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Títol Treball
Trabajo relativo al Crowdfunding
Marketing y banca ética
El marketing online en entidades financieras
Elements econòmics del crack del 1929
Elements econòmics del crack del 1973
Dret Financer
El districte industrial a Itàlia en perspectiva històrica
Paradisos fiscals/Transparència fiscal
El paper de les PIMES en un món globalizat.
Els reptes del sector bancari
Derecho de la competencia desleal. Contratación bancaria
Derecho de la competencia desleal. Contratación bancaria
Treball relacionat amb l'àmbit de la logística i/o les operacions, especialment amb ús de les TIC (A)
Treball relacionat amb l'àmbit de la logística i/o les operacions, especialment amb ús de les TIC (B)
Treball relatiu a l'anàlisi d'un tipus d'estratègia empresarial (A)
Treball relatiu a l'anàlisi d'un tipus d'estratègia empresarial (B)
Treball relatiu a l'anàlisi d'un tipus d'estratègia empresarial (C)
Treball relatiu a l'anàlisi de la Responsabilitat Social de l'Empresa i/o Responsabilitat Social Corporativa (A)
Treball relatiu a l'anàlisi de la Responsabilitat Social de l'Empresa i/o Responsabilitat Social Corporativa (B)
Treball relatiu a l'aplicació dels costos a un cas pràctic (costos de qualitat, costos per activitats, sistematització del cost, ...)(A)
Treball relatiu a l'aplicació dels costos a un cas pràctic (costos de qualitat, costos per activitats, sistematització del cost, ...)(B)
Treball relatiu a l'aplicació dels costos a un cas pràctic (costos de qualitat, costos per activitats, sistematització del cost, ...)(C)
Treball relacionat amb la transformació de la banca analògica a la banca digital
Segona desintermediació de la banca, o quan Amazon, Goggle i altres siguin bancs
Treball relacionat amb la comparativa entre la banca analògica i la banca digital
Derecho concursal
Evasión fiscal y fraude en España
Volatilitat I dades financeres
Efectos de las crisis económicas sobre la evolución demográfica en España y en Europa
Politicas públicas y fecundidad en Europa
El valor percibido de las marcas del Distribuidor y del Fabricante: un Análisis Comparativo de su Posicionamiento en los Canales de Distribución.
Historia económica de Europa en el siglo XX (1900‐1945)
Historia económica de Europa en el siglo XX (1945‐1991)
Les caixes d'estalvi a Espanya: èxit i fracàs / The Spanish savings banks: a success and a failure
Treball relacionat amb l'anàlisi de les estratègies de màrqueting del sector bancari‐financer
Creixement de l'apalancament a les empreses joves
Valoració de Start Ups fins l'inversor finalista
El finançament del creixement/decreixement de l'empresa privada
Instruments tecnològics per millorar el servei al client de la banca
Treball relatiu a l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN) com a nova eina d'informació financera en els Comptes Anuals
L'actualització de balanços a Espanya segons Llei 16/2012: Implicacions comptables en els estats financers i adaptació
Treball sobre comptes consolidats i grups d'empreses: normativa comptable espanyola i internacional sobre la formulació de comptes consolidats.
Treball relatiu a l'estudi de casos reals de fonts de finançament empresarial: ampliacions de capital, sortides a borsa, emissions de bons i obligacions (A).
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Títol Treball
Treball relatiu a l'estudi d'un cas real d'OPA al mercat borsari espanyol
Treball relatiu a l'anàlisi de viabilitat de projectes d'inversió.
Treball relatiu a l'estudi de casos reals de fonts de finançament empresarial: ampliacions de capital, sortides a borsa, emissions de bons i obligacions (B).
Treball relatiu a l’anàlisi del “default” del deute de la República Argentina.
El proceso de restructuración bancaria. Estudio de caso: de Caja Madrid a Bankia.
El futuro del sistema bancario español: descripción de principales tendencias y análisis de su posible impacto (desintermediación, revolución digital, integración europea,
internacionalización, presión regulatoria, presión sobre costes, etc.).
Problemàtica actual de la UME
El desequilibri exterior de l'economia espanyola
Mercats emergents: Un anàlisi estadístic dels índexs bursatils
Anàlisi geoespacial de les oficines d'una entitat bancària
Mercados sin dinero: un caso de estudio
Diferencias regionales en España: El impacto de la recesión.
L'ús de la bicicleta a les ciutats: una aplicació de la teoria de les decisions sota incertesa
Coneixem la nostra esperança de vida?
Treball relatiu a la direcció d'equips i lideratge
Estratègies de negoci. Un exemple concret.
Estratègies corporatives. Un exemple concret.
Treball relatiu a la gestió del canvi en les organitzacions
Treball relatiu a la comunicació de les persones a la empresa
Creació d'una empresa cooperativa
Creació d'una empresa de capital
Anàlisis sobre la demanda de vivenda
Estudi dels determinants de la demanda turística
La reforma fiscal del gobierno español
El papel del Banco Central y la Reserva Federal en la recuperación económica
Treball relatiu a l'anàlisi de pimes: indicadors de la imatge fidel segons els comptes anuals (A)
Treball relacionat amb l'anàlisi comparativa de pimes, fent una proposta d?indicadors d'equilibri financer (A)
Treball relatiu a l'anàlisi de pimes: indicadors financers i no financers dels comptes anuals (A)
Treball relatiu a l'anàlisi de pimes: indicadors financers i no financers dels comptes anuals (B)
Treball relatiu a l'anàlisi de pimes: indicadors de la imatge fidel segons els comptes anuals (B)
Treball relatiu a l'anàlisi de pimes: indicadors de la imatge fidel segons els comptes anuals (C)
Treball relacionat amb l'anàlisi comparativa de pimes, fent una proposta d?indicadors d?equilibri financer (B)
Prediccion económica
¿Por qué has estudiado una carrera universitaria?
Treball relatiu a l'anàlisi de l'estat de fluxes d'efectiu de varies empreses des del 2008 fins el 2013
El papel de los derivados (opciones y futuros) en la crisis española bursatil
El papel del asesor personal en la nueva banca
Las opciones reales como metodología alternativa en la evaluación de proyectos de inversión
Presente, pasado y futuro de las preferentes para el inversor
Las opciones financieras y la agricultura
Cambio cultural en las organizaciones españolas con la crisis
Cambio de la dirección estratégica en las PYMe en Cataluña con la crisis

NIU Alumne
1304265
1272313
1309774
1280912
1303597
1273765
1308668
1186844
1308544
1175722
1268748
1272760
1270763
1307807
1310736
1304354
1305909
1302816
1305585
1304156
1307736
1277482
1223124
1274125
1305196
1269369
1275859
1218041
1305735
1303117
1212838
1304109
1270254
1311854
1302709
1305698
1273048
1304919
1304082
1271367
1306206
1307618

2 de 3

GRAU: COMPTABILITAT I FINANCES (Pla 947)

Nom Tutor
SALINAS, PAULA
SALINAS, PAULA
SALINAS, PAULA
SAN MARTÍN PRATS, JOSÉ
SAN MARTÍN PRATS, JOSÉ
SANTACRUZ AYO, IÑAKI
SANTACRUZ AYO, IÑAKI
SANTACRUZ AYO, IÑAKI
SANTACRUZ AYO, IÑAKI
SANTACRUZ AYO, IÑAKI
SANTACRUZ AYO, IÑAKI
SANTACRUZ AYO, IÑAKI
SANTACRUZ AYO, IÑAKI
SAU LONDRES, PERE
SENTÍS ROS, XAVIER
SENTÍS ROS, XAVIER
SENTÍS ROS, XAVIER
SENTÍS ROS, XAVIER
SIERRA NOGUERO, ELISEO
SORIANO, PILAR
SORIANO, PILAR
SORIANO, PILAR
SORIANO, PILAR
TORREGUITART MIRADA, CONSOL
TORREGUITART MIRADA, CONSOL
UROZ FELICES, FRANCESC
UROZ FELICES, FRANCESC
UROZ FELICES, FRANCESC
UROZ FELICES, FRANCESC
UROZ FELICES, FRANCESC
UROZ FELICES, FRANCESC
UROZ FELICES, FRANCESC

10/10/2014

Títol Treball
Anàlisi de l'evolució de la despesa i del deute de la Generalitat de Catalunya després de la crisi
Càlcul del cost efectiu de provisió dels serveis en el teu ajuntament
Anàlisi del deute de les Entitats Locals
Contratación mercantil. Derecho de la defensa de la libre competencia
Contratación mercantil. Derecho de la defensa de la libre competencia
Creación de empresas, con especial enfoque en el análisis de la viabilidad de los proyectos desde el punto de vista económico financiero (A)
Creación de empresas, con especial enfoque en el análisis de la viabilidad de los proyectos desde el punto de vista económico financiero (B)
Nuevas formas de financiación de proyectos de emprendeduría (A)
Nuevas formas de financiación de proyectos de emprendeduría (B)
Trabajo relacionado con los instrumentos de financiación de las empresas cooperativas. Problemas que plantean (A)
Trabajo relativo a la Banca Cooperativa (A)
Trabajo relacionado con los instrumentos de financiación de las empresas cooperativas. Problemas que plantean (B)
Trabajo relativo a la Banca Cooperativa (B)
Treball relacionat amb el disseny o avaluació de Sistemes d'Informació, especialment en l'àmbit financer o comptable, o amb aspectes financers o pressupostaris de les
inversions en SI (A)
Treball relatiu a l'anàlisi del nivell de compliment de la normativa comptable de clubs (Societats Anònimes Esportives) de la Liga Profesional de Futbol (LPF) (A)
Treball relatiu a l'anàlisi del nivell de compliment de la normativa comptable de clubs (Societats Anònimes Esportives) de la Liga Profesional de Futbol (LPF) (B)
Valoració del nivell d'implantació i d'homogeneïtzació de les Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF's) en empreses d'un mateix sector (A)
Valoració del nivell d'implantació i d'homogeneïtzació de les Normes Internacionals d'Informació Financera (NIIF's) en empreses d'un mateix sector (B)
Propiedad industrial
Microfinances, una ajuda per a la gent sense gaires recursos?
¿Crear una empresa en China?
La dona a l'empresa, ha canviat el seu rol en els últims 30 anys?
Banca Ètica, alternativa a la banca convencional?
Alternatives de finançament en empreses de nova creació
Global Reporting Initiative (GRI) i sistema financer
Pla de negocis d'una empresa.
Treball relacionat amb temes de Consolidació d?Estats Financers (A)
Treball relacionat amb temes de Comptabilitat Financera
Pla de negocis d'una empresa, amb atenció especial als aspectes comptables i financers
Treball relacionat amb temes de Comptabilitat Financera
Treball relacionat amb temes de Consolidació d?Estats Financers (B)
Anàlisi dels comptes anuals consolidats d?una empresa cotitzada o no. Cas del sector turístic, comercial o serveis
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