
Codi de Conducta Professional del Col·legi d’Actuar is de Catalunya  

Codi de Conducta Professional pels Actuaris del Col ·legi d’Actuaris de Catalunya. 
 

Aquest Codi de Conducta Professional estableix els estàndards professionals que hauran de seguir els 
membres del Col.legi d’Actuaris de Catalunya.   
 
1. L’actuari realitzarà els serveis professionals amb integritat, habilitat i cura. Haurà de complir la seva 

responsabilitat professional amb el seu client o contractant i no actuarà contra l’interès públic. El terme 
client sempre fa referència a la persona o institució que requereix els serveis d’un actuari o els serveis de 
la firma o l’entitat per a la qual l’actuari treballa. El terme contractant  fa referència quan un actuari manté 
una relació de dependència laboral amb una entitat asseguradora o altre institució. 

 
2. L’actuari ha de dur a terme la seva activitat de manera que honri la reputació de la professió actuarial. Ha 

d’evitar fer qualsevol tipus de publicitat que el pugui ajudar a obtenir avantatges professionals indeguts e 
injustos, que no es puguin verificar o que siguin de naturalesa enganyosa. 

 
3. L’actuari ha de prestar els serveis professionals amb cortesia i ha de cooperar amb tercers per servir els 

seus clients o contractants. L’actuari ha de tractar la informació que rep del seu client amb 
confidencialitat. 

 
4. L’actuari realitzarà els serveis professionals només si està capacitat i té l’experiència apropiada per dur-

los a terme. 

 
5. L’actuari és responsable d’aplicar en el seu treball, si s’escau, els estàndards pràctics i altres normes de 

conducta addicionals, adoptades i publicades pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya. 
 

6. L’actuari ha de responsabilitzar-se dels resultats com autor del treball, i demostrar que està en 
condicions d’oferir, al client o al contractant, informació suplementària i explicacions addicionals 
respecte l’abast i limitacions del treball, dades utilitzades i de la metodologia seguida per a la realització 
del mateix.  

 
7. L’actuari, en els seus treballs, ha d’identificar el client per al qual es fan els treballs i l’abast i limitacions 

dels el serveis prestats. 

 
8. L’actuari no ha de prestar els seus serveis professionals en una situació de conflicte d’interessos, real o 

potencial,  excepte quan això no l’impedeixi dur a terme una actuació imparcial, ho hagi exposat 
clarament a les parts i aquestes hagin acceptat expressament la realització del servei. 

 
9. Quan a un actuari se li demanin els serveis professionals per a assumptes en què prèviament hagi 

intervingut un altre actuari, haurà de considerar si és apropiat consultar l’actuari que va prestar el servei 
professional anterior, per assegurar-se que no hi ha cap inconvenient que li impedeixi assumir aquesta 
nova responsabilitat. 

 
10.  L’actuari ha de detallar, per escrit i en un termini oportú, totes les fonts d’ingressos directes o indirectes, 

desglossant amb el detall exigit pel client, les partides integrants del total facturat. 
 
 

11. L’actuari està subjecte a les normes disciplinàries establertes pel Col.legi d’Actuaris de Catalunya i, 
respectant el dret d’apel·lació inclòs en aquestes normes, ha d’acceptar les decisions dels òrgans 
competents. 

 
 
 

Aprovat a l’Assemblea General de 29 de març de 2007 
 


