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RESUM

Aquest treball defineix, en primer lloc, la comptabilitat de gestió i, 
a continuació, les organitzacions existents a escala internacional i les 
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internacional.
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1. Introducció

L’objectiu d’aquest treball ha estat analitzar, a partir d’una definició de 
comptabilitat de gestió, quines són les associacions professionals internaci-
onals existents en aquest marc; les acreditacions professionals existents per 
realitzar de forma regulada la comptabilitat de gestió, i, finalment, les revis-
tes acadèmiques que donen resposta a les preguntes i recerques plantejades 
en la mateixa matèria.

2. Concepte de comptabilitat de gestió 

La comptabilitat de Gestió fa referència a l’anàlisi econòmica orienta-
da a facilitar la presa de decisions per la Direcció de l’Empresa i pretén 
destacar la interrelació existent entre el sistema d’informació intern i el pro-
cés de presa de decisions de l’empresa. Va més enllà de la comptabilitat de 
costos o analítica, ja que integra conceptes addicionals i diversos des de la 
teoria de l’organització, les ciències del comportament, la teoria de la infor-
mació, etc. Per tant, es pot dir que la comptabilitat de gestió és l’evolució 
tant qualitativa com quantitativa de la comptabilitat de costos i integra 
aquesta (Balada i Ripoll, 2000). 

Els principals objectius de la comptabilitat de gestió són els següents 
(AECA, 2003): 

•  La comptabilitat de gestió ha de tractar les funcions de planificació 
dels gerents, la qual cosa suposa:
-  Identificació de tasques.
-  Planificació dels fluxos de recursos òptims i el seu mesurament.

•  Problemes d’organització que inclou:
-  Adequació entre l’estructura de la firma i les tasques.
-  Instal·lació i manteniment d’un sistema d’informació i comunicació 

efectiva.
-  Mesurament dels recursos existents, descobriment de l’execució ex-

cepcional i identificació dels factors causants d’aquestes excepcions.
•  Funció del control de gestió, que inclou:

-  Determinar les característiques de les àrees d’execució apropiades 
que són significatives en termes de les tasques.

-  Contribuir a motivar les realitzacions individuals desitjables mitjan-
çant una comunicació realista de la informació respecte de les tasques.

•  Sistemes operatius de gestió, per funció, producte, projecte, i una al-
tra segmentació de les operacions, la qual cosa suposa:
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-  Mesurament dels factors en termes de costos rellevants i els ingres-
sos o mesures estadístiques de la producció.

-  Comunicació de les dades apropiades, de caràcter fonamentalment 
econòmic, al personal clau, i de forma oportuna.

3. Situació internacional de les Associacions especialitzades 
en Comptabilitat de gestió

A continuació, estudiarem més detalladament, en primer lloc, les asso-
ciacions internacionals i, posteriorment, les nacionals, que estan exclusiva-
ment especialitzades en comptabilitat de gestió. Seguidament, esmentarem 
aquelles associacions que, tant a Espanya com a la resta del món, en dedi-
car-se de forma general a la comptabilitat, també tenen alguna línia d’estudi 
de comptabilitat de gestió.

3.1. Associacions i instituts internacionals especialitzats en 
comptabilitat de gestió

En l’àmbit internacional, existeixen diverses organitzacions especialit-
zades en comptabilitat amb presència en diferents països del món o bé asso-
ciacions nacionals situades en multitud de països, algunes d’elles són de 
caràcter professional i altres més de caràcter acadèmic. No obstant això, si 
ens centrem en l’àmbit de la comptabilitat de gestió o de la comptabilitat de 
costos, el nombre d’organismes és menor (figura 1). 

En primer lloc, està el Chartered Institute of Management Accoun-
tants (CIMA), de caràcter professional, encara que també realitzen publica-
cions acadèmiques. Té seu al Regne Unit, però amb presència en més de 25 
països de tots els continents, excepte d’Amèrica del Sud: Àfrica-Sudàfrica, 
Austràlia, Bangla Desh, Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Canadà, Xina, 
Hong Kong, Índia, Indonèsia, Irlanda, Malàisia, Emirats Àrabs, Myanmar, 
Nepal, Nova Zelanda, Pakistan, Filipines, Polònia, Rússia, Singapur, Sri 
Landa, Tailàndia, Regne Unit, EUA i Vietnam. Compta amb aproximada-
ment 227.000 membres i estudiants de 179 països. Organitza o patrocina 
anualment múltiples congressos i cursos arreu del món.

En segon lloc, podem citar l’Instituto Internacional de Costos (IIC). 
Aquesta organització està formada per associacions i institucions nacio-
nals de directius, docents i professionals d’Argentina, Brasil, Colòmbia, 
Xile, Espanya, França, Mèxic, Paraguai, Portugal, Uruguai i Veneçuela. 
Des de l’any 1987 coordina i promou congressos internacionals i semina-
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ris sobre comptabilitat de costos. Compta amb diferents comissions que 
estudien temàtiques concretes sobre la comptabilitat de costos com, per 
exemple, la docència, la gestió estratègica de la comptabilitat de costos 
per a la presa de decisions, la comptabilitat de gestió sectorial o en les 
administracions públiques, els costos mediambientals, o els costos i les 
TIC. En l’àmbit iberoamericà, també es troba l’Asociación Iberoameri-
cana de Control de Gestión, fundada a València el 2012 amb l’objecte 
principal de realitzar l’intercanvi de coneixements i experiències docents 
i investigadores a l’àrea de la Comptabilitat i el Control de Gestió, i matè-
ries relacionades, mitjançant l’organització de congressos, jornades, cur-
sos i publicacions. 

En tercer lloc, amb presència en quatre continents, cal esmentar The 
Environmental and Sustainability Management Accounting Network 
(EMAN). Podria dir-se que EMAN Global una organització que aglutina 
seccions de diferents continents: EMAN Europa, EMAN Àsia-Pacífic, 
EMAN Àfrica i EMAN Amèrica i es dedica a la comptabilitat de gestió 
mediambiental, social i sostenible. Realitzen diferents publicacions i orga-
nitzen més d’un congrés anual arreu del món.

Web Sigles Nom associació o institut

http://www.cima.global.com/ CIMA Chartered Institute of Management 
Accountants

http://www.intercostos.org/es/ IIC Institut Internacional de Costos

http://www2.leuphana.de/
umanagement/projekte/
eman/eman-global/

EMAN The Environmental and Sustainability 
Management Accounting Network

Font: Elaboració pròpia.

Figura 1. Organitzacions internacionals de comptabilitat de gestió.

3.2. Organitzacions nacionals especialitzades en la Compta-
bilitat de Gestió

Igualment, són destacables algunes associacions o instituts nacionals 
exclusivament especialitzats en l’estudi de la comptabilitat de gestió (figu-
res 2, 3, 4 i 5). Per exemple:

Europa (figura 3): 
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•  Institute of Management Accounting and Control (WHU): Institut 
alemany que agrupa professors, investigadors, estudiants de doctorat 
i professionals. Organitzen un congrés anual (ACMAR) i editen pu-
blicacions.

•  Management Accounting Research Group (MARG): grup de recer-
ca del Regne Unit compost per professionals i acadèmics i investiga-
dors d’universitats d’arreu del món. L’entrada en aquest grup està li-
mitada. Organitzen congressos anuals dedicats a discutir recerca i 
aplicacions pràctiques. 

EUA i Canadà (figura 4):

•  Institute of Management Accountants (IMA): The association of 
accountants and financial professionals in business: Va començar 
la seva marxa en 1991, encara que anteriorment havia estat la Natio-
nal Association of Cost Accountants (NACA), fundada en 1919 a 
Nova York i, posteriorment, la National Association of Accountants 
(NAA) en 1957. És una associació de professionals de la comptabili-
tat i de les finances. És una de les associacions més grans i més res-
pectades de tot el món. Compta amb més de 70.000 socis a 140 països 
d’arreu del món. Publica la revista Management Accounting Quar-
terly que inclou articles de comptabilitat de costos i de gestió. Orga-
nitza conferències i congressos.

•  Society of Cost Management (SCM): es va fundar l’any 2010 com 
una organització internacional per promoure les millors pràctiques de 
comptabilitat o gestió de costos, promovent les millors pràctiques, 
compartint idees i posant en contacte acadèmics, consultors i comp-
tables de costos.

•  Institute of Certified of Cost and Management Accountants (ICCA): 
és un organisme professional que ofereix diferents tipus de credenci-
als, entre elles certifica comptables de gestió, organitza cursos de for-
mació i ofereix multitud de recursos disponibles per als membres. 

Amèrica del Sud (figura 5):

•  Asociación Uruguaya de Costos (AURCO): agrupa, des de l’any 
2000, docents i experts de l’àmbit de la gestió en costos i organitza 
periòdicament, congressos, jornades i cursos. 

•  Asociación Paraguaya de Contabilidad de Costos (APACC). 
•  Associação Brasileira de Custos (ABC): publica la revista ABCustos, 

agrupa professionals i investigadors, i organitza congressos periòdics. 
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•  Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IA-
PUCO): integrat pels professors de costos i gestió de totes les univer-
sitats argentines, amb una permanent preocupació per fomentar els 
més variats temes relacionats amb la disciplina. El 1977 va organitzar 
el seu primer congrés.

•  Instituto para el Estudio de la Contabilidad de Gestión (IECG): 
fundat el 1990 per un grup de professionals amb l’objecte de desen-
volupar i difondre el coneixement i l’aplicació de la Comptabilitat de 
Gestió a Paraguai.

•  Instituto Venezolano de Costes (IVC): fundat el 2014, per dedicar-se 
a la recerca i a la divulgació del coneixement en la disciplina dels 
costos i de la gestió. 

3.3. Altres associacions 

Algunes de les associacions internacionals i nacionals generalistes de 
la comptabilitat, esmentades al principi d’aquest apartat, tenen alguna co-
missió d’estudi dedicat a la comptabilitat de costos, realitzen publicacions 
en forma de documents o revistes acadèmiques, tenen als congressos que 
organitzen alguna línia dedicada a aquesta disciplina o fins i tot organitzen 
jornades específiques de comptabilitat de gestió. 

Espanya (figura 2):

•  Asociación Española de Contabilidad y Administración de em-
presas (AECA), que ja s’ha descrit en articles anteriors. Una de les 
seves comissions d’estudi està dedicada a la comptabilitat de gestió. 
Compta amb una sèrie de 40 documents sobre aquesta matèria com: 
Costos i gestió de la qualitat, Situació i Tendències de la Comptabi-
litat de Gestió en l’Àmbit Iberoamericà, L’Euro i la Comptabilitat de 
Gestió en la Competitivitat Empresarial, Glossari Iberoamericà de 
Comptabilitat de Gestió, entre altres. Publica la Revista Iberoamercia- 
na de Contabilidad de Gestión i la Revista Española de Financiación 
y Contabilidad (REFC) que també inclou articles sobre comptabilitat 
de gestió i es troba indexada en el Journal of Citation Reports (JCR) 
de l’ISI Web of knowledge de Thomson (Social Sciences). Organitza 
congressos i jornades que solen incloure la línia de comptabilitat de 
gestió. 

•  Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID): que 
s’ha descrit en l’article anterior. Una de les seves comissions d’estudi 
està dedicada a la comptabilitat de gestió. Publica la Revista de 
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Comptabilitat i Direcció i la European Accounting and Management 
Review, que també inclouen treballs dedicats a la comptabilitat de 
gestió. Publica llibres, alguns d’ells dedicats a aquesta matèria. Orga-
nitza bianualment el Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, i de 
manera intercalada, la Jornada ACCID, en la qual se solen exposar 
treballs relacionats amb la comptabilitat de gestió. 

•  Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabili-
dad (ASEPUC): creada el 1991, agrupa els professors universitaris de 
comptabilitat, i persegueix l’intercanvi de coneixements, experièn- 
cies i material de treball. Compta aproximadament amb 1.000 socis. 
Publica la Revista de Contabilidad–Spanish Accounting Review, que 
es troba indexada en Scopus, on es poden trobar articles dedicats a la 
comptabilitat de gestió. Organitza jornades, i bianualment Trobades 
que aglutinen diferents àmbits de la comptabilitat, i entre ells la comp-
tabilitat de gestió.

Web Sigles Nom associació o institut

http://www.aeca.es AECA Asociación española de contabilidad y
dirección de empresas

http://www.accid.org ACCID Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció

http://www.asepuc.es ASEPUC Asociación española de profesores universitarios
de contabilidad

Font: Elaboració pròpia.

Figura 2. Organitzacions amb activitats relacionades amb la comptabilitat de 
gestió a Espanya.

Europa (figura 3):

•  British Accounting and Finance Association (BAFA).
•  Irish Accounting & Finance Association (IAFA), que publica la 

Accounting, Finance & Governance Review la qual inclou en les se-
ves temàtiques la Comptabilitat de Gestió.

•  Chartered Accountants Ireland (CAI).
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Web Sigles Nom associació o institut

Alemanya

http://www.whu.edu/fakultaet-
forschung/management-group/institut-
fuer-management-und-controlling/

WHU The Institute of Management 
Accounting and Control

Regne Unit

http://bafa.ac.uk BAFA British Accounting and Finance 
Association 

http://www.lse.ac.uk/
accounting/news/MARG/
home.aspx

MARG Management Accounting Research 
Group 

http://www.accaglobal.com ACCA Association of Chartered Certified 
Accountants-Associació d’experts en 
comptabilitat col·legiats certificats

Irlanda

https://www.
charteredaccountants.ie

CAI Chartered Accountants Ireland

http://www.iafa.ie/ IAFA Irish Accounting & Finance 
Association

Font: Elaboració pròpia.

Figura 3. Associacions i instituts de comptabilitat de gestió a Europa.

EUA (figura 4):

•  American Accouting Association (AAA): associació nord-america-
na de Comptabilitat, de caràcter acadèmic, que té una secció dedicada 
a la comptabilitat de gestió, organitza congressos i fins i tot publica 
semestralment la revista especialitzada en aquesta temàtica Journal 
of Management Accounting Research (JMAR).
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Web Sigles Nom associació o institut

http://aaahq.org/
Management Accounting Section 
of the AAA –www.aahq.org/MAS

AAA American Accouting Association 
(Associació Nord-Americana de 
Comptabilitat)

http://www.imanet.org/ IMA The institute of Management accoun-
tants/The association of accountants 
and financial professionals in business

http://www.costmgmt.org/ SCM Society of Cost Management

http://www.iccaus.com/p.aspx? 
p=5&s=2

ICCA Institute of Certified of Cost and 
Management Accountants

Font: Elaboració pròpia.

Figura 4. Associacions i instituts de comptabilitat de gestió a EUA i Canadà.

Amèrica del Sud (figura 5):

•  Asociación de Contadores Universidad de Antioquia (ACUDA): 
aquesta associació colombiana té una línia temàtica dedicada a la 
comptabilitat de costos. També organitzen seminaris genèrics de comp-
tabilitat i tributació i només publiquen memòries d’esdeveniments.

Web Sigles Nom associació o institut

http://www.aurco.org.uy AURCO Asociación Uruguaya de Costos

https://www.facebook.com/
pages/Asociacion-Paraguaya-
De-Contabilidad-De-
Costos/695035017245964

APACC Asociación Paraguaya de Contabilidad
de Costos

http://www.abcustos.org.br/ ABC Associação Brasileira de Custos 

http://www.iapuco.org.ar/2-
paginas/6-quienes-somos

IAPUCO Instituto Argentino de Profesores
Universitarios de Costos

No s’ha trobat IECG Instituto para el Estudio de la
Contabilidad de Gestión

https://www.facebook.com/
pages/Instituto-Venezolano-De-
Costos/214013122100189?
=info&tab=page_info

IVC Instituto venezolano de costes

http://www.acuda.org.co/ ACUDA Asociación de Contadores Universidad
de Antioquia

Font: Elaboració pròpia.

Figura 5. Associacions i instituts de Comptabilitat de Gestió en Centre Amèrica i 
Amèrica del Sud.
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Altres països (figura 6): 

•  A Àsia: Indonesian Institute of Accountants (IAI), aquest institut és 
membre de la IFAC i del CIMA, i ofereix cursos sobre costos. 

•  A Àfrica: African Accounting and Finance Association (AAFA), 
aquesta Associació organitza congressos anuals dins dels quals es tro-
ba una línia dedicada a la comptabilitat de gestió. 

•  A Austràlia i Nova Zelanda: Accounting and Finance Association of 
Austràlia and New Zealand (AFAANZ), organitza congressos, que 
inclouen entre altres les línies temàtiques de la comptabilitat de gestió. 

•  Australian Society of CPAs (ASCPA), organitza conferències sobre 
la comptabilitat de gestió, té publicacions de llibres, i publica la Aus-
tralian Accounting Review.

Web Sigles Nom associació o institut

Àsia

http://www.iaiglobal.or.id/ IAI Indonesian Institute of Accountants

Àfrica

http://www.aafassociation.com/ AAFA African Accounting and Finance 
Association 

Austràlia i Nova Zelanda

http://www.afaanz.org/ AFAANZ Accounting and Finance Association 
of Australia and New Zealand

http://www.cpaonline.com.au/ ASCPA Australian Society of CPAs

Font: Elaboració pròpia.

Figura 6. Associacions i instituts de Comptabilitat de Gestió a Àsia, Àfrica i Aus-
tràlia i Nova Zelanda.

3.4. Associacions antigues dedicades a la comptabilitat de 
gestió 

Finalment, també s’han identificat algunes associacions que, en el pas-
sat (figura 7), van ser creades amb finalitats orientades a l’estudi de la 
comptabilitat de gestió i que actualment no estan en funcionament com, per 
exemple, a Centreamèrica i Amèrica del Sud l’Asociación Colombiana de 
Costos y Contabilidad Directiva (ASCCODI) de la qual la informació més 
recent inclosa al seu web es remunta a l’any 2000, o a Espanya l’Asociación 
Española de Contabilidad Directiva (ACODI) que es va constituir el 1990 
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amb l’objectiu d’analitzar i investigar la Comptabilitat Directiva i que es va 
integrar en la CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos).

Web Sigles Nom associació o institut

No s’ha trobat el Web ACODI Asociación Española de Contabilidad
Directiva

http://rddgrafico.com/
ASCCODI/ASCCODI.html 

ASCCODI Asociación Colombiana de Costos
y Contabilidad Directiva

Font: Elaboració pròpia.

Figura 7. Associacions i instituts de Comptabilitat de Gestió antics a Espanya.

4. Situació actual internacional del reconeixement oficial 
del comptable de gestió

L’acreditació del comptable de gestió està poc estesa al món. A conti-
nuació, es descriu la situació en aquells països en què s’ha comprovat la 
corresponent acreditació, diferenciant entre països anglosaxons i altres paï-
sos, així com una breu referència a la situació a Espanya.

4.1. Situació a Espanya

A Espanya l’únic títol, de recent creació, és el d’Expert Comptable, que 
tal com s’ha exposat en articles anteriors, l’emeten dues institucions. D’una 
banda, el Registro de Expertos Contables promogut pel Consejo General  
de Economistas i l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, del 
que ja s’ha parlat en el primer article d’aquest monogràfic. En els criteris que 
esmenten per a l’acreditació per mèrits per accedir al Registro de Expertos 
Contables s’inclouen, entre altres, els anys d’exercici professional en matè-
ria de direcció comptable o assessoria comptable, de control, d’auditoria 
interna o direcció financera: i/o anys d’exercici professional en el qual s’ha-
gin emès informes pericials o similars (estudis de viabilitat, càlcul de cos-
tos, etc.) relacionats amb la comptabilitat. Per tant, en aquest cas, encara que 
no estiguem parlant literalment d’una acreditació en comptabilitat de gestió, 
sí que es valoren explícitament els treballs desenvolupats professionalment 
en l’àmbit de la comptabilitat de gestió.

D’altra banda l’AECA, que indica la necessitat de creació com a “con-
seqüència, de les diferents activitats que es desenvolupen des de i en la 
comptabilitat com són, entre altres, la mateixa formulació dels comptes 
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anuals de les empreses, la intervenció com a experts o perits en processos 
judicials o arbitrals, la consultoria comptable i la utilització de certes mag-
nituds comptables en els contractes”. Com es pot observar, en la justificació 
d’aquest reconeixement d’Expert Comptable, no contempla la comptabilitat 
de gestió explícitament sinó que es limita bàsicament a tasques de compta-
bilitat general.

4.2. Situació als països anglosaxons

Ressaltem el Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) 
que acull els Experts Comptables de Gestió, i que recalca especialment el 
desenvolupament de la professió de la comptabilitat de gestió al Regne Unit 
i arreu del món. Compta amb més de 227.000 membres i estudiants en 179 
països. Per al reconeixement com a Comptable de gestió (Chartered Global 
Management Accountant) estableixen dues vies d’accés. Una a través del 
mateix CIMA, establint una certificació teòrica més 3 anys d’experiència en 
comptabilitat de gestió; o bé a través de l’AICPA (American Institute of 
Certified Public Accountants), amb uns requisits similars. Per tant l’accés a 
l’acreditació de comptable de gestió es pot realitzar des de la mateixa orga-
nització de comptables de gestió, o des de l’Organització de comptables (en 
general). En qualsevol cas, sigui la que sigui la via d’accés, es requereix 
experiència professional prèvia en comptabilitat de gestió (vegeu figura 8).

Font: Elaboració pròpia.

Figura 8. Accés a l’acreditació de la CGMA (Chartered Global Management 
Accountant).

Als Estats Units es va crear, en 1916, es va crear el que avui es deno-
mina Institute of Management Accountants (IMA), autodefinida com “the 
Association of accountants and finance professionals in business”, per pro-
moure el coneixement i la professionalitat dels Management Accountants 
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(comptables de gestió) i fomentar una comprensió més gran del paper de la 
comptabilitat de costos en la gestió. L’IMA atorga el títol, Certified Mana-
gement Accountant, titulació no oficial i sense reserva d’activitat però de 
prestigi en la professió.

Una altra organització nordamericana que emet una acreditació no ofi-
cial als Estats Units és l’“Institute of Certified Cost & Management Accoun-
tants” (ICCA), amb seu central en Delaware, i amb objectius i requisits 
d’entrada molt similars a les altres acreditacions nordamericanes.

4.3. Situació en altres països

Existeixen situacions entre anecdòtiques i sorprenents en altres països, 
com per exemple:

•  Sri Lanka. Existeix l’Institute of Certified Management Accountants 
of Sri Lanka. Fundat l’any 2000; segueix els principis i valors de 
l’IMA als EUA i Canadà; del qual rep assistència i ajuda tècnica de 
cara a la formulació dels programes d’accés.

•  Pakistan. “The Institute of Cost and Management Accountants of Pa-
kistan (ICMA), creat el 1951, per a la regulació de l’Expert Compta-
ble de gestió en aquest país.

•  Índia, on existeix l’Institute of Cost Accountants of India, creat el 
1944.

•  I, finalment, l’Institute of Cost and Management Accountants of Ban-
gladesh (ICMAB), creat el 1958.

5. Situació actual sobre les revistes acadèmiques dedicades 
a la comptabilitat de gestió 

A continuació presentem una anàlisi sobre la situació actual de revistes 
dedicades a l’àmbit de la comptabilitat de gestió. 

5.1. Elecció de bases de dades

Per a l’anàlisi i cerca de revistes relacionades a la comptabilitat de 
gestió a escala internacional s’han considerat importants tres bases de dades 
que s’han utilitzat per dur a terme l’esmentada cerca: ISI Web of Knowledge 
(revistes JCR), Scopus i Latindex. 
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L’ISI Web of Knowledge, subministrada per Thomson Reuters (Thom-
son Reuters, 2015), és la base de dades amb revistes que percep la reputació 
més gran per part de la comunitat acadèmica. A l’apartat de “Journal Cita-
tion Reports”, s’ofereix una informació sistemàtica i quantificable que aju-
da a mesurar l’impacte i la influència que tenen les principals revistes del 
món en les diferents categories disponibles. 

Scopus és una base de dades bibliogràfica on es poden consultar revis-
tes científiques i informació addicional, com són els corresponents resums i 
el nombre de citacions per article; la base de dades inclou també llibres i 
procediments de congressos (Elsevier, 2015). 

Finalment, Latindex (Sistema Regional d’Informació per a les Revistes 
científiques d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal), ofereix una 
informació de recerca científica, entre altres, de revistes que s’editen en 
països d’Amèrica Llatina, Espanya, Portugal i el Carib (Latindex, 2015). 

5.2. Criteri de cerca de revistes

Segons les característiques de cadascuna de les bases de dades el crite-
ri de cerca ha variat. 

En el cas de l’ISI Web of Knowledge, la cerca s’ha realitzat a través de 
l’edició de ciències socials de 2014, explorant les revistes per tema sota la 
categoria “Business, Finance”. 

Per a la cerca de revistes llistades a Scopus s’ha utilitzat el portal SCI-
mago Journal and Country Rank (Scimago, 2015), el qual inclou revistes 
científiques internacionals a partir de la informació continguda en la base de 
dades de Scopus. 

Com a paràmetres de cerca s’han establert els següents:

•  Àrea temàtica: Business, Management and Accounting
•  Categoria: Accounting
•  Any: 2014
•  Regió/País: All

A l’última base de dades, Latindex, s’ha triat dins de l’apartat de Cièn-
cies Socials la subcategoria Comptabilitat, on es pot obtenir informació so-
bre el nom de la revista i el país al qual pertany. 
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5.3. Nombre de revistes per criteri de cerca

En un primer pas, i aplicant el principal criteri de cerca esmentat per a 
cadascuna de les bases de dades, el nombre total de revistes obtingudes ha 
estat de 300, i pertanyen 88 revistes a la base de dades ISI Web of Knowledge, 
122 a Scopus i 90 a Latindex (vegeu figura 9).

 JCR SCOPUS LATINDEX

Total nombre de revistes segons el criteri 
de cerca de cada base de dades

88 122 90

Figura 9. Nombre de revistes de les principals bases de dades.

A causa de la gran varietat existent de revistes s’ha fet un segon pas: 
s’ha reduït el nombre total de revistes cercant les que continguin les parau-
les clau “Finance and Accounting” (vegeu figura 10). D’aquesta forma, ob-
servem, el nombre de revistes descendeix notablement, de 300 a 164.

 JCR SCOPUS LATINDEX

Total nombre de revistes restringint el 
criteri a “Finance and Accounting”

57 77 30

Figura 10. Revistes restringint el criteri a finances i comptabilitat.

I, finalment, el nombre de revistes ha estat filtrat novament, tenint en 
compte les revistes que continguin el criteri “Accounting”, i posteriorment 
“Management Accounting”, per poder centrar-se en les revistes més rellevants 
relacionades a la Comptabilitat i Comptabilitat de Gestió (vegeu figura 11).

 JCR SCOPUS LATINDEX

Total nombre de revistes restringint el 
criteri a “Accounting”

18 63 28

 JCR SCOPUS LATINDEX

Total nombre de revistes restringint el 
criteri a “Management Accounting”

1 4 1

Figura 11. Revistes restringint el criteri a comptabilitat.
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En les següents figures 12 i 13 es mostren les revistes existents relaci-
onades a l’àrea temàtica de “Management Accounting”, el seu país d’origen, 
el rànquing que ocupen dins del principal criteri de cerca com també el 
quartil corresponent per a cadascuna de les bases de dades.

JCR PAÍS RÀNQUING (de 88) QUARTIL

Management Accounting Research Holanda 7 Q1

Figura 12. Revistes JCR de “Management Accounting”.

SCOPUS PAÍS RÀNQUING (de 122) CUARTIL

Management Accounting 
Research Holanda 17 Q1

Journal of Management 
Accounting Research Estats Units 50 Q2

Qualitative Research in 
Accounting and Management Regne Unit 64 Q3

Advances in Management 
Accounting Estats Units 83 Q3

Figura 13. Revistes Scopus “Management Accounting”.

La revista “Management Accounting Research” es troba tant en la base 
de dades Scopus com a l’ISI Web of Knowledge. La revista és d’origen ho-
landès, té un factor d’impacte de 2.125 (Elsevier, 2015) i es troba en el pri-
mer quartil (ISI Web of Knowledge, 2015). 

Altres revistes que es poden trobar en la base de dades Scopus relacio-
nades a la Comptabilitat de Gestió (Management Accounting) són les se-
güents: 

• Journal of Management Accounting Research (US)
• Qualitative Research in Accounting and Management (UK)
• Advances in Management Accounting (US)

I, finalment, la revista CAP Accounting and Management (Brasil), que 
es troba en la base de dades Latindex. 

Duta a terme la revisió sobre la situació actual de les revistes acadèmi-
ques dedicades a la comptabilitat de gestió es pot veure (figura 14) que ba-
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sant-se en la paraula clau “Accounting” el país amb major nombre de revis-
tes existents és els Estats Units amb 30 revistes, seguit pel Regne Unit (29 
revistes) i Holanda (10 revistes).

 JCR Scopus Latindex TOTAL

Estats Units 5 25 0 30

Regne Unit 6 23 0 29

Holanda 3 7 0 10

Brasil 0 0 9 9

Espanya 1 3 4 8

Argentina 0 0 5 5

Xina 0 0 3 3

China 1 1 0 2

Malàisia 0 2 0 2

Veneçuela 0 0 2 2

Australia 2 0 0 2

Canadà 0 1 0 1

Suïssa 0 1 0 1

Colòmbia 0 0 1 1

El Salvador 0 0 1 1

Mèxic 0 0 1 1

El Perú 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Total 18 63 28 109

Figura 14. Nombre de revistes segons el país sota el criteri “Accounting” i “Ma-
nagement Accounting”.

Scopus és la base de dades que ofereix un major nombre de revistes en 
relació a la temàtica de Comptabilitat (Accounting) i Comptabilitat de Ges-
tió (Management Accounting), seguit per Latindex en segon lloc.
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