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Docente  Liña  Descrición  
Oferta por 

liña  

Alonso Álvarez, José Nicanor  Matemáticas aplicadas á Economía  
Detección de fraude (2 traballos) Mecanismos de 
elección social Criptografía Criptomoedas Función 

exponencial e economía  
6 

Amigo Dobaño, Josefina Lucy  Análise do sector pesqueiro en Galicia    5 

Arevalo Tomé, Raquel  Análise da situación estratéxica dun sector    2 

Bouza López, Miguel Ángel  
As mulleres nos órganos de administración das 

sociedades mercantiles  
  2 

Bouza López, Miguel Ángel  O Contrato (negocio) de xestación subrogada    2 

Bouza López, Miguel Ángel  Os criptoactivos e o Derecho Mercantil    2 

Buch Gómez, Enrique Juan  
Información financeiro-contable no ámbito 

público.privado  
  6 

Cabaleiro Casal, María José  Sociedades Cooperativas e Economía Social  

O seu obxectivo é a realización de estudos sobre 
Economía Social e Sociedades Cooperativas, dende 

calquera dos ámbitos de estudo do grado en 
Administración de Empresas. NOTA: Ofrécese 

conxuntamente polos profesores Mª José 
Cabaleiro, do Departamento de Economía 

Financeira e Contabilidade, e o profesor Carlos 
Iglesias Malvido, do Departamento de Economía 

Aplicada.  

3 

Cal Bouzada, María Isabel  Mercado Laboral  
O obxectivo é realizar unha análise sobre un tema 

relacionado co mercado laboral  
6 



Cibrán Ferraz, María Pilar  VIABILIDADE DE PROXECTOS    3 

Comesaña Benavides, Fernando  
Plan de empresa para a creación ou 

reestruturación de iniciativas empresariais  

Tratarase de analizar todos os aspectos que poden 
influír na viabilidade de novas iniciativas 

empresariais ou de iniciativas xa en 
funcionamento, elaborando un diagnóstico que 

permita establecer unha proposta detallada, onde, 
á súa vez, establézanse uns obxectivos e as 

estratexias tanto de alto como de baixo nivel que 
permitan alcanzalos, avaliando as posibilidades de 
conseguilo en diferentes escenarios vinculados á 

propia iniciativa e ao contexto.  

1 

Crespo Domínguez, Miguel Ángel  combinacións de negocios  Implicacións da NIIF 3 e a NRyV 19ª  5 

Crespo Franco, Tony  
Estratexias de Planificación das Actividades 

Productivas  
  1 

Diéguez Ferreiro, Ricardo Miguel  Contabilidade de Sociedades  Contabilidade das operacións societarias  2 

Diéguez Ferreiro, Ricardo Miguel  Contabilidade Financeira  

Contabilidade de instrumentos financeiros: 
Instrumentos do Patrimonio Contabilidade de 
instrumentos financeiros: Pasivos Financeiros 

Contabilidade de instrumentos financeiros: Activos 
Financeiros  

3 

Diz Comesaña, María Eva  Lean thinking  

Baixo o contexto do Lean Thinking, podemos 
abordar diferentes temas. Para iso centrarémonos 
nalgunhas das súas ferramentas, analizaremos un 
sector concreto ou estudaremos a combinación 

desta filosofía con outras técnicas.  

2 

Docampo Barrueco, José María  
Elaboración dun plan económico e financeiro 

para unha nova empresa  
  3 

Estévez Toranzo, Margarita  Matemáticas    6 



Falagán Mota, Jorge  Temas de Macroeconomía    3 

Fernández-Feijoo Souto, Belén  
Comunicación de información de 
sustentabilidade das organización  

Análise das propostas de comunicación de 
información de sustentabilidade que promove a 

Comisión Europea  
2 

Fernández-Feijoo Souto, Belén  
Modelo teórico e desenrrolo práctico da 

contabilidade de costos: aplicación a unha 
empresa  

Proposta de aplicación dun deseño de modelo de 
contabilidade de custos específico a unha empresa 

concreta.  
1 

Ferrero Martínez, María Dolores  
ANÁLASIS MACROECONÓMICO (Análisis 
siguiendo artículo de Parente y Prescott)  

Replica do Análisis de Parente y Prescott sobre a 
evolución da distribución mundial da riqueza  

2 

Ferrero Martínez, María Dolores  
ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE LAS CRISIS 

INFLACIONARIAS  
  2 

Ferro Soto, Carlos Antonio  Estratexia empresarial  

Desenvolvemento dunha análise estratéxica para a 
preparación de DAFO, co fin de tomar decisións 

estratéxicas, tanto de carácter competitivo como 
corporativo  

1 

Ferro Soto, Carlos Antonio  Modelos de negocio  
Elaboración dun modelo de negocios (idea orixinal 

o estudo de reconfiguración de negocio xa 
existente) baseado no modelo CANVAS  

1 

Ferro Soto, Carlos Antonio  Responsabilidade Social Corporativa  
Desenvolvemento de proxectos de distinto tipo (a 

convenir co estudiante) en materia de RSE  
2 

Gago Rodríguez, Alberto  "Fiscalidade Aplicada"    2 



García Rivares, Ignacio  A CONTABILIDAD PUBLICA  

La contabilidad pública se configura como un 
sistema de elaboración y suministro de la 

información para las entidades públicas. La 
exigencia de información sobre la actividad 

económica y financiera será mayor cuánto mayor y 
más compleja sea esta actividad. Esto es 

especialmente importante en el ámbito local, 
dónde la diferencia de población entre unos 

Ayuntamientos y otros puede ser muy significativa.  

2 

García Rivares, Ignacio  
ASPECTOS BASICOS DEL CIERRE FISCAL Y 

CONTABLE DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES  

Análisis de las diferencias permanentes y 
temporales del impuesto de sociedades, el 

principio del devengo y su aplicación en las PyME y 
en las grandes empresas, así como la problemática 

de las cuentas del grupo 8 y 9.  

2 

García Rodríguez, María José  Aplicacións de mercadotecnia sectorial    4 

Garrido Valenzuela, Irene  
Análise de estratexias de investimento 

empresarial nun escenario de alta inflación e 
alza dos tipos de interese  

  2 

Garrido Valenzuela, Irene  
Análise económica financeira do impacto da 

suba de tipos no financiamento das empresas  
Análise económica financeira do impacto da suba 

de tipos no financiamento das empresas  
2 

Gómez Fraiz, José Santiago  Organización en rede  
Análise de estruturas en rede de empresas, 

agrupacións ou sectores  
1 

Gómez Fraiz, José Santiago  Usabilidade Web  Análise da usabilidade de páxinas web  1 



González Cerdeira, Juliá  
Efecto do Camiño de Santiago no fenómeno do 

despoboamento en municipios rurais  

O obxectivo deste traballo é analizar o impacto do 
camiño de Santiago na sustentabilidade xeográfica 
dos municipios rurais. Para iso identificaranse en 

primeiro lugar os concellos polos que pasa o 
camiño primitivo e analizarase a evolución en 

termos de poboación. Posteriormente compárase 
se esta evolución é similar á que tivo lugar en 

municipios con características similares, pero que 
non tiveron o impacto do Camiño de Santiago. 

Tratarase de identificar as diferenzas entre uns e 
outros para avaliar o impacto do Camiño. Este 

tema é orientativo. O alumno pode propor outros 
temas. Na miña páxina web tendes información de 

outros temas de TFG que teño dirixido en anos 
anteriores e tamén información de como abordar o 

TFG: https://sites.google.com/view/xulia-
gonzalez/teaching  

1 



González Cerdeira, Juliá  
O efecto do desconto de 20 céntimos sobre os 

prezos de gasolinas e diésel en España  

Ant e a escalada de prezos do petróleo e o seu 
impacto no prezo da gasolina e gasóleo, o goberno 

decidiu subvencionar o prezo para mitigar os 
efectos nos consumidores. Neste TFG 

preguntámonos se efectivamente os consumidores 
beneficiáronse da totalidade da subvención e se 

houbo diferenzas entre as CCAA. Tamén se fará un 
resumo das características do sector. Este traballo 
require traballar cunha base de datos oficial dos 

prezos de gasolina e gasóleo procedente da 
Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, 

que pode ser descargada aquí: 
https://www.cnmc.es/estadistica/estadistica-de-

produtos-petroliferos Con leste traballo fin de grao 
adquiriranse habilidades no manexo de bases de 

datos, sínteses de información e extracción de 
conclusións a partir de sinxelas regresións 

econométricas. Este tema é orientativo. O alumno 
pode propor outros temas. Na miña páxina web 
tendes información de outros temas de TFG que 

teño dirixido en anos anteriores e tamén 
información de como abordar o TFG: 
https://sites.google.com/view/xulia-

gonzalez/teaching  

1 



González Loureiro, Miguel  
¿Qué novidades hai no eido da estratexia 

empresarial?  

Trátase de revisar os contidos de informes das 
grandes consultoras (BCG, McKinsey, Deloitte, 

KPMG) e das principais revistas científicas 
orientadas a directivos (en inglés a maioría: 

Harvard Business Review, California Management 
Review, Forbes, Bloomberg Businessweek, MIT 
Sloan, Fortune, Entrepreneur, Fast Company …) 

para detectar qué novidades hai no eido da 
estratexia e da dirección estratéxica de empresas, 
clasificándoas nas etapas do proceso estratéxico  

1 

González Loureiro, Miguel  
Internacionalización e sustentabilidade: retos e 

solucións  

Trátase de realizar unha búsqueda de información 
(informes, datos estadísticos) para l detección de 

retos da internacionalización das empresas 
impostos pola sustentabilidade. Realizarase unha 

diagnose da situación para propoñer solucións que 
permitan ás empresas que desexan 

internacionalizarse ser mais sustentables sen que 
teña repercusións negativas nos resultados.  

1 



González Loureiro, Miguel  Internacionalización: aspectos financieros  

Realizárase un estudo comparativo de variables 
económico-financeiras entre empresa 

internacionalizada e empresa non 
internacionalizada para detectar qué aspectos son 

característicos da internacionalización, 
considerando o sector de actividade da empresa. 
Descargaranse datos lonxitudinais da BD SABI e 
realizarase un estudo estatístico (diferenzas de 

medias, medianas, regresión...).  

2 

González Martínez, José Manuel  TFG en Fiscalidade Aplicada    5 

González Savignat, Mar Análise de problemas microeconómicos  5 

Huarte Galbán, Cecilio  Viabilidade de proxectos empresariais    3 

Lago Velando, Ángeles  Estratexias con futuros financeiros  

Os futuros financeiros encádranse dentro do grupo 
dos derivados financeiros. As súas particularidades 

fanos idóneos para operar tanto con fins 
especulativos como cunha finalidade de cobertura.  

3 

López Miguens, María Jesús  Plan de marketing  
Realización dun plan de marketing para unha 

empresa real  
3 

Loveira Pazo, Rosa María  
Aspectos microeconómicos dalgún mercado ou 

sector concreto  
  6 

Martínez Cobas, Francisco Javier  Contabilidade Social  

Aplicación dun modelo de Contabilidade Social 
para a xestión das comunidades de montes 

Aplicación dun modelo de Contabilidade Social 
para estimar os efectos económicos da prevención 

da saúde mental  

2 

Martínez Domínguez, María Blanca  Historia económica  
Se oferta unha liñea xenérica de Historia 

Económica.  
3 



Martínez Senra, Ana Isabel  
Realización dun plan de empresa (titorizada 

con María de los Ángeles Quintás Corredoira)  

O obxectivo do TFG é a realización dun Plan de 
Empresa para a posta en marcha dunha idea de 
negocio, que se acordará entre o alumno/a e as 

titoras. O plan de empresa realizará unha análise 
da viabilidade técnica, comercial e económico-

financeira do negocio.  

3 

Otero Giráldez, María Soledad  Econometría Aplicada  
Causalidade entre turismo e crecemento 

económico a nivel rexional: Unha aproximación 
empírica.  

6 

Otero Neira, María del Carmen  Marketing (Consumidor, RSC, PV, ....)  

TFG del área de Marketing. La temática se 
determina según el interés y las preferencias del 

alumnado (Por ej.: Consumidor, Marca, Propuesta 
de Valor y Plan de Mk, Estudio de Mercado, RSC y 

Sostenibilidad, Publicidad, …..)  

3 

Piñeiro García, María del Pilar  Competencias blandas e empregabilidade    1 

Quintas Corredoira, María de los 
Ángeles  

Realización dun plan de empresa (titorizada 
con Ana Isabel Martínez Senra)  

O obxectivo do TFG é a realización dun Plan de 
Empresa para a posta en marcha dunha idea de 
negocio, que se acordará entre o alumno/a e as 

titoras. O plan de empresa realizará unna análise 
da viabilidad técnica, comercial e económico-

finaciera do negocio.  

3 

Rodríguez de Prado, Francisco  
Xestión Financeira de empresas e Mercados 

Financeiros  
  3 

Rodríguez Domínguez, María del Mar  A innovación no sector turístico    1 

Rodríguez Domínguez, María del Mar  Dirección estratéxica de empresas    3 

Rodríguez Parada, Sonia Margarita  Activos ASG    1 

Rodríguez Parada, Sonia Margarita  Banca e Medio Ambiente    1 



Rodríguez Parada, Sonia Margarita  Bonos verdes ICO    1 

Rodríguez Parada, Sonia Margarita  Finanzas e ODS    1 

Ruiz Blanco, María Silvia  
A comunicación da responsabilidad social 

corporativa  
Análise dos informes d responsabilidad social 

corporativa  
4 

Suris Regueiro, Juan Carlos  
Análise sectorial da economía española: Estudo 

de caso  

Trátase de elixir un sector ou rama de actividade 
concreta da economía española e facer unha 

descrpción do mesmo e un análise da súa 
evolución recente e tendencias máis significativas.  

1 

Suris Regueiro, Juan Carlos  
Crecemento económico e desenvolvemento 

social: Estudo de caso  

Trátase de elixir unha economía en 
desenvolvemento, describir a súa estrutura 
económica e social, analizar a súa evolución 

recente e contrastar se a evolución económica foi 
acompañada ou non por unha mellora das 

condicións sociais.  

1 

Teijeira Bautista, José Francisco  
Temas de Política Económica e Economía 

Internacional  
  3 

Vázquez Vicente, Xosé Henrique  
Ensaios sobre cambio tecnolóxico e xestión da 

innovación  

O TFG será unha oportunidade para desenvolver un 
coñecemento e unha comprensión máis profundos 

dunha área de estudo asociada ao cambio 
tecnolóxico e á xestión da innovación. Para iso, 

débense demostrar habilidades de investigación, o 
que require a capacidade de xerar unha idea xeral 

do que facer, revisar a literatura, formular unha 
pregunta concreta, estruturar o discurso, abordar 

bases de datos, cálculos, traballos de campo, etc., e 
finalmente escribir de forma ordenada e 

convincente.  

6 



Vila Biglieri, Jorge Eduardo  Acciones, Opciones y Criptomonedas  

Utilizando bases de datos de cotizaciones (Bigdata), 
comprobar a rentabilidade de diversas técnicas 
operativas incluindo trading, minado, staking, 

lending según proceda  

2 

Vila Biglieri, Jorge Eduardo  Contabilidad Financeira  
Alternativas: Estudo de melloras didacticas para 

facer a Contabilidad Financeira máis amena 
Melloras no rendemento dunha empresa real ....  

1 

 


