






































































En el món de les asseguradores, la premissa bàsica és la permanèn-

cia, ja que establim vincles i obligacions amb els nostres clients que 

se situen, en moltes ocasions, en un el molt llarg termini, així que 

aquesta vocació de permanència suposa una guia permanent per a 

la nostra feina i ens fan prioritzar estratègies que premien la solide-

sa, l’estabilitat i el creixement ordenat. En aquest sentit, sens dubte, 

el repte principal a què ens enfrontem és el de fer créixer el nostre 

negoci per a seguir guanyant dimensió i fer-ho mantenint un 

equilibri tècnic adequat, ja que l’escenari financer no resulta gens 

estimulant com a font de resultats.

























La Sra. Pujol va comentar l’evolució de la normativa Solvència II, que ha modificat la gestió de les entitats asseguradores a tot el 

món.

Va comentar que la Directiva de Solvència II, publicada al desembre de l’any 2009, portava anys gestant-se i que la crisi financera 

mundial, a partir de l’any 2008, després de la fallida del banc Lehman Brothers, va accelerar la seva aprovació. Va ser adaptada a la 

regulació espanyola en l’any 2015, mitjançant la Llei 20/2015 de 14 de juliol (LOSSEAR) i el Reial Decret 1060/2015 (ROSSEAR), que 

van entrar en vigor l’any 2016.



Des de l’entrada en vigor el 2016 de la LOSSEAR i del ROSSEAR, la gestió de les entitats 

asseguradores ha canviat radicalment, amb un major pes en la gestió de riscos, quantifi-

cació de la solvència basada en els riscos i un reporting molt més exhaustiu.

Judith Pujol ens va parlar també dels principals efectes introduïts pel Reglament Delegat 

(UE) 2019/981. També va comentar els importants canvis que s’espera s’aprovin en l’any 

2020 derivats de l’adaptació de la Directiva de Solvència II, que afectaran fonamental-

ment a les garanties a llarg termini i noves mesures de regulació macro prudencials, entre 

d’altres.

Van assistir al webinar 63 persones.

El Sr. Romera va comentar la importància que té per a les asseguradores la identificació i 

la gestió dels riscos, eina fonamental per a l’assignació eficient del capital, cada vegada 

més important en un mercat financer altament competitiu.

Segons el parer del Sr. Romera, les entitats asseguradores que gestionen els seus riscos 

de forma òptima poden aconseguir beneficis, satisfer les necessitats dels seus accionistes 

i complir amb els requeriments normatius.

Per a la gestió òptima dels riscos és necessari, en opinió del Sr. Romera, l’aprenentatge 

d’una metodologia adequada, preparar i implementar els desenvolupaments adequats, 

prioritzar tasques i estratègies d’acord amb el criteris de materialitat, disposar de dades i 

informació necessàries i de qualitat, traçar els circuits i processos de gestió de riscos, 

disposar de les eines adequades, i fonamentalment, disposar d’una organització centrada 

en la gestió del risc.

Van assistir al webinar 86 persones.











En canvi, en la secció de SOTENIBILITAT, l'índex MMGPI atorga al sistema espanyol de pensions una posició 35 sobre els 37 països 

de l'estudi, un dels més baixos de l'estudi. L'estudi posa de manifest les debilitats del nostre sistema de pensions públiques, un 

sistema de compartició, amb un dèficit de 18.000 milions d’euros/any, amb un futur incert de no emprendre reformes urgen-

tment, donada l'evolució de la demografia al nostre país.

Finalment, el Sr. Menéndez va comentar algunes recomanacions de l'informe MMGPI per a Espanya: entre d'altres, ajustar l'edat de 

jubilació efectiva i la quantia de les pensions a l'esperança de vida, augmentant el ritme d'activitat, especialment pel col·lectiu 

entre 55-65 anys i potenciant l'estalvi privat en els sistemes de pensions, especialment a nivell empresarial.

Van assistir al webinar 33 persones.





  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  


