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PROVA 1 : PART B 

OPCIÓ A 

 

INSTRUCCIONS GENERALS 

CREAU UNA CARPETA I L’ANOMENAU AMB EL VOSTRE CODI PER DESAR-HI ELS ARXIUS 

ADIENTS DE LA PROVA PRÁCTICA. COPIEU LA CARPETA AL VOSTRE USB QUAN ACABEU. 

TEMPS TOTAL DE LA PROVA PRÁCTICA: 3 HORES 

 
EXERCICI  1 (màxim 3 punts) _____________________________________________________ 

 

PART A (2,5 punts) 

 

Enunciat 

 

Confecciona el rebut de salari del mes de juny de 2021 de Joan Salva Serra amb NIF: 34598901H i 

Nº Afiliació SS: 28/00012345/63, treballador del grup 1 (enginyers i llicenciats) a l'empresa Mintel, 

SL amb domicili a l'Av . Mayoral, 51, 07008, Palma, el CIF és B56815467 i CCC: 28123456742, 

basant-te en les següents dades: 

 

− Té un contracte de durada determinada a temps complet. 

− Sou base: 1700 €. 

− Incentius: 200 €. 

− Plus conveni: 100 € 

− Plus antiguitat: 5% del salari base per sexenni. Porta 20 anys treballant a l'empresa. 

− Complement de vestuari: 150 €. 

− Hores extraordinàries: 450 €. 

− Hores extraordinàries de força major: 395 €. 

− Productes en espècie valorats en 200 €, segons estableix el conveni col·lectiu. 

− Locomoció: aquest mes ha realitzat 700 km que li han estat compensats a 0,30 € / km. 

− Dietes: rep 300 € en concepte de dietes per tres dies amb pernocta al darrer viatge a Barcelona.  

− Ha realitzat altres viatges i ha cobrat 550 € en concepte de despeses d'estada que han estat 

justificats correctament mitjançant factura. 

− Anualment, percep dues pagues extraordinàries, als mesos de juny i desembre, cadascuna d'un 

import igual al sou base més antiguitat. L’empresa opta per l’abonament conjunt de la 

mensualitat ordinària i de la extraordinària. Fet que es reflexa al mateix rebut de salaris. 

− L'activitat de l'empresa: comerç a l'engròs i intermediaris del comerç (Comercio al por mayor y 

intermediarios del comercio) 

− Retenció a compte de l'IRPF: 19%. 
 

PART B (0,5 punts) 

 

Una treballadora percep durant l’any sencer la següent retribució en espècie: us gratuït de vehicle 

de l’empresa, el cost total del qual va ascendir a 18.000€. Calcula la valoració mensual de la 

retribució en espècie.  
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EXERCICI 2 (màxim 2,5 punts) ___________________________________________________ 

 
PART A (1 punt) 

 

Enunciat:  

 

Una empresa fa la declaració trimestral de l’IVA de les seves compres i vendes. Calcula quina 

quantitat ha de liquidar si les operacions van ser les següents:  

 

− Vendes subjectes a l’IVA tipus general: 25.000,00 

− Compres subjectes a l’IVA tipus reduït: 5.000,00 

− Compra d’una màquina dedicada a l’activitat empresarial en el 70% per import de 4.000,00 € 

(IVA general) 

− Compra d’un automòbil utilitzat per igual parts amb finalitats empresarials i particulars per un 

import de 20.000,00 € (IVA general) 

− Regals de cortesia a clients: 1.200,00 € 

Indica TOTES les operacions per arribar a la solució  

 

PART B (0,5 punts) 

 

Enunciat:  

 

Facturació de serveis prestats per professionals autònoms 

 

Maria Salom Darder, es una professional autònoma que se dedica des de fa 10 anys a la gestió i 

l’assessorament informàtic, ha desenvolupat un programari per una empresa de gestió hotelera. 

L’import ascendeix a 3.500,00€.  

 

Calcula l’import final de la factura que presentarà.  

 

Indica TOTES  les operacions per arribar a la solució  

 

PART C (1 punt) 

 

Enunciat: 

Hem rebut una oferta de l'empresa Castro respecte als següents productes i quantitats: 

Articles Quantitats Preus 

SD 300 17 € 

TY 190 6 € 

CP 1.300 8 € 

Descompte comercial 7%. Ports 250 €. Embalatge 98 € 

Es demana el cost unitari de cada producte utilitzant el càlcul de la constant K. 

I si el nou article SD, se’ns oferís a un preu unitari de 10 € ?. 
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EXERCICI 3 (màxim 2,25 punts) _________________________________________________ 

 
Recomanació inicial 
 
Localitza l’arxiu “word_columnes_text.docx” que trobaràs a l’escriptori, dins d’una carpeta que 

porta per nom “OPOSICIONS”. Crea una còpia d’aquest fitxer. Modifica el nom d’aquesta nova 

còpia, substituint la paraula word pel teu codi d’usuari. Per exemple, si el teu codi és 123456, el 

nom de la còpia hauria de ser 123456_columnes_text.docx. D’aquesta manera, sempre 

comptaràs amb l’arxiu original sense cap modificació per si sorgeix algun problema durant 

l’examen. Altrament, l’exercici podrà ser penalitzat o no valorat. 

 
Enunciat: 

 

Obrir l’arxiu que has copiat amb l’aplicació Microsoft Word. i configurar el text amb les funcions 

d’edició de Word de forma que l’aspecte final sigui el que es mostra el full model que es troba en la 

documentació de la prova. 

 

Es tindran en compte els següents requeriments: 

 

− Tots els marges del document són 1.27 cm. 

− NO es poden utilitzar taules ni formes per fer l’exercici ni altre element aliè a les columnes 

periodístiques; altrament, l’exercici quedarà anul·lat 

− En la carpeta OPOSICIONS es troben les imatges necessàries. 

− El gràfic del model estarà basat en un gràfic Excel creat amb les eines que ofereix MS Word, 

sense utilitzar cap altra aplicació; altrament, es considerarà l’element com no implementat.  

 
EXERCICI 4 (màxim 2,25 punts) __________________________________________________ 

 
Recomanació inicial 
 
Localitza l’arxiu “excel_pressupost.xlsx” que trobaràs a l’escriptori dins d’una carpeta que porta 

per nom “OPOSICIONS”. Crea una còpia d’aquest fitxer. Modifica el nom d’aquesta nova còpia, 

substituint la paraula excel pel teu codi d’usuari. Per exemple, si el teu codi és 123456, el nom de la 

còpia hauria de ser 123456_pressupost.xlsx. D’aquesta manera, sempre comptaràs amb l’arxiu 

original sense cap modificació per si sorgeix algun problema durant l’examen. Altrament, l’exercici 

podrà ser penalitzat o no valorat. 

 

 

Enunciat: 

 
Obri l’arxiu que has copiat amb l’aplicació Microsoft Excel i, amb els dos fulls de dades que té 

aquest llibre de càlcul, CLIENTS i SERVEIS, has d’omplir de forma automatitzada la plantilla de 

pressupost del full anomenat PRESSUP seguint aquestes instruccions:  
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− Nom empresa: has de validar les dades mitjançant una llista desplegable, del Nom Empresa del 

full de dades CLIENTS 

− Mitjançant la funció oportuna i prenent com a referència el nom d'empresa que hagis escollit a 

la cel·la anterior, han de sortir automàticament les dades de:      

● Persona de contacte 

● Tipus 

● Adreça           

● Població /CP  

● País     

− La data del Pressupost, mitjançant la funció oportuna ha de ser la d'avui.   

− El Pressupost vàlid fins a, serà 40 dies després de la data del pressupost.    

− La localitat (al costat de la data del pressupost) està referenciada a la localitat on viu el client. 

− Has d'omplir almanco 6 serveis.         

− En el CODI del pressupost, has d'escriure un codi del full SERVEIS (el que tu vulguis)  

− Les cel·les GREMI, DESCRIPCIÓ, Un, € / Un, s'ompliran automàticament mitjançant la funció 

que creguis oportuna prenent com a referència el codi que has escrit 

NOTA: Pots posar les unitats que vulguis però amb format "Un". Ex "10 Un". 

− Recorda introduir la fórmula a TOTAL SERVEIS 

− A la cel·la DESCOMPTE s'aplicarà un 2% pels clients de Tipus "P" i un 3% als clients tipus "S 

− Calcula el pressupost total amb les dades anteriors.  

IMPORTANT: Totes les fórmules que has escrit, han de quedar en blanc en cas de no haver-hi 

dades (sense que surti “0” o “N/A”)  

Al full de SERVEIS has d'aplicar un format condicional que tingui dues condicions: 

    

1. Que les cel·les de GREMI i IMPORT que siguin "PINTURA i què siguin majors de 100, tinguin 

un fons groc.         

2. Al full de SERVEIS, després de la fila 235 crea un filtre avançat que copiï totes les files de 

dades amb els criteris "PARQUET" (de la columna GREMI)  i "roure" (de la columna 

DESCRIPCIÓ) 
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PROVA 1: PART B 

OPCIÓ B 

 

INSTRUCCIONS GENERALS: 
CREAU UNA CARPETA I L’ANOMENAU AMB EL TEU CODI PER DESAR ELS 

ARXIUS ADIENTS DE LA PROVA PRÀCTICA. COPIEU LA CARPETA AL  
VOSTRE USB QUAN ACABEU. 

TEMPS TOTAL DE LA PROVA PRÀCTICA: 3 HORES 

 
Exercici 1 (màxim 2,5 punts)______________________________________ 
 
 

PART A (2,1 punts)  

 

Enunciat 
Un treballador, amb contracte indefinit des del 2 de març de 2020, amb categoria professional de 
cap administratiu, grup 3 de cotització a la Seguretat Social, que realitza treballs exclusius 
d’oficina, causa baixa perquè té un accident no laboral el 6 de maig de 2021, situació en la que es 
manté fins el 13 de maig de 2021, dia en el que es donat d’alta per curació. 

La base de cotització per contingències comunes del mes anterior a la baixa va ascendir a 
1.768,33 €. La base de cotització per contingències professionals del mes anterior a la baixa va 
ascendir a 1.918,33 €, dels que 150 € corresponien a hores extraordinàries de força major.  

Durant l’any anterior al mes de la baixa el treballador va guanyar 870 € en hores extraordinàries. 

Les retribucions que el treballador percep mensualment són les següents: 

● Salari base: 1.300 € 
● Antiguitat: 130 € 
● Incentius: 100 €. 

Durant el període treballat en el mes de maig el treballador ha cobrat 65 € en hores 
extraordinàries. 

Té dret a percebre dues pagues extraordinàries de 1.430 € cadascuna en els mesos de juny i 
desembre.  

Amb les dades anteriors, calcula les següents quantitats: 

A. El subsidi d’Incapacitat Temporal que ha d’abonar l’empresa al treballador en cas de tenir 
dret. 

B. Quotes de contingències professionals del mes de maig. 

 
PART B (0,4 punts) 
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Pàg 2 

 

  

Un auxiliar administratiu amb contracte indefinit, té les següents retribucions fixes previstes per a 
l’any 2021: 

- Salari base: 1.900 €/mes 

- Plus de transport: 70 €/mes 

- Rep dues pagues extraordinàries a l’any d’una quantia equivalent al salari base més 
l’antiguitat en els mesos de juny i desembre. 

A partir del mes de juliol, el treballador cobrarà un complement mensual d’antiguitat de 30 €. No té 
cap altra retribució variable o irregular prevista.  

Amb aquestes dades, calcular la quantia anual de les despeses deduïbles de Seguretat 
Social que està previst que el treballador ha d’assumir al 2021 i que permeten minorar el seu tipus 
de retenció de l’IRPF de la nòmina. 

 
 
 
Exercici 2 (màxim 2,5 punts)______________________________________ 
 
 
Enunciat 
 
Liquidació de l’IVA  d’un any complet 
L’empresa  Miraverd, SL, dedicada a la venda de verdures i queviures, ha realitzat durant aquest 
any les següents operacions.  Totes les dades són abans d’aplicar l’IVA 
 
Primer trimestre: 

● Ven mercaderies al tipus superreduït per un import de 2.900,00€, i mercaderies al tipus general 
per un import de 8.550,00€ 

● Compra mercaderies al tipus general per un import de 1.350,00€ 
● Compra a una empresa de Sud-àfrica per import de 1.600,00€ Iva general, les despeses de la 

duana son 110,00€. 
● Paga per les despeses següents: 

o Lloguer del local: 700,00€ 
o Telèfon i Internet: 82,00€ 
o Electricitat: 354,00€ 
o Material divers per decorar la botiga: 150,00€ 
o Assegurança del local: 275,00€ 

 
Segon trimestre: 

● Ven mercaderies al tipus superreduït per un import de 3.400,00€, i mercaderies al tipus general 
per un import de 7.950,00€ 

● Compra mercaderies al tipus general per un import de 10.350,00€ 
● Compra un terreny rústic, no edificable per 40.000,00€ 
● Paga per les despeses següents: 

o Lloguer del local: 700,00€ 
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o La seguretat social dels empleats es: 750,00€ 
o Material d’oficina:140,00€ 

 
Tercer trimestre: 

● Ven mercaderies al tipus reduït per un import de 2.900,00€, i mercaderies al tipus general 
per un import de 1.150,00€ 

● Paga a un proveïdor habitual, 500,00€ més IVA general, en concepte d’avançament  
● Compra mercaderies al tipus superreduït per un import de 3.050,00€ 
● Compra a una empresa de Portugal per import de 400,00, Tipus general 
● Paga per les despeses següents: 

o Interessos bancaris 140,00€ 
o Comissions per gestions bancàries: 50,00€ 
o Material i eines:180,00€ 

 
Quart trimestre: 

● Ven mercaderies al tipus superreduït per un import de 400,00€, i  al tipus general 5.120,00€ 
● Ven a un comerciant minorista subjecte al RE al tipus reduït 730,00€ 
● Compra mercaderies al tipus general per un import de 2.700,00€ 
● Compra una furgoneta per l’empresa: 8.000,00€ 
● Paga per les despeses següents: 

o Publicitat: 345,00€ 
o El sou dels empleats es: 3.850,00€ 
o Material d’oficina:40,00€ 

 
Fès els càlculs i liquida l’IVA dels quatre trimestres, utilitzant els impresos corresponents. El 
compte bancari és ES 702100011561234567899. L’empresa vol sol·licitar la devolució quan la 
normativa l’hi permeti 

 
 

 
Exercici 3 (màxim 3 punts)________________________________________ 
 
 

PROVA DE FULL DE CÀLCUL.  

Recomanació inicial  
  

Localitza l’arxiu “excel_basegeneral.xlsx” que trobaràs a l’escriptori dins d’una carpeta que 

porta per nom “OPOSICIONS”. Crea una còpia d’aquest fitxer. Modifica el nom d’aquesta nova 

còpia, substituint la paraula excel pel teu codi d’usuari. Per exemple, si el teu codi és 123456, el 

nom de la còpia hauria de ser 123456_basegeneral.xlsx. D’aquesta manera, sempre comptaràs 

amb l’arxiu original sense cap modificació per si sorgeix algun problema durant l’examen. 

Altrament l’exercici podrà ser penalitzat o no valorat. 
 

Enunciat:  
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Obri l’arxiu que has copiat amb l’aplicació Microsoft Excel i segueix les següents instruccions: 

 

1) Amb les dades que hi ha al full Gràfic i Productes, insereix un gràfic igual que el que veus a 
la captura de pantalla de les vendes de l'any 2010. Ha de contenir les marques de cotxes, 
els percentatges amb dos decimals i el títol en negreta, els colors de fons, i ha d'actualitzar-
se automàticament quan es canvia alguna dada de la taula de vendes. A l’arxiu base hi ha 
una captura de pantalla del gràfic 
 

2) Al full Gràfic i Productes hi ha una llista de codis de producte d'una factura.  
La relació dels productes (codi, descripció i preu) es troba al rang X5:AK7 del full Taules.  
Insereix la funció adequada amb les referències adequades a M15 i N15 perquè s'obtingui 
automàticament la descripció i el preu corresponent a cada codi de producte. Copia la 
funció cap abaix de forma que es vegin la resta de descripcions i preus de productes 
corresponents a cada codi. 

 
3) Al full Mitjana hi ha totes les qualificacions d'un mòdul (set tasques, sis qüestionaris i un 

examen presencial). 
a) A la cel·la B17 has d'escriure una fórmula llarga que obtingui la mitjana ponderada 

del mòdul d'acord amb els criteris següents: 
b) La part de distància està formada per les tasques i qüestionaris. La mitjana de la 

part de distància és el 70% de la mitjana de les tasques més el 30% de la mitjana 
dels qüestionaris. 

c) La part presencial només és l'examen presencial.  
d) La qualificació final del mòdul és el 55% de la nota mitjana de la fase de distància 

més el 45% de la nota de l'examen presencial. 
e) Cap nota és eliminatòria. S'han de referenciar les cel·les on hi ha les notes. Només 

es pot utilitzar la cel·la B17.  
 

4) Part A: 0,4 punts.  
Al full Descomptes hi ha una relació de clients de bitllets d’avió amb indicació del preu del 
bitllet, si el client és resident i l’edat. 
Es tracta de calcular el descompte a que tenen dret, d’acord amb els següents criteris: 

 
a) Si el client és resident i té 65 anys o més: El descompte serà un 30% de l’import brut 

del bitllet. 
b) Si el client és resident o és menor de 25 anys: El descompte serà un 15% de l’import 

brut del bitllet. 
c) En els altres casos: El descompte serà el 5% de l’import brut del bitllet. 

 
S’han d’escriure les funcions adequades a la cel·la E9 que calculin automàticament 
el descompte que correspon al primer client i copiar la fórmula cap abaix perquè es 
calculin automàticament els descomptes de la resta de clients. A la fórmula s’han de 
referenciar les cel·les C4, C5 i C6. No es puntuarà en cas de no haver les referències 
oportunes a les cel·les. 
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Part B: 0,1 punt 
 Configura la cel·la G1 del mateix full perquè només admeti quatre valors: 21%, 10%, 4% i 
exempt. 

 
 

5) Al full Taules, crea una taula que mostri tots els registres de la taula de vendes situada al 
rang A1:E21 que compleixin alguna de les següents condicions: 

a) Que siguin vendes del producte Panasonic de més de 1.600 €. 
b) Que siguin vendes a la ciutat de Palma. 
c) Que siguin vendes a la ciutat d'Inca de més de 1.500 € 

 
Estableix els criteris al rang N1:P4. 
La nova taula s’ha de copiar automàticament a partir de la cel·la A100 al mateix full. 
 

 
6) Al full Notes: 

a) Escriu una fórmula a la cel·la L2 que faci la mitjana de les notes de l'alumne sense 

comptar la seva nota màxima ni la seva nota mínima. Copia la fórmula cap abaix 

perquè es calculin les notes mitjanes de cada alumne. 

b) Escriu una funció a la cel·la P1 que sumi les notes de català només dels alumnes 
que aprovaren castellà.  

c) Amb la funció adequada, calcula el nombre de notes aprovades que hi ha en el rang 
B2:K51 a la cel·la P3. 

d) Configura un format condicional a les cel·les del rang B2:L51 que posi en color de 
fons vermell les notes inferiors a 4, en color de fons taronja les notes entre 4 i 5,50 i 
en color de fons blau les notes superiors a 5,50. 

 
Exercici 4 (màxim 2 punts) 
 
 

EXERCICI DE REDACTAR UN DOCUMENT 

 
S’ha de realitzar un document exactament igual al model de la pàgina següent. 
 
El tipus de lletra és Calibrí, mida 12, marges esquerre i dret: 2 cm. Marge superior: 1 cm. Marge 
inferior: 2,5 cm.  
 
S’han d’utilitzar les eines de les columnes, les tabulacions i les equacions a més de la resta 
d’eines necessàries perquè el resultat sigui igual al model. 
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El Salari Mínim Interprofessional és inembargable, cosa que significa 
que per fer front als deutes contrets pels treballadors, 
només es podran embargar les quantitats que superin 
l’import de l’SMI. A les quantitats que estiguin per damunt 
de l’SMI s’hi apliquen uns percentatges que augmenten en la 
mesura en què els salaris són més alts. 

 

    

 

 

 

El Salari Mínim Interprofessional és 

inembargable,

cosa que significa que per fer front 

als deutes contrets pels 

treballadors, només es podran 

embargar les quantitats que 

superin l’import de l’SMI. 

A les quantitats que estiguin per 

damunt de l’SMI s’hi apliquen uns 

percentatges  que augmenten en 

la mesura en què els salaris són 

més alts. 

 

n resposta al seu escrit sobre sol·licitud de cases per comprar, li faig saber les dades de les 

següents cases que es troben a la venda: 

LOCALITAT ................................ M2 -----------------------Nº HAB. ______________ PREU 
Palma de Mallorca ................... 127 m2 ------------------------ 2 _______________ 100.000 € 
Manacor ................................... 110 m2 ------------------------ 3 _______________ 125.200,56 € 
Inca ............................................ 80 m2 ------------------------- 4 _______________ 200.000 € 
Montuiri ................................... 150 m2 ------------------------ 3 _______________ 150.000,6 € 
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