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1.- INTRODUCCIÓ. 
 
Li presentem el curs online LA FUNCIÓ ACTUARIAL, que organitza el Col·legi d'Actuaris de Catalunya. 
 
El curs es durà a terme entre els dies 14 i 29 de setembre, en horari entre les 18:00h i les 20:00h. 
 
El curs online, de 14 hores de durada, aborda els aspectes fonamentals que estableix la legislació 
espanyola sobre la Funció Actuarial a les entitats asseguradores: 
 

• DIRECTIVA 2009/138 (25.11.2009): art.48. 
• REGLAMENT DELEGAT 2015/35 (10.10.2014): art.272. 
• LOSSEAR (LLEI 20/2015 de 14.07): art.66.5. 
• ROSSEAR (RD 1060/2015 de 20.11): art.47. 
• DIRECTRIUS EIOPA (RES. DGSFP 18.12.2015) (EIOPA-BOS-14/253: DIR. 46 a la 51). 

 
També incorpora aspectes de la pròpia regulació professional, de la ACTUARIAL ASSOCIATION OF 
EUROPE (AAE), concretament: 
 

o Professional Standards for the Actuarial Function under Solvency II. 
o Actuarial function report under Directive 2009/138/ec. 

 
Tota aquesta regulació estableix que l'abast de la Funció Actuarial comprèn els aspectes relacionats 
amb: 
 

• Provisions Tècniques. 
• Subscripció. 
• Reassegurança. 
• Suport a la Gestió de Riscos. 

 
Pel que en la Funció Actuarial s'exigeix a l'actuari: 
 

• Emetre una opinió professional independent. 
• Elaborar un informe actuarial, per a l'Òrgan d'Administració de l'Entitat. 
• Elaborar un resum de l'Informe Actuarial, per la DGSFP. 

 
Tot això assigna un plus de responsabilitat a l'actuari, quan està exercint la Funció Actuarial, tot i que 
pugui estar actuant com a "professional per compte d'altri". 
 
Aquest curs online dissenyat pel CAC aborda d'una manera molt pràctica i en profunditat els 4 camps 
d'actuació de la Funció Actuarial, amb l'objectiu de donar resposta a les preguntes següents: 
 

• Què s'espera de la Funció Actuarial de/a l'Entitat? 
• Quina és la ubicació de la Funció Actuarial en el sistema de gestió de l'Entitat? 

 
Comptarem per a això i per a cadascuna de les 4 àrees (Provisions Tècniques, Subscripció, 
Reassegurança i Suport a la Gestió de Riscos) amb ponents experts i amb gran experiència en el 
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desenvolupament de projectes relacionats amb la Funció Actuarial en entitats, així com a responsables 
de la Funció Actuarial en entitats asseguradores.  
 
Tot i que la legislació no reserva la Funció Actuarial de forma exclusiva als actuaris, entenem, que per 
l'abast de les competències que exigeix l'exercici de la funció Actuarial, els actuaris són els 
professionals més ben preparats per dur-la a terme. 
  
El curs va dirigit especialment a: 
 

- Actuaris amb coneixements en Solvència II d'entitats asseguradores o de consultores/ 
auditores. 

- Actuaris que estan desenvolupant tasques relacionades amb la Funció Actuarial en 
departaments / àrees d'entitats asseguradores. 

- Actuaris que vulguin dirigir la seva trajectòria professional cap a la Funció Actuarial. 
 
Volem proporcionar als actuaris els mitjans necessaris per facilitar l'adaptació de les seves capacitats 
professionals a aquest marc regulador, en les millors condicions possibles, que els permeti obtenir del 
mercat un alt reconeixement professional. 
 
Es comentaran els efectes que, sobre la Funció Actuarial, podria tenir la nova normativa IRFS 17 o el 
previsible canvi del Pla Comptable d'Entitats Asseguradores. 
 
S'analitzarà com s'està abordant la coordinació del càlcul de les provisions tècniques en el mercat 
assegurador local, incloent procediments metodològics, procediments de control i anàlisi de dades, 
model de govern de la funció actuarial en l'àmbit de les provisions tècniques, així com el suport 
tecnològic utilitzat per al càlcul de provisions. 
 

2.- INFORMACIÓ GENERAL 
 

Coordinadora del curs online: 
Sra. Olga Torrent. Actuària membre de Col·legi d'Actuaris de Catalunya. otorrente@actuaris.org  
 
Dates: 
 

 

14-09-2020 M1. Objecte de el curs 
16-09-2020 M3. provisions Tècniques 
17-09-2020 M4. provisions Tècniques 
21-09-2020 M5. Reassegurança 
22-09-2020 M6. Gestió de Riscos 
28-09-2020 M7. Informe actuarial 
29-09-2020 M2. Subscripció 

 
 
Horari:  
 
De 18:00 hores a 20:00 hores. 
 
 
 

mailto:otorrente@actuaris.org
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Quota d'inscripció (Euros) - IVA de 21% NO INCLÒS 
 
MEMBRES TITULARS I TEBALLADORS DE MEMBRES PROTECTORS 400 € 

MEMBRES TITULARS EN ATUR I ESTUDIANTS 200 € 

ALTRES 600 € 
 
Forma de pagament: 

Transferència bancària al ES40 0081 0057 3100 0118 8927 
Si voleu factura a nom d'empresa, ha d'indicar CIF, Nom, Adreça, Telèfon, persona de contacte i adreça 
de correu electrònic. 
 

3.- SEGUIMENT DEL CURS ONLINE 
 
Abans de la celebració del curs el CAC lliurarà als inscrits els materials que s'utilitzaran en el mateix. 
 
El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha 
d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden 
descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html  
 
L'assistent a el curs s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet funciona correctament. 
 
A la data d'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots participants, amb l'enllaç per accedir 
al mateix (abans hauran de tenir descarregat Cisco Webex Meetings©). 
 
El curs començarà cada dia a les 18:00h i finalitzarà a les 19:45h (1h 45 minuts de durada).  
 
S'aconsella connectar-se 10 minuts abans (a les 17:50h) per assegurar-se que es disposa d'una bona 
connexió abans de l'inici.  
 
No està previst que els participants intervinguin mentre duri la classe, de manera que el CAC silenciarà 
els micròfons dels assistents. 
 
A la fi de l'exposició, els assistents podran intervenir i fer algunes preguntes i/o sol·licitar aclariments 
al professor (durada estimada: 15 minuts).  
 
En qualsevol cas, els assistents a el curs podran fer altres preguntes/comentaris, que hauran d'enviar 
a CAC per correu electrònic al final de cada classe. Posteriorment el CAC farà arribar als assistents un 
document amb les preguntes i les respostes elaborades pel professor. 
 

4.- INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
 
Col·legi d'Actuaris de Catalunya 
Via Laietana, 32 4PL 
08003 Barcelona 
Telèfon / Fax: 93.319.08.18 
actuaris@actuaris.org - www.actuaris.org 

https://www.webex.com/downloads.html
mailto:actuaris@actuaris.org
http://www.actuaris.org/
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La inscripció es pot formalitzar fins a 48 hores abans de la data d'inici de curs. 
 
Al formalitzar la inscripció hauran d'indicar l'adreça de correu electrònic de totes les persones inscrites 
 

5.- PROGRAMA DEL CURS ONLINE "LA FUNCION ACTUARIAL"  

 
El curs consta dels següents 7 mòduls:  

MÒDUL 1.- OBJECTE DEL CURS 
 
• 14 setembre 2020 (2h) 

• A càrrec del Sr. Emilio Vicente, de MGS Assegurances. 

• CONTINGUT 

- Introducció: La Funció Actuarial en Solvència II. 
- Marc regulador de la Funció Actuarial. 
- Política de la Funció Actuarial i grau d'independència de la funció. 
- Principals responsabilitats i tasques. 
- Relacions amb la resta de funcions fonamentals. 
- Situació en l'estructura organitzacional i recursos. 
- Reporting i Informe de la Funció Actuarial. 
- Adaptació davant de nous reptes normatiu com IFRS17 

 

MÒDUL 3.- PROVISIONS TECNICAS (NO VIDA I DECESSOS). 
 
• 16 setembre 2020 (2h). 

• A càrrec del Sr. Albert De Paz, de MANAGMENT SOLUTIONS 

PROVISIONS TECNICAS NO VIDA 
 

- Anàlisi de la regulació aplicable. 
- Components de la Funció Actuarial (eines, model de govern, etc.). 
- Qualitat de dades: 
 Definició de proves a executar. 
 Anàlisi de resultats i tractament d'incidències. 
 Emissió de recomanacions. 

- Provisió de primes: 
 Consideracions generals: paràmetres i fluxos a considerar, límits de el contracte, etc. 
 Anàlisi d'hipòtesis i metodologies. 
 Anàlisi de segmentació. 
 Característiques de reassegurança. 
 Anàlisi de suficiència:  

• Anàlisi back test. 
• Contrast Best Estimate vs Experiència. 
• Grau d'incertesa de la provisió. 

- Provisió de sinistres: 
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 Consideracions generals: procés de càlcul, components de la provisió, pagaments vs 
incorregudes, etc. 

 Anàlisi d'hipòtesis i metodologies. 
 Anàlisi de segmentació. 
 Ajustaments (sinistres punta, inflació, selecció de factors, etc.). 
 Anàlisi de suficiència:  

• Anàlisi back test. 
• Contrast BE vs experiència. 
• Grau d'incertesa de la provisió. 

- Marge de risc. 

PROVISIONS TECNICAS DECESOS 

 
- Regulació específica de la branca. 
- Provisió de decessos: 
 Consideracions generals: paràmetres implicats. 
 Anàlisi d'hipòtesis i metodologies. 
 Anàlisi de segmentació. 
 Anàlisi de suficiència:  

• Anàlisi back test. 
• Contrast BE vs experiència. 
• Grau d'incertesa de la provisió. 

- Conclusions no vida i decessos: components de l'informe de la Funció Actuarial. 

 

MÒDUL 4.- PROVISIONS TECNICAS (VIDA). 

 
• 17 setembre 2020 (2h). 

• A càrrec del Sr. Jordi Pagès, de SERFIEX. 

- Provisions tècniques i "Best Estimate". 
- Segmentació en grups homogenis. 
- Límits dels contractes. 
- Metodologies de càlcul. 
- Suficiència i qualitat de les dades: limitacions. 
- Hipòtesi i la seva derivació. 
- Generació de fluxos i descompte. 
- Simplificacions. 
- Marge de risc. 
- Fiabilitat i anàlisi de sensibilitat. 
- Evolució i contrast amb l'experiència. 

 

MÒDUL 5.- REASSEGURANÇA 
 
• 21 setembre 2020 (2h). 

• A càrrec del Sr. Ismael González i del Sr. Maximino Carrio, de GUY CARPENTER. 

• CONTINGUT 
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- Introducció. 
- Situació de la reassegurança. 
- Marc Jurídic. 
- Política de reassegurança.  
 Responsabilitats, processos i procediments. 
 Compliment. 

- Acords de reassegurança. 
- Opinió: 
 Adequació Perfil Risc. 
 Validació contracte: transferència risc I alternatives. 

 

MÒDUL 6.- GESTIÓ DE RISCOS 

 
• 22 setembre 2020 (2h) 

• A càrrec del Sr. David Guitart i del Sr. Juan José Molina, de BDO. 

• CONTINGUT 
- Quin paper té la funció actuarial en la gestió de riscos? 
- Suport a la gestió de riscos. 
- ORSA. 
- Nous requeriments en la gestió de riscos - Impostos diferits i actualització de taules 

biomètriques 
- Tractaments dels conflictes d'interès. 

 

MÒDUL 7.- L'INFORME ACTUARIAL 

 
• 28 setembre 2020 (2h). 

• A càrrec del Sr. Miquel Grau, de Zurich. 

• CONTINGUT 
-  Informe de la Funció Actuarial. 
 Regulació. 
 Referències (EUROPEAN STANDARD OF ACTUARIAL PRACTICE de l'AAE). 
 Objectiu de l'informe. 
 Contingut de l'informe. 

• Provisions tècniques. 
• Política de subscripció. 
• Acords de reassegurança. 

 Documentació de el procés d'elaboració de l'informe i evidències. 
 Calendari. 

 

MÒDUL 2.- SUBSCRIPCIÓ 
 
• 29 setembre 2020 (2h) 

• A càrrec de la Sra. Judith Pujol, de EY. 
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• CONTINGUT 

- Marc legal. 
- Suficiència de primes: "profit testing" per a nous productes i seguiment rendibilitat productes 

existents. 
- Polítiques de subscripció: revisió adequació a el perfil de risc de l'entitat. 
- Anti selecció. 
- Impacte per canvis en l'entorn legal, econòmic, etc.  
- Conflicte d'interessos. 
- Marc legal. 
- Pricing: 
 Venda: Metodologia Freqüència Cost, GLM, Models de cost. 
 Renovació: Revisió completa. 

- Polítiques de subscripció: Mercat objectiu, cosina objectiu i límits de subscripció. 
- Avaluació suficiència de prima / sinistralitat. 
- Reassegurança o assumpció de risc. 
- Avaluacions qualitatives. 
- Conflicte d'interessos. 
- Quadre de comandament FA - Negoci No Vida. 
- Cas pràctic suficiència de prima - Negoci d'automòbils- 

 

6.- CPD 
 
El curs online computarà 14 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada al Col·legi 
d'Actuaris de Catalunya (CPD). 
 
 

7.- PONENTS 
 

MGS SEGUROS 

Sr. EMILIO VICENTE MOLERO. Responsable de Funció Actuarial i Funció de Gestió de Riscos en MGS, 
Assegurances i Reassegurances SA 

Actuari d'assegurances. 

Des de 1985, ha desenvolupat la seva activitat professional en MGS Seguros, ocupant diferents llocs: 
Cap de Vida-Estalvi, Cap de Vida i Pensions, Responsable d'Estudis Tècnics i Estadístics i Responsable 
d'Anàlisi Actuarial. 

En l'actualitat, és Responsable de Funció Actuarial i Funció de Gestió de Riscos. Ha format part de la 
Junta de Govern del CAC al llarg de 8 anys. Actualment col·labora amb el CAC com a director de la 
revista ADC 21. 

 

MANAGMENT SOLUTIONS 

Sr. ALBERT DE PAZ. Gerent de la pràctica d'Assegurances, en MSS. 

Doctor en Empresa, especialitat en Finances i Assegurances. Màster d'investigació en Empresa, 
Finances i Assegurances. Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres i en Economia. Universitat de 
Barcelona. Premi VidaCaixa-Assegurances UB al millor treball de recerca en l'àmbit de les assegurances 
realitzat en el Màster Oficial de Recerca en Empresa, Finances i Assegurances de la Universitat de 
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Barcelona. Primer Premi Nacional a l'Excel·lència en el Rendiment Acadèmic Universitari corresponent 
als estudis de Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres i al curs acadèmic 2007/2008. Ministeri 
d'Educació. Govern d'Espanya. Premi Extraordinari de Llicenciatura corresponent als estudis de 
Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres i al curs acadèmic 2007/2008. Universitat de Barcelona. 

La seva experiència professional està centrada en els aspectes quantitatius de Solvència II i sistemes 
de gestió integral de risc així com assessorament per a l'elaboració de l'informe de la funció actuarial, 
validació de provisions, implantació de models interns en rams de No Vida, etc. 

 

SERFIEX 

Sr. JORDI PAGÈS. Responsable de l'àrea actuarial SERFIEX. 

Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres per la Universitat de Barcelona (UB) i MBA per ESADE.  

Ha dirigit els projectes de valoració i anàlisi actuarial realitzats per SERFIEX, així com els projectes de 
càlcul de "Best Estimate" i mesurament de riscos tècnics per a negocis de vida i no vida. 

Autor de el disseny funcional i de negoci de la lliçó actuarial el programari RISKCO. 

Ponent habitual en seminaris de control de riscos, ALM, Solvència II i similars. Col·laborador habitual 
de Col·legi d'Actuaris de Catalunya, a ICEA i INESE a Espanya, col·laborador habitual al Risk 
Management & Trading Conference per al continent americà, i ha participat en diversos fòrums en 
diversos països llatinoamericans. 

Amb anterioritat, va desenvolupar la seva activitat en Willis com a Director de Employee Benefits a 
Catalunya, en el grup Mercer com "Knowledge Manager" i responsable tècnic en diversos projectes de 
consultoria financera, actuarial i de riscos, i en CaixaSabadell Vida, com a Responsable de l'àrea 
Tècnica , Financera i Control de Gestió.  
 

GUY CARPENTER 

Sr. ISMAEL GONZÁLEZ. Sènior Broker Guy Carpenter 
Actuari per la Universitat de Barcelona (UB). 
Experiència: 20 anys en multinacionals asseguradores en departaments tècnics i de subscripció, 
desenvolupant funcions de "Pricing" i "Reserving" en els rams d'Autos i "Property" i com a responsable 
tècnic en Salut. Des de fa 9 anys, broker de reassegurança, col·laborant en l'estructuració i optimització 
de programes de reassegurança; així com en diferents estudis d'investigació per al mercat de 
reassegurança espanyol. 

 

Sr. MAXIMINO CARRIO. Sènior Broker Guy Carpenter 
Actuari per la Universitat de Bilbao. 
Experiència: 30 anys en el sector assegurador, amb llocs de responsabilitat actuarial en el mercat 
espanyol, tant en companyies com en consultores. Des de fa 19 anys, en Guy Carpenter, com broker 
de reassegurança; dissenyant estructures de reassegurança per a companyies de mercat 

 

BDO 

Sr. DAVID GUITART SALA. Gerent de l'Àrea d'Assegurances de BDO 

Llicenciat en Ciències Financeres i Actuarials (UB), Diplomat en Ciències Empresarials (UB) i Curs de 
Solvència II (Col·legi d'Actuaris). 
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La seva carrera professional s'ha centrat en la implantació de Solvència II, col·laborant en la definició 
de el Sistema de Governança, Implantació de el Sistema de Control Intern i Gestió de Riscos i duent a 
terme la Funció d'Auditoria Interna, Funció Actuarial, realitzant anàlisis eficiència dels processos, 
detecció de debilitats de control intern i de l'adaptació a Solvència II, així com desenvolupament de 
motors de càlcul dels processos de SCR / ORSA. 

Donat el seu coneixement de la Fórmula Estàndard, ha col·laborat amb diverses entitats asseguradores 
en el obtenció i anàlisi de dades per a la realització dels requeriments de capital d'entitats de vida, no 
vida i de salut. 

 

JUAN JOSÉ MOLINA, actuari de l'Àrea d'Assegurances de BDO. 

Enginyeria Civil per la Universitat de Còrdova i Màster en Ciències Actuarials i Financeres per la 
Universitat de Barcelona. 

Juan José és actuari de l'Àrea d'Assegurances de BDO. Durant la seva carrera s'ha especialitzat en la 
implantació de Solvència II, assessorant en la Implantació de el Sistema de Control Intern i Gestió de 
riscos. A més, és especialista en l'execució del procés de càlcul de les provisions tècniques Solvència II, 
inclosa la derivació de les corresponents hipòtesis per al càlcul de fluxos. 

Forma part de l'equip que realitza la revisió del Balanç econòmic i capital de solvència obligatori prèvia 
a l'emissió de l'informe especial de revisió en diverses entitats referents de el sector assegurador. Així 
mateix, participa activament en l'execució de la Funció Actuarial duta a terme per BDO, així com de la 
Funció de Gestió de Riscos. 

 

ZURICH VIDA 

SR. MIQUEL GRAU, CLA (Chief life Actuary) Zurich Vida i BanSabadell Vida. 

Llicenciat en Ciències Econòmiques, actuari d'assegurances (UB). Màster en tècnica asseguradora (UB). 

Professor en el Màster en Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (UB) 

Experiència professional: Actualment és el CLA (Chief Life Actuary) i Responsable de la Funció Actuarial 
de Bansabadell Vida i de Zurich Vida. Anteriorment havia exercit funcions en Vitalici Assegurances 
(Generalitat Assegurances) en l'àmbit de desenvolupament de nous productes, pricing, subscripció, 
reserving i models de capital en assegurances de vida i fons de pensions. 

 

ERNST & YOUNG (EY) 

Sra. JUDITH PUJOL, Associate Partner d'EY 

És llicenciada en ADE i actuària, per la Universitat de Barcelona (UB). 

Des de l'any 2019 col·labora amb EY com Associate Partner. Anteriorment va col·laborar amb KPMG 
com a Sènior Manager de Serveis Financers, de l'any 2001 a l'any 2017, i com a Directora, de l'any 2017 
a l'any 2019. Acumula una llarga experiència en assessoria en entitats asseguradores. 
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