
 
Producció Entenem com a producció 

qualsevol procés que tingui 

com a finalitat crear o 

posar béns o serveis a 

l´abast de la gent per 

satisfer les necessitats   
Factors de Producció Són el recursos que utilitza 

una empresa o una 

persona per crear béns o 

serveis 

 
Fi de l´empresa o 

Objectiu general És la raó de ser de 

l´empresa com a unitat 

econòmica 

 
Objectiu  És allò que vol aconseguir 

una empresa en un 

període determinat de 

temps   
Subobjectius Són els que ens ajudaran 

a aconseguir els objectius 

prèvimnet marcats 

 



Conflicte d´objectius  A l´hora de fixar els 

objectius s´ha de mantenir 

un equilibri amb totes les 

persones que estan 

relacionades amb 

l´empresa com per 

exemple: Accionistes, 

Treballadors, Clients, 

Proveïdors… 

 

La Cadena de Valor Són els passos de una 

empresa des del moment 

que demana el producte 

fins que surt el producte 

acabat.  
Factor Huma Són les persones físiques 

o jurídiques que componen 

l´empresa 
 

 

Factor Materials Són els béns economics 

de l´empresa 

 
Organització És el conjunt de relacions 

d´autoritat, coordinació i de 

comunicació que formen 

l´activitat del factor humà 

entre si i amb l´exterior.  



Entorn  S´entén com tots els 

factor que condicionen 

l'actuació de l´empresari/a i 

en conseqüència de 

l´empresa.  
Àrea Comercial Són el conjunt d´activitats 

necessàries per fer arribar 

als consumidors els béns i 

serveis produïts. 

 
Àrea de Producció Controla l´aprovisionament 

de matèries primeres i 

gestiona la producció dels 

béns i serveis. 

 
Àrea d´inversió i 

finançament S´encarrega de dur a 

terme la política 

d´inversions de l´empresa, 

a més de la recaptació de 

fons per a aquesta.  
Àrea de Recursos 

Humans Té com a funció 

seleccionar i contractar 

treballadors, formar-los i 

en general organitzar tot el 

personal i administrar la 

documetació. 

 



Sistema economic global És un mecanisme o institució 

social que organitza la 

producció, distribució i consum 

en el benefici d'una societat 

particular 

  
L’entorn de l’empresa És tot allò que és aliè a 

l'empresa com a organització. 

De forma que l'entorn de 

l'empresa està compost pels 

factors externs que influeixen 

sobre les decisions de 

l'empresa, que li són 

incontrolables, i que afecten a 

l'èxit de les seves estratègies 

empresarials 
 

Pais subdesenvolupat Són països que tenen els 

indicadors socioeconòmics 

més baixos del món, així com 

els índexs de 

desenvolupament humà més 

baixos.  
Entorn general afecta a totes les emprese 

del mercat 

 
Entorn especific Afecta a una part de les 

empreses 

 
 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3_(economia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consum
https://ca.wikipedia.org/wiki/Benefici_econ%C3%B2mic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Organitzaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrat%C3%A8gies_empresarials&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrat%C3%A8gies_empresarials&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_en_vies_de_desenvolupament
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndex_de_desenvolupament_hum%C3%A0
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Especulació del sòl És la compra d'un bé per a la 

seva posterior revenda a un 

preu més alt 

 

 

Etica empresarial Normes d’educacio que es 

considera moralment 

correcte que limita les 

activitats que produeix 

efectes negatius a la 

societat.  

Responsabilitat social La responsabilitat de les 

empreses en els costos 

social negatius produït per 

el seu activitat econòmic 

 

 

Codi de conducta de 

l’empresa 

És un document redactat 

voluntàriament per una 

empresa en el qual s'exposen 

una sèrie de principis que es 

compromet unilateralment a 

seguir 

 

Productivitat És la mesura de l'eficiència de 

la producció. És una relació 

entre la quantitat de recursos 

utilitzats i els productes o 

serveis que se n'obtenen 

 



Empresari Actualment es defineix com 

una o diverses persones que 

tenen com a finalitat prendre 

decisions en l’empresa per 

assolir uns objectius 

prèviament marcats , intentant 

mantenir un equilibri entre tots 

els elements que la formen i 

actuant sempre en condicions 

de risc.  

Planificar O dissenyar un pla d’acció una 

vegada ha analitzat i 

diagnostica la situació  el 

moment, és a dir, ha interpretat 

els estudis del consumidor 

mitjançant estudis de mercat.  

Gestionar  Dirigir tots els elements que 

formen l’empresa, per tal 

d’obtenir l’objectiu marcat o 

planificat. 

  

Organitzar Coordinar tots els elements de 

l’empesa disponibles, de 

manera que el funcionament 

de tot el conjunt sigui el més 

eficaç possible 

 

Controlar  Conèixer en quina mesura 

s’estan complint els objectius 

marcats en el pla i corregir les 

possibles desviacions. 

 
 

 

CARTEL Agrupació informal d’empreses, 
que, encara que conserven la 

seva independència, s’associen 
per disminuir o eliminar la 
competència del mercat. 

 



PROGRAMA DE 
CLÈMENCIA 

Mecanisme mitjançant el qual, 
les empreses que confessen 

davant l'Autoritat de 
Competència ser part d'una 
col·lusió o una altra pràctica 

anticompetitiva, poden beneficiar-
se d'una reducció parcial o total 

de la multa aplicable per aquesta 
conducta.  

ECONOMIA DE MERCAT Sistema econòmic que centra 
l'organització i assignació de la 
producció i el consum de béns i 
serveis en la llei d'oferta i 
demanda. 

 

COMPETÈNCA PERFECTA Fenòmen que es dóna quan 
empreses tenen una falta de 
poder per a manipular el preu al 
mercat (preu-acceptants), i es 
dóna una maximització del 
benestar, resultant una situació 
ideal dels mercats de béns i serveis 
en els que la interacció de l'oferta i 
la demanda determina el preu.  

 

PUBLICITAT COMPARATIVA Publicitat on l'anunciant busca 
comparar la seva oferta amb la 
de la seva competència, amb 

l'objectiu de ressaltar les 
característiques o qualitats dels 

seus productes enfront dels 
altres, això es pot fer sense 

esmentar clarament el nom de 
l'altra marca. 

 

 

 
COMPETÈNCA 
IMPERFECTA 

 
Es defineix com aquells en el que 
els compradors i venedors tenen 
en compte la seva capacitat per 
influir en el preu del mercat. 

 



MONOPOLI És el cas extrem de competència 
imperfecta i es caracterítza per 
l'absència de competència. Una 
única empresa produiex tot el bé i 
ofereix tot el servei que hi ha, per 
la qual cosa té plena capacitat per 
influir sobre el preu o la quantitat 
que cal produir.  

 

OLIGOPOLI Són poques empreses que operen 
en el marcat, però tenen la 
dimensió suficient per a incidir en 
el preu si alguna decideix variar la 
seva oferta. 

 

COMPETÈNCIA 
MONOPOLÍSTICA 

Són moltes empreses que 
ofereixen productes similars amb 
la mateixa funció o unitat. 
Aquestes empreses confereixen 
als seus productes una 
diferenciació específica que 
fidelitza la seva clientela, per això 
disposen de cert marge 
d'influència sobre el preu. 

 

GRAU DE CONCENTRACIÓ Es tracta d'un nombre d'empreses 
que esatan presents en el mercat. 
Com més nombre de venedors, 
menys grau de concentració. 

 

INFLUÈNCIA SOBRE EL 
PREU 

En la majoria dels casos, els 
venedors influeixen 
significativament sobre el 
preu, de manera que 
contradiuen l’esperit del lliure 
mercat defensat per Adam 
Smith, ja que segons ell, el 
mercat ideal és el de la 
competència perfecta. 

 



PATENT Dret concedit a una persona o 
entitat per a l'explotació en 
exclusiva d'un invent. 

 

BARRERES D’ENTRADA Obstacle que sorgeixen en el 
camí d'una empresa que vol 

ingressar en un nou mercat. Les 
barreres d'entrada són una 

mesura de la competitivitat d'un 
mercat. 

 

GRAU D’HOMOGENEÏTAT Un mercat es homogeni quan 
el seus productes són 
intercanviables, és a dir, 
cadascun pot substituir l’altre, 
ja que no hi ha diferència en 
la qualitat, el disseny o la 
funció. 

 

INTENSITAT DE LA 
COMPETÈNCIA 

Fa referència tant a la tensió 
amb la qual lluiten les 
diferents empreses dins d’un 
mercat per vendre més, com 
les diferents polítiques 
comercials que adopten. 

 

GRAU DE 
TRANSPARÈNCIA 

És la quantitat d’informació 
que tenen tant venedors com 
compradors sobre el preu al 
qual es fan totes les 
transaccions d’un producte 
determinat. 

 

DEMANDA INELÀSTICA Demanda que es mostra poc 
sensible davant d'un canvi en el 

preu. 

 

 

 



DEMANDA ELÀSTICA Demanda que és sensible davant 
d'un canvi en el preu. D'aquesta 
manera, una petita variació en el 
preu provoca un canvi més que 

proporcional a la quantitat 
demandada. 

 

 

   

 

LLIBERTAT D’ENTRADA Y 
SORTIDA 

Són els obstacles que es 
troben les empreses per 
accedir o sortir d’un mercat 
on ja existeixen altres 
empreses. 

 

VENDES EN COSTOS És quan  una empreses és 
capaç de produir més barat 
que qualsevol altra del seu 
sector i podrà oferir un preu 
de venda al públic més baix. 

 

DIFERENCIACIÓ DEL 
PRODUCTE 

Es produeix quan, el disseny 
o la funció dels producte són 
tant significatius que 
fidelitzen el consumidor. 

 

INVESIONS DE CAPITAL Certs tipus de mercat 
necessiten inversions tan 
importants que constitueixen, 
en elles mateixes, una 
barrera d’entrada molt difícil 
de salvar. 

 



BARRERES DE SORTIDA Són els costos que tindria 
qualsevol empresa per a 
abandonar un mercat 
determinat o les pèrdues 
ocasionades per no 
recuperar part del que s’ha 
invertit. 

 

LLIBERTAT D’ENTRADA I 
SORTIDA 

No hi ha restriccions legals 
per a exercir l’activitat i les 
inversions en béns de 
producció són petites. 

 

MOLTES EMPRESES La llibertat d’entrada fa que 
molts productors o empreses 
entrin en el mercat quan hi ha 
beneficis, però són tant 
reduïts que capten ena quota 
molt reduïda en relacó amb el 
total.  

MERCAT HOMOGENI No hi ha diferències en la 
qualitat, el disseny o les 
prestacions dels productes 
de les diferents empreses. 

 

EMPRESES DE PREU 
ACCEPTANT 

Com que les empreses són 
tant petites, cap no pot influir 
significativament en els 
preus.  

 



FORTA COMPETÈNCIA Com que el producte no esta 
diferenciat, és fàcil entrar en 
el mercat i aconseguir una 
quota, però també és fàcil 
perdre-la. 

 

 

TRANSPARÈNCIA DE 
PREUS 

En aquest tipus de mercat 
tant venedors com 
compradors tenen tota la 
informació sobre els preus 
als quals es venen els 
productes.  

 

FASE DE CREIXEMENT Quan els venedors obtenen 
beneficis extraordinaris , 
entren en el mercat nous 
productors o venedors 

 

FASE DE SATURACIÓ Amb l’entrada de nous 
venedors, augmenta l’oferta 
del bé. 

 

FASE DE ESTANCAMENT A causa de l’excés d’oferta, 
els beneficis extraordinaris 
desapareixen i algunes 
empreses abandonen el 
mercat per dedicar-se a 
altres activitats més 
rendibles. 

 

 



FASE DE ESTABILITZACIÓ De nou hi ha més empreses 
que abandonen el mercat i 
les poques supervivents 
recuperen la clientela i els 
beneficis, a causa de la 
reducció de l’oferta i del final 
de les guerres de preus. 

 

COL·LUSIÓ  En l'àmbit dels mercats 
oligopolistes, s'entén per 
col·lusió qualsevol acord que 
menyscabi la competència 
entre empreses 
 

 

ACCIONS Les accions són títols de 
propietat d'una part del 
capital d'una empresa. 
 
 

 

QUOTA DE MERCAT La quota de mercat d'una 
empresa és el percentatge 
d'un segment de la xarxa de 
mercat que va a ser per la 
mateixa empresa.  
 
 

 

 

 



Recursos 
productius: 

Són els elements bàsics emprats en la producció i 
distribució de béns i serveis. 

 

Bens de 
capital: 

Són els béns que són titularitat de l'empresa, hi han dos 
tipus, l'element financer (els diners), i per un altre els 
elements físics (maquinària, serveis, terrenys ....) 

 

Renda Representa el valor o el preu que es paga per la utilització 
d'un recurs productiu en un període de temps determinat. 

 

Treball És refereix a tota activitat humana física o intel·lectual 
remunerada que intervé en el procés productiu. 

 

Tecnologia És la forma en la que es combinan diferents recursos 
productius disponibles per obtenir un be o servei 

 

Frontera de 
possibilitats 
de producció 
(FPP) 

Reflecteix les quantitats màximes de béns i serveis que és 
capaç de produir una societat en un determinat període de 
temps a partir d'uns recursos productius i uns 
coneixements tecnològics donats 

 



Eficiencia És la utilització òptima dels recursos disponibles amb una 
tecnologia donada 

 

Producció 
potencial 

És refereix al nivell més alt de PIB o producció real que 
podria ser assolit i sostingut a llarg termini per un país 

 

Creixement 
econòmic 

És l'augment de la renda o valor de béns i serveis finals 
produïts per una economia en un determinat període 

 

Productivitat És la relació entre la quantitat de béns i serveis produïts i 
els recursos emprats en la seva producció 

 

 

 

 

Oferta: és la quantitat d’un bé que les empreses 

estan disposades a produir a un preu de 

venda determinat, tenint en compte els 

seus costos de producció -que depenen dels 

costos dels recursos productius i de la 

tecnologia emprada- i els objectius 

empresarials. 

 

Despesa: és qualsevol tipus de desemborsament que 

ha d’afrontar l’empresa per a obtenir 

beneficis i que no comporta res tangible. 

 

 



Costos: són les despeses relacionades amb el 

procés productiu. 

 

Inversions:  es quan els desemborsaments impliquen 

alguna cosa tangible que roman a 

l’empresa, com és el cas dels béns de capital 

(màquines, ordinadors, etc.). 

 

 

Corba de la 
oferta d’un 
bé: 

és la representació gràfica de la funció de 

l’oferta, que mostra les diferents quantitats 

d’aquest bé que les empreses estan 

disposades a produir a cada preu. 

 

 

 

Criteri 
Ceteris 
Paribus: 

esta present en la funció de la demanda i 

d’oferta, ja que la funció oferta-preu és 

també un model econòmic, s’analitza 

únicament la relació entre la quantitat que 

s’ofereix del bé i un dels factors, tenint en 

compte que la resta de factors no varien. 

 
 
 
 
 
 

Equilibri del 
mercat: 

és el punt en el qual coincideixen els plans 

dels consumidors i les empreses, de manera 

que l’intercanvi els satisfà tots dos. 

 

 

Mercat: és el conjunt 

d’activitats de 

compravenda d’un 

 



producte 

determintat fetes 

entre els venedors i 

els compradors. 

 

Intercanvi: acció i resultat de canviar un objecte o cosa 

per un altre. 

 

 

Conjuntura 
econòmica: 

 Conjunt dels components de la vida 

econòmica o política, en un moment 

determinat. 

 

 

 

Renda 
disponible: 

Part de la renda nacional que les famílies 

poden consumir o estalviar. Es calcula 

restant al PNB els impostos, l'estalvi i 

amortitzacions d'empreses i sumant-les 

transferències de l'Administració a les 

famílies incloent interessos. 

 

Demanda: és la quantitat d’un bé que estan disposats a 

adquirir els demandants a un preu 

determinat. 

 

 

Elasticitat-
preu de la 
demanda: 

Mesura la sensibilitat de la quantitat 

demandada davant les variacions en el preu 

del be en qüestió. 

 

 



Corba de la 
demanda: 

és la representació gràfica de la funció de la 

demanda que mostra les diferents 

quantitats d’aquest bè que els compradors 

estan disposats a adquirir a cada preu. 

 

Diagrama Representació gràfica de les variacions d’un 

fenomen o de les relacions que tenen els 

elements o les parts d’un conjunt. 

 

 

 
 
 
Bens 
complement
aris: 

 

 

 

són els bens que van sempre en parella; és 

a dir, els que es consumeixen 

conjuntament. Per exemple: impresora i 

tinta. 

 
 
 

 
 

Bens 
substitutius: 

són aquellsla utilització o consum dells qual 

exclou els que satisfan la mateixa necesitat, 

es a dir que es poden substituir un per 

l’altre. Per exemple: sacarina i sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema econòmic: Un sistema o model 
econòmic és un mecanisme 
o institució social que 
organitza la producció, 
distribució i consum en el 
benefici d'una societat 
particular. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3_(economia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consum


Marc juridicoinstitucional: Conjunt de normes 
jurídiques, actituds i 
ideologies vigents en un país 
sobre el que és el Dret, la 
seva funció en la societat i la 
manera en què es crea o 
hauria de crear-se, aplicar-
se, comprendre, 
perfeccionar-se, ensenyar i 
estudiar-se. 
 

 

Burocràcia: La burocràcia és el conjunt 
de tràmits i regles que 
regulen les societats 
complexes, provinents de 
l’administració i de les lleis 
que s'apliquin en cada cas. 
Inclou un seguit de tasques 
especialitzades de gestió, 
tant del govern com dels 
serveis civils, una jerarquia i 
documents que registren els 
diferents passos i protocols.  

 

Sector públic: El sector públic és aquell 
sector de l'economia i de 
l'administració pública 
destinat a produir béns i 
serveis de màxim benefici 
social per al govern nacional, 
regional o local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentiu: Premi o gratificació 
econòmica que s'ofereix a 
persones dedicades a la 
producció o a la venda 
perquè treballin més i 
obtinguin resultats millors.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B2mic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B2mic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3_p%C3%BAblica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Servei
https://ca.wikipedia.org/wiki/Servei
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Benefici_social&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Benefici_social&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Govern


   

 

Flux circular de la renda és un procés continu 
d’intercanvis entre les 
empreses i els consumidors a 
través del mercat de béns i 
serveis i el mercat de factors 
productius 

 

Mercat de béns i serveis empreses proporcionen a les 
families els béns i els serveis 
que denamen per un preu 

 

Mercat de recursos 
productius 

les famílies aporten a les 
empreses els recursos 
productius a canvi d’unes 
rendes 

 

inestabilitat ciclica la capitalista sistema entra en 
crisis per sobre-producció 
dels productes,ja que perque 
esta en mans de persones 
amb iniciatives privades. 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Empreses
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consumidors
https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ns


Intel·ligència 
emocional: 

 Habilitat que ens permet conèixer i 

dominar els nostres propis sentiments, 

interpretar o afrontar els sentiments 

dels altres, sentir-nos satisfets i ser 

eficaços a la vida. Altres habilitats de la 

intel·ligència emocional: motivació, 

desenvolupament d’empatia i domini 

de l’estrès. 

 

 

Dep. Recursos 
Humans: 

És aquell que s’ocupa de tots els 

aspectes relacionats amb el factor 

humà de l’empresa. Les seves funcions 

són: l’organització del personal, la 

selecció i la contractació del personal, 

l’administració de personal, la 

formació de recursos humans, les 

relacions laborals i el control del 

personal.  

 
 

Gestió per 
competències: 

Manera que tenen algunes empreses 

de gestionar el seu personal de manera 

que els llocs de treball s’ocupen per 

persones amb un ampli ventall de 

competències 

 

Professiograma: Gràfic en què es detallen totes les 

qualitats personals que ha de tenir la 

persona candidata. 

 

Curriculum 
Vitae: 

Document on s’anoten totes les 

experiències (laborals, acadèmiques, 

vivències) d’una persona. 

 

 



Competències 
laborals: 

Conjunts de coneixements teòrics, 

habilitats, destresses i actituds que són 

aplicats pel treballador en el 

desenvolupament de les funcions que 

se li assignin en una organització 

 

Entrevista 
d’incidents 
crítics: 

Posar al 

candidat 

en 

possibles 

situacions 

en les 

quals es 

pot trobar 

i com les 

resol. 

Serveix 

per veure 

si una persona podrà desenvolupar les 

seves qualitats que ja estan reflectides 

en el currículum i altres proves fetes 

en el seu lloc de treball i en les 

situacions concretes de la realitat de 

p¡empresa ne la qual aspira a treballar.  

 

Administració 
del personal: 

 Consisteix a gestionar tots el tràmits 

juridicoadministratius que comporta 

el personal de l’empresa. 

 

Relacions 
laborals: 

Són activitats que relacionen les 

empreses amb els treballadors a través 

dels seus representants. 

 



Salut laboral: És la promoció de la millora de les 

condicions de treball per augmentar el 

nivell de protecció de la salut i la 

seguretat dels treballadors. 

 

 

 
 
Control del 
personal: 

  

És el departament de recursos humans 

la qual  controla les activitats que es 

fan i gestiona la motivació del 

personal. 

 

Igualtat en el 
treball: 

Tots els ciutadans i ciutadanes tenen 

els mateixos drets davant la llei i dret a 

aconseguir una feina, sense que pugui 

prevaldre cap discriminació per raó de 

neixement, raça, sexe, religió, opinió o 

qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social. 

 

 

Gestió del 
coneixement: 

És un concepte utilitzat a les empreses 

que pretén transferir el coneixement i 

l’experiència dels treballador i 

empleats de manera que es puguin 

utilitzar com un recurs  disponible per 

a altres membres de l’organització.  

 

 


