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Tema 1: Estructura i regulació del sistema financer espanyol 
1. Funcions del sistema financer.- 2. Mercats financers: classes.- 3. Intermediaris financers.- 4. Estructura del sistema 
financer.- 5. Normativa financera vigent.- 6. La intermediació financera.- 7.- Mercat de divises. 
Tema 2: El sistema de crèdit: el Banc Central Europeu i el Banc d’Espanya 
1. Funcions del sistema de crèdit.- 2. Bancs.- 3. Caixes d’estalvi.- 4- Cooperatives de crèdit.- 5. El banc d’Espanya.- 6. 
Política monetària.- 7. Les subhastes del Banc d’Espanya.- 8. Disciplina i intervenció.- 9 El Banc Central Europeu.- 10. 
El sistema europeu de bancs centrals. 
Tema 3:L’empresa bancària 
1. La intermediació bancària.- 2. Serveis que presta la banca.- 3. Entitats gremials i associacions bancàries.- 
4. Característiques de la banca espanyola.- 5. Especialització bancària.- 6. La banca estrangera. 
Tema 4: Els recursos propis de les entitats bancàries 
1. El paper dels recursos propis en el bancs.- 2. Risc bancari: classes.- 3. Regulació del nivell de recursos propis.- 4. 
Cost de capital.- 5. Estructura de capital.- 6. Normativa de  la Comunitat Europea.- 6 Els acords de Basilea II. 
Tema 5: Operacions de passiu (dipòsits) 
1. Comptes de dipòsit a la vista i a termini.- 2. Comptes corrents i d’estalvi.- 3. Tipus d’interès oferts pels bancs.- 4. 
Mètodes per remunerar els passius bancaris.- 5. Innovació en el mercat de dipòsits: CD a tipus fix i variable, dipòsits en 
moneda estrangera, i d’altres. 
Tema 6: Operacions de passiu (no dipòsits) 
1. Operacions del mercat interbancari.- 2. Préstecs del banc central.- 3. Emissions de pagarés.- 4. Repo’s.- 4. Emissions 
de deute a llarg termini.- 5. Altres operacions d’endeutament. 
Tema 7: Operacions d’actiu (crèdits) 
1. Préstecs i crèdits bancaris.- 2. Crèdits amb garantia personal: comptes corrents de crèdit.- 3. Crèdits amb garantia 
real.- 4.- Crèdits hipotecaris.- 5. Crèdits a empreses.- 6. Crèdits especials.- 7. El descompte comercial bancari.- 8. El 
descompte financer.- 9. El Leasing i el factoring.-  10. Crèdits al consum. 
Tema 8: Operacions d’actiu (Inversions) 
1. Inversions en valors mobiliaris.- 2. Inversions en el mercat monetari.- 3- Inversions en deute del tresor.- 4. Inversions 
en emissions de deute no estatal.- 5. Inversions en deute de companyies privades.- 6. Inversions en accions i altres títols 
de renda variable.- 7. Avaluació del risc: de crèdit, de tipus d’interès, de fallida i de cancel·lació anticipada. 
Tema 9: Operacions d’estranger 
1. Els mercats de divises.- 2. Formes de cotitzar una divisa.- 3. Factors que influeixen en el tipus de canvi.- 4. 
Operacions al comptat i a termini.- 5. Els mercats de derivats organitzats: futurs i opcions.- 5.- Operacions en divises.- 
6. El crèdit documentari.- 7- Finançament d’operacions d’estranger.- 8. Moviments internacionals de capitals. 
Tema 10: Innovació bancària 
1. La innovació com a fi estratègic.- 2. Tips d’estratègia en entitats financeres.- 3. Innovacions recents.- 4. El nou paper 
de l’oficina bancària.- 5. Internetització i e-banking. 
Tema 11: Institucions d’Inversió Col.lectiva: 
1.Els fons d’inversió (FI).- 2. Evolució recent dels FI.- 3. Categories, característiques i avantatges dels FI.- 4. Els fons 
de pensions (FP).- 5.Evolució recent dels FP.- 6.Importància estratègica dels FP per les entitats financeres. 
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AVALUACIÓ 
Es aconsellable seguir l’avaluació continuada de l’assignatura; implica assistir-hi com a mínim al 70% de les 
classes i fer les 3 proves pràctiques programades i l’examen final.  Les proves pràctiques representen 1/3 de 
la nota final essent llavors l’examen final només teòric. . 
Si l’alumne no segueix l’avaluació continuada té dret a fer l’examen final, teòric i pràctic, la nota del qual 
determina única i exclusivament la nota final del curs. 


