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ASSIGNATURA: Organització d’empreses publicitàries: gestió d’agències  
ESTUDIS: 

CODI:  

 
TIPUS:     CURS:     SEMESTRE:   
CRÈDITS (hores/setmana: 
CRÈDITS ECTS: 
PROFESSOR: Lc. Ignasi Ferrer  
IDIOMA: Català i castellà 
 
 
PREREQUISITS: 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: ( 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
S’estudia l’estructura econòmica interna de l’Agència, les relacions externes amb clients, 
proveïdors, els comptes internacionals, l’entorn legal, els problemes de rendibilitat i la 
contractació publicitària. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
1 – Fer conscient a l’alumne que l’Agència de Comunicació és una empresa, amb tot el 
significat econòmic que això comporta. 
 
2 – Familiaritzar l’alumne amb la base empresarial de l’Agència de Comunicació. 
 
3 – Que l’alumne vegi l’aplicació dels temes de l’assignatura en el món professional de 
l’Agència de Comunicació. 
 
4 – Que l’alumne vegi la possibilitat d’aplicar els temes de l’assignatura en el cas d’optar per 
iniciar una activitat professional com a empresari individual en el món de les Agències de 
Comunicació. 
 
CONTINGUTS:  
1 – La base empresarial de l’Agència de Publicitat. 
2 – El Compte d’Explotació de l’Agència. 
3 – L’estructura ideal d’ingressos i despeses. 
4 – Creixement i crisis.  
5 - Remuneració de l’agència. 
6 - La rendibilitat dels Comptes. 
7 - Comptes internacionals. 
8 – Contractes i negociació. 
9 - Valor de l’agència. 
10 – Legislació. 
 
 
 
METODOLOGIA: 
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S’imparteixen classes magistrals tant teòriques com pràctiques. Paral·lelament, des dels 
primers dies de classe, el professor prepara uns casos o problemes pràctics (al voltant de 10 
o 12) que l’alumne ha de treballar preparant-los fora de l’horari lectiu i resolent-los a classe. 
Aquesta preparació, juntament amb els estudis de l’assignatura, hauria d’ocupar-li 
aproximadament un 30% del temps de classe. 
 
AVALUACIÓ:   
Resolució d’un cas pràctic a classe: 50% 
Examen final: 50% 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
Objectiu 1 – L’estudiant ha de demostrar habilitat per veure que l’Agència de Comunicació és 
una empresa, amb tot el significat econòmic que aquest fet comporta (Examen). 
Objectiu 2 – L’estudiant ha de demostrar familiarització amb la base empresarial de l’Agència 
de Comunicació (Examen). 
Objectiu 3 – L’estudiant ha de demostrar habilitat per l’aplicació dels temes de l’assignatura 
en e món professional de l’Agència de Comunicació (Casos pràctics). 
Objectiu 4 – L’estudiant ha de demostrar que sap aplicar els temes de l’assignatura en el cas 
d’una activitat professional com a empresari (Casos pràctics). 
 
Es imprescindible una redacció sintàcticament correcta i sense errors d’ortografia.  
 
Citació bibliogràfica segons normes Termcat. 
  
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
Eugene J. Hameroff. The Advertising Agency Business. Lincolnwood: NTC Business books, 
1998 
 
Cameron S. Foote. Creative Business. Guide to running a Graphic Design Business. W.W. 
Norton & Company, 2001 
 
American Association of Advertising Agencies. What every account executive should know 
about “..............”: AAAA. 1990 
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Kentwood Publications, 1984 
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