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COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC) 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA DEL COL·LEGI D’ACTUARIS DE 

CATALUNYA. 

 

ANTECEDENTS 

Els Estatuts del  Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), en el seu article 16.1.d, recullen la creació 

i manteniment d’un registre específic, el Registre d’Actuaris Internacionals, en el qual es podran 

inscriure aquells membres titulars i societats professionals que acreditin els coneixements 

teòrics que en cada moment determini el Col·legi d’acord amb els estàndards de la professió a 

nivell internacional.  

Amb la finalitat de facilitar l’acreditació dels  coneixements i de l’experiència que permeten de 

formar part del Registre, el Col·legi considera convenient, d’acord amb les millors pràctiques de 

les principals organitzacions actuarials a nivell mundial,  d’establir, per als seus membres titulars, 

un Programa  de Formació Professional Contínua , d’adscripció voluntària. 

 

ARTICLE 1. ESTRATÈGIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA DEL COL·LEGI D’ACTUARIS 

DE CATALUNYA (CAC). 

El Programa de Formació Professional Contínua  promogut pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya,  

anomenat Programa CPD (Continuous Professional Development),  té com a objectiu el 

desenvolupament de coneixements i capacitats tècniques, professionals i personals dels 

membres titulars al llarg de tota la seva carrera professional. 

El codi deontològic del CAC i els estàndards actuarials internacionals estableixen que els actuaris 

han d’exercir llur professió de manera íntegra gràcies a la capacitació obtinguda mitjançant la 

seva formació específica, a fi i efecte de mantenir la reputació de la professió. 

D’acord amb aquestes consideracions, els objectius que el CAC desitja assolir mitjançant la 

creació d’un Programa CPD  per als seus membres titulars són, fonamentalment, els següents: 

- El desenvolupament dels coneixements tècnics i de les habilitats professionals dels 

membres titulars. 

- L’exercici permanent de la seva activitat professional de manera competent i eficient. 

- La protecció de la confiança que les institucions públiques i privades i, en general, el 

conjunt de la Societat dipositen en llur tasca professional. 

- El reconeixement efectiu de la seva capacitació professional per part de les associacions 

d’actuaris integrades en  la Actuarial Association of Europe (AAE) i de la International 

Actuarial Association (IAA). 

El CAC fomentarà de manera proactiva la realització pels seus membres de les activitats que els 

permetin de dur a terme la seva formació contínua. En aquest sentit, potenciarà l’oferta 

formativa que ja ofereix habitualment mitjançant acords amb d’altres institucions acadèmiques 

i professionals. 
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ARTICLE 2. REGLAMENT DEL PROGRAMA CPD DEL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA. 

Apartat 1. Principis. 

El Programa CPD del CAC s’articula al voltant dels Principis següents: 

- Voluntarietat d'adhesió. 

- Flexibilitat dels continguts i de les formes d'adquisició de la formació. 

- Veracitat de la formació declarada pels membres del Col·legi. 

- Avaluació de la idoneïtat de la formació adquirida per un Comitè d'Avaluació i Seguiment 

del Programa CPD. 

 

Apartat 2. Registre. 

La formació realitzada que el membre del CAC desitgi vincular al Programa CPD  es registrarà en 

un “Compte CPD” (vegeu l’apartat 8) inclòs en un fitxer informàtic, gestionat per la gerència del 

Col·legi, que tindrà caràcter confidencial. Les dades contingudes en aquest fitxer pertanyen al 

membre titular que les ha facilitades, i caldrà disposar del seu consentiment exprés abans de 

comunicar-les a d’altres persones.  

D’acord amb el principi de veracitat, el CAC considerarà certa la declaració efectuada pel 

membre titular quant a la formació realitzada en el marc del Programa CPD. 

 

Apartat 3. Formació elegible. 

Els membres del Col·legi hauran d’ incorporar al seu Programa CPD actuacions formatives 

considerades elegibles. Tindran aquesta consideració les actuacions formatives que s’hagin dut 

a terme en aquells àmbits del coneixement i de la gestió relacionats  amb la pràctica habitual de 

la professió actuarial. A tall d’exemple, es poden esmentar els que tot seguit s’indiquen: 

- Ciències Financers i Actuarials. 

- Gestió de riscos (ERM). 

- Activitat professional (professionalisme). 

- Comptabilitat, Regulació, Compliment Normatiu i Auditoria. 

- Fiscalitat aplicable a les entitats i productes financers i asseguradors. 

- Tecnologies de la informació. 

- Gestió de recursos humans. 

- Habilitats directives: gestió, negociació, lideratge, comunicació, entre d’altres. 

- Qualsevol altra matèria relacionada amb el desenvolupament professional de l’actuari. 

A l’Annex 1 s’inclou una llista més exhaustiva i detallada, no excloent. 

 

Apartat 4.  Vies d’obtenció de la formació elegible per al Programa CPD. 

La formació elegible als efectes del Programa CPD es pot dur a terme de manera flexible, a través 

de diverses vies com les que s’esmenten seguidament: 

- Formació adquirida mitjançant l’assistència, presencial o virtual,  a cursos i seminaris 

oferts pel CAC, per la Universitat o per d’altres institucions acadèmiques i/o 

professionals. 
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- Activitat docent  en cursos i/o seminaris organitzats pel CAC, per la Universitat o per 

d’altres institucions acadèmiques i/o professionals. 

- Participació com a alumne o com a ponent en cursos de formació relacionats amb la 

professió actuarial en l’àmbit de l’empresa o de l’administració pública. 

- Auto-aprenentatge mitjançant estudi personal, lectures o participacions en fòrums de 

discussió sobre matèries d’interès per a la professió actuarial. 

- Participació en els òrgans de govern de la professió o de la formació actuarial, o en el 

treball de grups o comitès tècnics o professionals, tant a nivell nacional com 

internacional. 

- Col·laboració en Comitès Tècnics, Comissions d’Estudi o Grups de Treball convocats per 

les Institucions Públiques per tal de proposar recomanacions i línies d’actuació en els 

àmbits de les finances, les assegurances, la previsió social i les pensions. 

- Participació en tribunals o comitès d’avaluació de la formació actuarial establerts per 

corporacions professionals nacionals o estrangeres. 

- Publicació d'articles en revistes especialitzades nacionals i internacionals. 

- Presentació de ponències a congressos o reunions sobre aspectes relacionats amb la 

professió. 

 

Apartat 5. Hores de formació a computar. 

Als efectes del Programa  CPD, es consideraran hores computables de formació aquelles que 

es puguin acreditar  de forma objectiva, com per exemple, les hores assignades a  un curs o 

seminari, degudament certificades en la documentació corresponent. 

En cas d’activitats formatives on el còmput d’hores de formació CPD no es pugui determinar 

de manera objectiva,  s’assignarà un nombre equivalent d’hores de formació d’acord amb 

la taula inclosa en l’Annex 2. 

 

Apartat 6. Hores de formació mínimes per tal de donar compliment al Programa CPD. 

Es considerarà que un membre titular està complint el Programa CPD quan pugui acreditar  

un mínim de 20 hores de formació elegible per any natural, o bé de 60 hores en un període  

de 3 anys. 

A aquests efectes, només es podrà incloure en el còmput indicat en el paràgraf anterior un 

màxim de 5 hores per any en concepte d’ auto-aprenentatge, calculades d’acord amb allò 

que regula la taula d’equivalències inclosa en l’Annex 2. 

De les 20 hores anuals recomanades, el 50%, com a mínim,  haurà de correspondre a 

actuacions formatives  de contingut tècnic, assegurador, i/o financer, preferentment 

impartides o organitzades per associacions i/o col·legis d’actuaris. En l’Annex 1 es relacionen 

aquelles matèries el contingut de les quals es considerarà que presenta caràcter tècnic. 
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Apartat 7. Avaluació i Seguiment del Programa CPD. 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 3 d’aquest document, el CAC constituirà un Comitè 

d'Avaluació i  Seguiment del Programa CPD, regulat a l’Article 3, que tindrà la responsabilitat 

d’establir els procediments per a avaluar de forma periòdica la idoneïtat, als efectes de la 

vinculació al Programa CPD, de la formació realitzada pels membres titulars. 

El Comitè també efectuarà, periòdicament, comprovacions de la veracitat de les dades 

facilitades pels membres titulars amb relació a les actuacions formatives declarades als 

efectes del seu reconeixement en el Programa CPD. 

Aquells membres titulars seleccionats aleatòriament pel Comitè per efectuar la 

comprovació esmentada en el paràgraf anterior  hauran d’aportar evidències que acreditin 

la formació declarada al llarg dels tres darrers anys naturals. No caldrà aportar aquestes 

evidències quan l’actuació formativa declarada hagi estat organitzada pel Col·legi d’Actuaris 

de Catalunya. 

Els actuaris que ingressin al CAC abans del transcurs d'un any des de la finalització del Màster 

en Ciències Actuarials i Financeres que dóna accés a la col·legiació disposaran de 40 hores 

en el seu “compte CPD” (vegeu l’apartat 8). 

A fi i efecte de facilitar la implantació del Programa, durant el primer any de vigència del 

Programa CPD, els membres del CAC podran computar la formació realitzada durant aquell 

any i durant l'any immediatament anterior. 

 

Apartat 8. Compte CPD. 

Cada membre del CAC tindrà un compte intern propi (Compte CPD), al que podrà accedir a 

través de l’àrea privada de la web del CAC, per registrar la seva formació als efectes del 

Programa CPD. El CAC incorporarà directament al compte individual CPD de cada membre 

titular les actuacions formatives que hagi realitzat en el propi CAC. 

La formació realitzada en el decurs d’un any natural es podrà registrar en el “compte CPD” 

fins al 31 de març de l'any següent. 

El membre titular podrà consultar en qualsevol moment la informació registrada en el seu 

Compte CPD  i sol·licitar al CAC la corresponent certificació. En qualsevol cas,  anualment el 

CAC enviarà als seus membres un document on constarà la formació registrada en llurs 

Compte CPD.  

 

Apartat 9. Circumstàncies excepcionals.  

El Comitè d’Avaluació i Seguiment del Programa CPD, a petició de l’interessat,  valorarà les 

circumstàncies que justifiquen la no-aplicació, durant un període determinat, de la 

recomanació de formació mínima establerta en l’apartat 6, tals com situacions de malaltia 

del membre titular, de necessitat d’atenció a familiars o situació similar. 
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Article 3. REGULACIÓ DEL COMITE DE VALORACIÓ I SEGUIMENT DEL PROGRAMA CPD 

DEL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA. 

 

La Junta de Govern del CAC constituirà un Comitè de Valoració i Seguiment del Programa  

CPD. 

 

El  Comitè estarà format per un President i quatre vocals elegits per la Junta de Govern 

entre els membres titulars del CAC que acreditin una experiència mínima de 10 anys en 

el sector financer o assegurador, o bé en l’àmbit acadèmic relacionat amb aquests dos 

sectors. 

 

Els membres del Comitè exerciran la seva funció per un període de 4 anys, amb opció, 

com a màxim,  a un segon període, després del qual haurà de transcórrer com a mínim 

un altre període de 4 anys perquè puguin tornar a ser elegits per formar part del Comitè. 

 

El Comitè de Valoració i Seguiment del Programa CPD es reunirà en sessió ordinària dues 

vegades a l’any. En qualsevol moment, a instància del seu President o de dos dels seus 

membres, es podrà convocar una sessió extraordinària amb una antelació mínima de 15 

dies respecte a la data de celebració. Les decisions del Comitè es prendran per majoria 

simple de vots dels seus membres. En cas d’empat, el President disposarà de vot de 

qualitat  

 

El Gerent del Col·legi assistirà a les reunions del Comitè en qualitat de Secretari i 

redactarà les actes corresponents, on constaran les decisions que s’hagin pres durant 

les sessions i es resumiran els temes que s’hi hagin debatut.  
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ANNEX 1 

Matèries de contingut tècnic. 

- Anàlisi tècnica de productes financers, d'assegurances i de previsió. 

- Comptabilitat i gestió pressupostària en els sectors financer i assegurador. 

- Fiscalitat dels productes financers i asseguradors. 

- Legislació en matèria de banca, assegurances, pensions i previsió social. 

- Gestió de Riscos i Controls (ERM) en l’empresa. 

- Matemàtica actuarial. 

- Matemàtica financera. 

- Models de mercats financers. 

- Models de valoració i gestió de riscos. 

- Programari aplicable als models financers i actuarials. 

- Models estadístics i estadística actuarial. 

- Tractament informàtic de bases de dades. 

- Solvència de les entitats financeres i asseguradores 

- Tècniques Actuarials de: 

o Assegurança de vida 

o Plans de pensions 

o Seguretat social 

o Assegurances no-vida 

o Assegurança de salut 

 

Matèries en l’àmbit del professionalisme  

- Legislació i gestió professional nacional i internacional. 

- Deontologia professional. Codi de conducta. 

- Estàndards o guies professionals. 

- Ètica professional. 

- Règim disciplinari. 

- Organismes de la professió actuarial en l'àmbit internacional (AAE,IAA). 
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 ANNEX 2 

Hores reconegudes als efectes del Programa CPD en determinades activitats de formació. 

Activitat Nombre d'hores 

Autoaprenentatge 1 Jornada d’estudi de 8 hores = 1 hora 

Publicació 1 publicació = 2 hores 

Participació en grups de treball d'associacions 
actuarials 

1 reunió = 2 hores 

Participació en tribunals o comitès de 
caràcter acadèmic o professional.  

1 sessió = 3 hores 

Participació en els òrgans de govern de les 
associacions de la professió, o en els seus 
grups o comitès tècnics o professionals, tant 
a nivell nacional com internacional. 

 
 
1 reunió = 2 hores 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 

Proposta de calendari per implementar el Programa  CPD. 

Primer  trimestre del 2018 

- Aprovació del Programa per la Junta de Govern del  CAC. 

- Comunicació als membres titulars. Recepció de comentaris i propostes d’esmenes. 

- Presentació a l’Assemblea General del CAC perquè procedeixi, si s’escau, a l’aprovació 

del Programa. 

- Comunicació de l’aprovació del Programa a les Associacions Internacionals. 

Segon  trimestre del 2018 

- Nomenament per la Junta de Govern dels membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment 

del Programa CPD del CAC. 

- Sol·licitud de pressupost per al desenvolupament informàtic de suport al Programa CPD. 

 

 Tercer i quart trimestres del 2018 

- Desenvolupament de l'eina informàtica de suport al Programa CPD 

- Primera sessió ordinària del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Programa CPD per 

avaluar l’evolució de la implantació del Programa. 

1 de gener de 2019 

- Entrada en vigor del Programa CPD del Col·legi d’Actuaris de Catalunya. 

Primer semestre del 2019 

- Comunicació als membres titulars de les activitats formatives organitzades pel CAC 

durant el 2018 en que han participat. 

- Declaració pels membres titulars de la resta d’activitats formatives realitzades elegibles 

per al Programa CPD . 

- Sessió ordinària del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Programa CPD. 

 

 

 

Barcelona, 29 de gener de 2018 


