Activitat 1
A un representant d’una fàbrica d’embotits li donen el 3,5% de les vendes que
fa. En una xarcuteria ven per valor de 1.500€. Quant cobrarà de comissió?
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A una botiga venen un televisor al comptat per 750€. Però si es compra a
terminis carreguen un 12%. Quin és el preu del televisor si es compra a terminis?

UNITAT 4

Activitat 2

Activitat 4
Completa la taula següent.
Article

Jersei
Samarreta

Preu ((€))

50
12

Sabates

80

Mitjons

3

20% descompte

Preu final
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El lloguer d’un pis era de 420€, però davant de la manca de pisos de lloguer en
el mercat, el preu ha anat pujant: el primer any un 15% i el segon any un 20%
més. Quin és el preu del lloguer de cada any?

2. ECONOMIA DOMÈSTICA
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Activitat 5
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Ens fan un descompte del 18% en la compra d’un televisor i paguem 730€.
Quin era el preu inicial del televisor?

Activitat 6
Vols posar una persiana nova a casa teva i tens dos pressupostos:
En el primer, de «Persianes González», el preu de la persiana és de 195€, però
et fan un 20% i després t’augmenten el 16% d’IVA.
En el segon, d’«Iturbe-persianes», el preu també és de 195€, però primer t’apliquen el 16% d’IVA i després et fan un descompte del 20%.
Quin és el pressupost millor?

Activitat 7
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2. ECONOMIA DOMÈSTICA

Si el teu sou brut és de 1.500€ i cobres 1.230€, quin és el % d’IRPF que t’han
descomptat?

Activitat 8
Fixa’t en la nòmina de l’apartat 2 i digues què passaria en els casos següents:
a) Quant ens retindran d’IRPF si ens pugen la remuneració total un 25%.
b) Ens pugen la retenció de l’IRPF a un 15%.
Activitat 9
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Fixa’t en la factura de l’apartat 2. Què hauria hagut de pagar si hagués comprat un llibre i dos pantalons?

