
 

BASES CASOS PRÀCTICS ACCID-APC 

Per a l’acceptació dels casos, serà imprescindible seguir les següents normes d’elaboració: 

1. Extensió del cas: Es podran presentar tant casos de llarg desenvolupament com casos més 
curts de solució ràpida. 

2. Identificació a la primera pàgina:  
- A l’inici: 

▪ Tots els casos que es publiquin portaran el logo de l’ACCID i de l’APC 
juntament amb el de la institució d’on provingui l’autor, l’autora o els autors, les 
autores. 

▪ Es farà constar, el títol del cas.  
- Al peu de pàgina: 

▪ Hi constarà la frase: “Cas redactat per nom i afiliació de l’autor, de l’autora o 
dels autors, de les autores.  

▪ Any de redacció.  
▪ Àrea* o tema on es vincula preferentment el cas”. 

*Àrees recomanades:  
- Auditoria 
- Consolidació 
- Comptabilitat i fiscalitat 
- Comptabilitat financera 
- Comptabilitat de societats 
- Anàlisi d’empreses 
- Comptabilitat de gestió 
- Comptabilitat pública 
- Comptabilitat ENL 
- Comptabilitat Integrada (indicadors financers i no financers) 
- Altres. 

▪ Els casos presentats per alumant hauran de fer constar a la frase del peu de 
pàgina el nom del docent que ha tutoritzat el cas. 
 

3. Inici del document: 
- Tots els casos hauran d’incorporar a l’inici del document uns aspectes generals que 

serveixin per identificar la tipologia de cas i el seu plantejament. En concret haurà 
d’incorporar: 

• Resum (abstract): Breu presentació del cas i descripció del tema que 
aborda (o temes) 

• Paraules clau 

• Destinataris  

• Extensió aproximada (nota pedagògica) - número de pàgines de la nota 
pedagògica-  

- I el treball ha d’anar acompanyat d’un sumari o índex a l’inici. 

 



 

 
4. Format: El text haurà de ser en lletra Times New Roman 12, amb un interlineat de 1,5 i els 

paràgrafs s’iniciaran sense sagnat. Els títols han d’estar tots alineats a l’esquerra. 

Les pàgines han d’anar degudament numerades. 

5. Idioma: Els casos poden ser escrits en català, castellà, anglès, francès i portuguès. 
 

6. Elements gràfics: Les taules, gràfiques o figures s’anomenaran figures i han de ser originals 
o indicar la font de procedència i cal que portin un número d’ordre (per exemple, figura 1, figura 
2…) i un títol que es posarà al peu de la figura. Degut als problemes de composició, els autors 
o les autores no han de suposar que les figures aniran situades en el mateix lloc on apareix a 
l’original, pel que s’evitaran redaccions tal com ‘en la figura que segueix…’ o ‘la figura de la 
pàgina 11…’. En el redactat, caldrà utilitzar la referència de la figura com per exemple, ‘en la 
figura 2 es veu…’. 

 

7. Les citacions bibliogràfiques:  
- Hauran d’aparèixer entre parèntesis i contenir indicacions sobre l’autor, autora o 

autors, autores, l’any de publicació i la pàgina o pàgines a les que s’al·ludeix, per 
exemple: (Amat, 2014: 72-83), Amat (2014:22) o (Amat et al., 2014: 72-83). Les 
paraules o frases que l’autor o l’autora escrigui en un altre idioma hauran d’anar en 
lletra cursiva. Les referències bibliogràfiques aniran al final del treball sota el títol 
‘Referències Bibliogràfiques’, ordenades alfabèticament per autors, autores i d’acord 
amb els següents formats per normes, articles, comunicacions a congressos i llibres 
respectivament: 

▪ En cas d’articles: Autor, autora o autors, autores (any), ‘títol de l’article’, 
títol de la revista, volum, número, mes, pàgines.  Exemple: 

 
FIGINI, PAOLO., y VICIO, LAURA. (2010) ‘Tourism and growth in a cross 
section of countries’, Tourism Economics, vol. 16, nº4,diciembre, pp. 155-164 

 
▪ En cas de llibres: Autor, autora o autors, autores (any), ‘títol del llibre’, 

Ciutat, editorial. Exemples:  
 

PINA, VICENTE., y TORRES, LOURDES. (1999) “Análisis de la Información 
Externa, Financiera y de Gestión de las Administraciones Públicas”, Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Madrid. 
 
GOMEZ, FRANCESC., y otros (2017) “Ejercicios resueltos y comentados con 
el nuevo PGC. Adaptado al Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre de 2016 
por el que se modifica el PGC, PGC PIMES y normes de consolidación”, 
Barcelona. ACCID. 
 
ARIMANY, NÚRIA., i VILADECANS, CARME. (2010) “Anàlisis en l’estat de 
canvis en el patrimoni net i en l’estat de fluxos d’efectiu”, Barcelona. Profit-
ACCID. 

 



 

- Les citacions del mateix autor o autora i any apareixeran diferenciades amb un lletra 
col·locada al darrera de la data corresponent (per exemple, 2015a, 2015b…). Per 
l’assignació de les lletres s’atendrà a una ordenació temporal i, si no es coneix, a una 
ordenació alfabètica dels treballs citats. 
 

8. Pàgines web i altres recursos Electrònics: 
Les pàgines web es poden citar a la bibliografia tal com es mostra en el següent exemple: 
 

Instituto de Contabilidad y auditoría de cuentas (ICAC): 

http://www.icac.meh.es/Normativa/Documentoscontabilidad.aspx  [Consulta: 24 de febrer de 

2020]. 

 

Associació Catalana de Comptabilitat i direcció (ACCID): 

https://accid.org/central-de-casos/   [Consulta: 24 de febrer de 2020]. 

 

9. Apartats: Cada treball s’estructurarà en apartats, subapartats i altres divisions més petites 
dins dels mateixos. Les divisions s’estructuraran de la forma i amb el format següent, 
col·locant els mateixos al principi de la línia: 

1. APARTATS PRINCIPALS EN LLETRA MAJÚSCULA, NEGRETA (MIDA FONT 14)  

1.2. APARTATS SECUNDARIS LLETRA MAJÚSCULA, CURSIVA (MIDA FONT 14) 

1.2.1. Subapartats principals en lletres cursives (mida font 12) 

1.2.1.1. Subapartats secundaris en lletres normals (mida font 12) 

10. Estructura: L’estructura del cas dependrà del tema tractat. A tall de mostra s’acompanyen 
diversos exemples d’estructura: 

 

CAS D’ANÀLISI D’EMPRESA o GRUP D’EMPRESES 

1. Aspectes generals 
2. Introducció i breu història de l’empresa o grup d’empreses 
3. Descripció general del sector, de la competència, oportunitats i amenaces 
4. Descripció de la situació actual de l’empresa i aspectes clau a analitzar 
5. Preguntes que s’han de resoldre 
6. Annexos 
7. Referències bibliogràfiques 

 

http://www.icac.meh.es/Normativa/Documentoscontabilidad.aspx
https://accid.org/central-de-casos/


 

CAS DE CONSOLIDACIÓ 

1. Aspectes generals 
2. Introducció i breu història del grup d’empresa 
3. Composició del grup 
4. Normativa comptable que aplica el grup d’empreses 
5. Normativa fiscal que aplica el grup d’empreses 
6. Preguntes que s’han de resoldre 
7. Annexos 
8. Referències bibliogràfiques 
 
 

CAS DE COMPTABILITAT FINANCERA (tipus A: aplicació de normativa) 
 

1. Aspectes generals 
2. Introducció i breu història de l’empresa 
3. Normativa comptable que aplica l’empresa 
4. Informació a la memòria d’aspectes com XXXX,  YYY, ZZZZ 
5. Preguntes que s’han de resoldre 
6. Annexos 
7. Referències bibliogràfiques 

 

CAS DE COMPTABILITAT I FISCALITAT 

1. Aspectes generals 
2. Introducció i plantejament de la temàtica comptable a abordar i implicacions fiscals 
3. Normativa comptable i fiscal que s’aplica 
4. Preguntes que s’han de resoldre 
5. Annexos 
6. Referències bibliogràfiques 

 

CAS D’AUDITORIA 

1. Aspectes generals 
2. Introducció i plantejament de la temàtica d’auditoria a abordar 
3. Normatives aplicables. NIA.ES que s’apliquen. 
4. Preguntes que s’han de resoldre sobre el tema en qüestió 
5. Annexos 
6. Referències bibliogràfiques 

 

 



 

CAS DE COMPTABILITAT INTEGRADA 

1. Aspectes generals i caracterització de l'empresa  
2. Introducció, objectius i metodologia  
3. Normativa aplicable al cas objecte d'estudi  
4. Preguntes a resoldre  
5. Annexos  
6. Referències bibliogràfiques 

 
11. Aspectes de gènere: Es valorarà el cas que tingui en compte els aspectes de gènere en la 

seva elaboració i redacció. El treball ha de fer un ús no sexista i no androcèntric del 
llenguatge. 
 

12. Nota Pedagògica: Es necessari fer arribar junt amb el cas la nota pedagògica.  

 

 ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA NOTA PEDAGÒGICA 

La nota pedagògica, apart de l’estil i format determinats en les instruccions per a l’elaboració del 
cas, ha d’incloure els següents apartats: 

1. Sinopsi del cas. 

2. Públic objectiu: Indicar els destinataris del cas elaborat, ja sigui alumant, de grau, 
postgrau, professionals del sector, etc. 

Àrea d’aplicació: Indicar quina o quines són les àrees comptables i/o financeres que 
vehiculen el cas: 

• Àrees comptables: anàlisi d’empreses, consolidació, auditoria, principis comptables, 
registre comptable, fiscalitat, comptabilitat financera, ... altres. 

• Àrees financeres: renda fixa, renda variable, derivats, valoració empreses, fusions i 
adquisicions, mercats financers, carteres i fons, ...altres. 

3. Objectius d’aprenentatge i temes clau. 

4. Forma d’ensenyament: Descriure com es pot utilitzar el cas a classe. Per exemple, 
suggerir preguntes obertes per fomentar el debat; oferir idees per al treball en grup; suggerir 
com l’aprenentatge pot consolidar-se al final de la sessió el cas, i així successivament. 

5. Preguntes per al debat: Preguntes per promoure la discussió del cas a classe. 

6. Resposta de les preguntes plantejades pel cas. 



 

7. Antecedents del cas: Proporcionar referències a material complementari rellevant en el 
cas o altres relacionats. També es pot proporcionar informació sobre ‘el que va passar 
després’, cosa que els estudiants solen estar bastant interessats en saber-ho. 

8. Multimèdia: Incloure possibles enllaços amb clips de vídeo i àudio que siguin rellevants 
per al cas. 

Els casos i notes pedagògiques s’enviaran a l’adreça info@accid.org en format word. 

Igualment, en el següent enllaç posem a la vostra disposició un document molt interessant amb 
algunes directrius concretes de com elaborar un bon cas pràctic. 

http://www.accid.org/documents/Com_redactar_un_cas_CAT.pdf 

http://www.accid.org/documents/How_to_write_a_case_study.pdf 

mailto:info@accid.org
https://accid.org/wp-content/uploads/2018/10/Com_redactar_un_cas_CAT.pdf
https://accid.org/wp-content/uploads/2018/10/How_to_write_a_case_study.pdf

