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PLA D’ACCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI D’ACTUARIS DE 
CATALUNYA (2017-2020). 
 
 
1.- PLA D’ACCIÓ DE LA SECCIÓ PROFESSIONAL  

 
Millorar els serveis als col·legiats: 

- Fer una enquesta de valoració dels serveis actuals i de l’interès en 
nous serveis. 

- Treballar en la progressiva digitalització dels serveis als col·legiats 
amb la posta en marxa d’un sistema informàtic més robust i segur. 

- Desenvolupar nous serveis relacionats amb la carrera professional. 
- Millorar la informació als col·legiats a través d’un newsletter. 

 
Augmentar el nombre de col·legiats: 

- Col·legiar, como a mínim, el 80% dels nous màsters de cada any. 
- Potenciar actuacions per captar actuaris que treballen a Catalunya i 

no estan col·legiats. 
- Fer reunions als centres de treball de les principals asseguradores 

de Catalunya per presentar els serveis del CAC als seus actuaris. 
 
Potenciar la professió de l’actuari i el seu camp d'actuació mantenint una alta 
qualitat en la pràctica actuarial i facilitant la divulgació de la professió, pel que 
caldrà: 

– Formació continuada que permeti mantenir el nivell de 
coneixement. 

– Pràctica actuarial acord  amb els estàndards i codis de conducta.     
– Obrir nous àmbits d’actuació.  
– Acreditació adequada.   
– Pla estructurat de comunicació. 

 
Dinamitzar els grups de treball del CAC com a forma de fomentar la participació 
dels col·legiats en matèries d’interès per la professió. 

 
Potenciar la figura de l’actuari i del CAC en la discussió sobre el futurs dels 
sistemes de pensions, a través de la creació d’un Fòrum de Pensions. 

 
Promoure el desenvolupament de la pràctica actuarial en gestió de riscos (ERM -
Enterprise Risk Management-) mitjançant la implantació de les credencials 
necessàries (CERA -  Chartered Enterprise Risk Actuary -). 
 
Assolir  un major grau de representativitat a les diferents institucions on el CAC 
participa. 
 
Transformar l’actual borsa de treball en un nou servei de suport i orientació 
professional, amb l’objectiu que esdevingui un referent pels col·legiats i pels 
departaments de recursos humans de les empreses. 
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Dinamitzar el Torn d’Actuació Professional (TAP) amb tot un seguit d’actuacions 
encaminades a donar a conèixer les capacitats dels nostres professionals: 
 

- Donar a conèixer el TAP entre els col·legiats i els possibles usuaris. 
- Posar en marxa un grup de treball per desenvolupar el TAP i per 

treballar en la extensió de l’activitat professional de l’actuari. 
- Reorganitzar el TAP considerant experiència, formació, àrees de 

treball, honoraris orientatius, etc. 
 
 
Desenvolupar serveis pels membres titulars jubilats, amb quota reduïda. 

 
 
 
2.- PLÁ D’ACCIÓ DE LA SECCIÓ DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ.  
 
Col·laboració amb la Universitat en l’adaptació del màster actuarial al nou Core 
Syllabus de la IAA, que entrarà en vigor l’any 2019. 
 
Promoure la formació continuada garantint el màxim nivell professional del nostres 
col·legiats. 
 
Establir acords de col·laboració, amb els membres protectors principalment, 
dissenyant plans de pràctiques professionals per a nous col·legiats. 
 
Col·laborar amb empreses i organitzacions en el desenvolupament d’activitats de 
formació en les matèries que ens siguin pròpies.  
 
Establir acords de col·laboració amb universitats, altres col·legis professionals i 
escoles de negocis que permetin l'intercanviï de coneixements.  
 
Potenciar la formació gratuïta pels col·legiats, a mesura que augmentem la 
col·legiació i els ingressos. 
 
Informar sobre la celebració de congressos i jornades nacionals i internacionals 
que puguin ser d'interès pels col·legiats. 
 
Traslladar a Andorra l’experiència del CAC en matèria de formació, per donar 
servei als col·legiats que treballen a aquell país. 
 
Valorar les possibilitats tecnològiques de la formació a distància. 
 
Reeditar les revistes del CAC en format digital (ADC21 i Quaderns Actuarials), 
amb la posta en marxa dels respectius Comitès Editorials i amb la recerca de 
patrocini per optimitzar el cost d’elaboració de les publicacions. 
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3.- PLÁ D’ACCIÓ DE LA SECCIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS .  
 
Segons l’àmbit territorial d’actuació:    
 
A Catalunya les nostres actuacions es centraran en:  
 
o Altres col·legis professionals, on el nostres objectius bàsics seran:  
 
 Acords que permetin millorar els serveis als nostres respectius col·legiats.   
 
 Cooperar per al desenvolupament d’activitats de formació en matèries 

d’interès comú.  
 

 Promocionar el torn d’actuació professional (TAP) entre altres col·legis 
professionals que estiguin interessats en la tasca professional de l’actuari.  
 

 Potenciar vies de col·laboració amb altres col·legis professionals.   
 
o Empreses, ajuntaments, organitzacions patronals, sindicats i altres agents 

socials, on els nostres objectius seran:  
 

 Desenvolupar activitats de formació conjuntes que puguin generar 
demanda futura d’actuacions en l’àmbit actuarial.   

 
 Arribar a acords per millorar els nostres serveis, el coneixement i la 

divulgació de la professió actuarial.  
 

o La Generalitat de Catalunya, on els nostres objectius seran:  
 
 Potenciar la figura de l’actuari en l’entorn de l’administració pública, així com 

aconseguir que el TAP sigui reconegut com un servei d’alt valor afegit.  
 

 Fer del CAC una institució respectada, influent i amb una marcada projecció 
exterior, traslladant una opinió en afers en els que la component actuarial 
sigui rellevant.       

 
 
Fora de Catalunya, les nostres actuacions es centraran en potenciar les relacions 
amb:   
 
o La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), amb els 

següents objectius:   
 
 Aconseguir la participació del Col·legi com un assessor en temes de la 

nostra competència professional.  
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 Potenciar la participació de la DGSFP com a ponents en activitats de 
formació en les que el seu coneixement és fonamental.  

 
o L’ Instituto de Actuarios Españoles i el Colegio de Actuarios del País Vasco, 

amb els objectius de:  
  
 Augmentar el coneixement de la professió actuarial, potenciar la figura de 

l’actuari en l’entorn professional i la societat en general. 
 
 Cooperar en el desenvolupament de la formació continuada (CPD) així com 

en el reconeixement de la professió en l’àmbit europeu i mundial.  
 

En l’àmbit Internacional, cal dir que s’està redibuixant el futur de la professió 
actuarial en base als punts següents:  

- Acreditació professional. 
- Àmbit d’actuació de l’actuari. 
- Estàndards actuarials. 
- Responsabilitat de l’actuari. 
- Professionalisme. 
- Noves normes internacionals de comptabilitat. 
- Novetats en la regulació en assegurances i pensions. 
- Nous àmbits en el camp de la compensació (benefits). 
- Etc.  

 
La participació del CAC en les associacions internacionals d’actuaris, la IAA i la 
AAE haurà de ser més activa, mitjançant una estructura àmplia de grups de treball, 
adequadament coordinada, que permeti traslladar una opinió qualificada i que 
sigui valorada per les institucions internacionals, que permeti influir en la presa de 
decisions transcendents per a la nostre professió. 
     
En aquest àmbit els principals Objectius seran els següents:  

 
 Augmentar la presència del CAC en les associacions internacionals 

d’actuaris (IAA i AAE). 
 

 Participar, implementar i divulgar entre els col·legiats els estàndards editats, 
o que se editaran, per la IAA i la AAE. 

 
 Aconseguir que el CAC pugui  emetre credencials globals, en concret CERA 

(Chartered Enterprise Risk Actuary). 
  
 Col·laborar en els projectes en els que tant la IAA com la AAE actuen com 

assessors d'altres de més dimensió (EIOPA, IAIS i IASB).  
 
 
 Treballar per que el CAC sigui Identificat com una institució pròpia, 

respectada i influent, participant d’una manera activa en les activitats de la 
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IAA i la AAE, amb la voluntat d’organitzar un nou congres internacional a 
Catalunya dins dels  propers 4 anys.  
 

 Tenir representació a les reunions Internacionales més importants.  
 
 
Creiem també necessari establir relacions amb altres Col·legis Professionals en 
l’àmbit Europeu i de Llatinoamèrica que permetin:  
 
 Augmentar el coneixement de la professió actuarial, així com potenciar la 

figura de l’actuari en l’entorn professional i la societat en general. 
 
 Cooperar en el desenvolupament de la formació dels actuaris així com en 

la seva formació continuada permetent amb això l’accés i reconeixement de 
la professió. 
 

 Establir vies d’intercanvi del coneixement i vies de col·laboració per al 
desenvolupament professional dels col·legiats de ambdues institucions. 

 
 
 
 
 
Barcelona, 2 de novembre de 2017 
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