant, cafeteria, sala de festes i sala de casaments i banquets. 

Direcció general 

(María Zambrano)

Administració
Departament 

Comercial

Cap de vendes

Venedor

Venedor

Venedor

Cap de compres

Departament Tècnic
(Eneko)

Obra pública

Treballadors

Staff tècnic laboral

Cap de disseny 
paisatgístic

Staff legal Staff financer 
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f) Administració: àrea funcional típica de qualsevol empresa. 

g) Comercial: comercialitza les unitats productives de l’hotel. Vendes, relacions públiques i publicitat 

s’integren en el departament. És responsable de les reserves. 

h) Manteniment: s'ocupa de totes les instal·lacions. 

Analitza els components de l’estructura organitzativa i elabora l'organigrama de l'hotel. Anota-hi tot el 

que et cridi l'atenció quant a la seva organització formal. Creus que li falta algun element? Explica la teva 

resposta. 

L'alumne ha d’elaborar, de manera personal i creativa, un organigrama en el qual es reculli l'estructura de 
l'hotel. En la seva elaboració es podran aportar les dades que es cregui convenients, respectant les 
característiques d'organització descrites.  

S’haurà d'observar que hi falten determinades funcions o que, almenys, no s'esmenta res sobre aquest 
tema (RH, financera...).  

L'alumne haurà d'observar aquest fet i haurà de poder donar algun tipus d'explicació a aquesta absència, 
com per exemple, que aquestes funcions o activitats estan externalitzades. 

 
PRÀCTICA PROFESSIONAL PROPOSADA-PÀG. 26  
 
Embotits a Tineo 
Es demana: 
 
1. Elabora l'organigrama amb l'estructura funcional de l'empresa. No oblidis els serveis dels staff. 
 

 
 
 
 
  

Direcció general

Departament 
Comercial

Vendes

Astúries Lleó Lugo Ourense

Compres

Departament 
Tècnic

Producció

Envasament

Administració

Serveis 
generals

Staff 
assessoria
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2. Quants venedors necessitarà l'empresa? Quants caldran per zona? 

Es tracta, en aquest supòsit, de determinar el nombre d'empleats que cal contractar, sabent que a la 
setmana dediquen 53 hores a visitar comercials. A partir dels minuts dedicats al mes es fan els càlculs 
anuals tal com es veu en la imatge següent. 

 

 
 
 

 
 
 
3. Si es pretengués que els venedors de la zona occidental cobrissin també la zona de Lugo i Ourense i els 
de la zona centre portessin també la de Lleó, com variaria o quedaria la situació? 

 
Amb les noves zones, les necessitats de comercials quedarien de la manera següent: 
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