
Via Laietana 32 4a planta - 08003 Barcelona - Tel + 34933190818 - actuaris@actuaris.org - www.actuaris.org 

 
 

 

 

Membre de: 

   
 

REGLAMENT PER A L’OBTENCIÓ DE L’ACREDITACIÓ CERA A TRAVÉS DEL “CERA 
EXPERIENCED PRACTITIONER PATHWAY-CPP”  
 
 
Article  1.  Definició de la credencial CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary).  

La credencial CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary) és l’acreditació en gestió de 
riscos empresarials per actuaris (ERM – Enterprise Risk Management) de més prestigi al 
món. 

La credencial CERA està impulsada per la CERA Global Association https://ceraglobal.org/, 

fundada l’any 2009 per alguns dels més prestigiosos col·legis d’actuaris del món, 
membres de la International Actuarial Association (IAA). 

El CAC forma part de Cera Global des de l’any 2018. 

CERA acredita que els actuaris disposen dels coneixements més actualitzats en gestió de 
riscos en l’àmbit de l’empresa financera, industrial i de serveis. La formació abasta tot 
tipus de riscos (financers, industrials, operacionals, cibernètics, entre d’altres). 

Els experts en gestió de riscos que han rebut la credencial CERA gaudeixen del més ampli 
reconeixement internacional de les seves capacitats per al desenvolupament de la 
professió al més alt nivell. 

A finals de l’any 2019 més de 5.000 actuaris de tot el món disposaven de l’acreditació 
CERA. 

Per a obtenir la credencial CERA cal fer 4 seminaris (mòduls A, B,C i D) i superar els 
exàmens respectius. 

o CERA, mòdul A: Fonaments i mètodes quantitatius d'ERM. 
o CERA, mòdul B: Taxonomia, modelització i mitigació de riscos. 
o CERA, mòdul C: Processos en ERM. 
o CERA, mòdul D: ERM - Capital Econòmic. 

Per dur a terme la formació CERA, el CAC va arribar a un acord amb l’European Actuarial 
Academy – EAA- , https://actuarial-academy.com/, escola de formació d’actuaris liderada 
pel col·legi d’actuaris alemany (DAV), que imparteix els cursos CERA cada any, a diferents 
ciutats d’Europa. 
 
 
Article 2. Cera Experienced and Practitioners Pathway – CPP - 

Cera Global permet als seus col·legis associats proposar la credencial CERA a un nombre 
limitat de col·legiats que acreditin una sòlida experiència i una formació adequada en el 
camp de la gestió de riscos a l’empresa (ERM). 

https://ceraglobal.org/
https://actuarial-academy.com/
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Cera Global ha atorgat al CAC un total de 12 places (dotze) per a ser acreditats como a 
CERA a través del CPP. 
 
 
Article 3. Requeriments per a l’obtenció de l’acreditació CERA a través del CPP. 

Els requeriments per a sol·licitar la acreditació CERA a través del CPP son els següents: 

- Ser membre titular del CAC i estar al corrent del pagament de les quotes. 

- Formar part del Registre d’Actuaris Internacionals del CAC , segons el que disposa 

l’article 16 dels Estatuts del CAC. https://actuaris.org/registre-dactuaris-

internacional/ 

- Acreditar un mínim de 5 anys d’experiència en ERM, entre d’altres: 

o Participació significativa en l’àmbit professional i en fòrums relacionats 

amb ERM. 

o Participació significativa en comitès relacionats amb ERM. 

o Acreditar contribucions substancials en la pràctica de ERM. 

o Experiència com a “risk officer” en l’àmbit de l’empresa. 

o Col·laboracions significatives en comitès de risc d’organitzacions. 

o Experiència en la gestió de riscos diversos. 

o Haver desenvolupat i/o implementat metodologies per identificar, 

monitoritzar, mesurar i gestionar riscos en l’àmbit de l’empresa. 

o Haver dut a terme treballs d’investigació relacionats amb ERM. 

 

- No haver patit cap expedient disciplinari al CAC. 

- Haver completat almenys 2 dels 4 mòduls CERA de l’European Actuarial 

Academy. 

- Assumir les regles de la credencial CERA, que inclou, entre d’altres, formació 

continuada obligatòria. 

- Pagar la taxa de sol·licitud  per a l’avaluació de la candidatura (250 euros). 
 
 
 
 

https://actuaris.org/registre-dactuaris-internacional/
https://actuaris.org/registre-dactuaris-internacional/
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Article 4. Sol·licitud al CAC per a l’obtenció de l’acreditació CERA a través del CPP. 

Els actuaris membres del CAC que acompleixin els requisits anteriors podran demanar 

al CAC la seva acreditació com a CERA a través del CPP. 

 

Per a sol·licitar l’acreditació CERA pel procediment CPP caldrà: 

- Enviar una carta al CAC sol·licitant l’acreditació.  

- Aportar còpia de la documentació que acrediti els requeriments indicats a  

l’Article 3 anterior. 

- Currículum Vitae (CV) el més detallat possible. 

- Justificant de pagament de la taxa de sol·licitud de la candidatura (250 euros). 

 

Tota la documentació s’haurà aportar en llengua anglesa. 

 

Article 5. Període per a sol·licitar l’acreditació CERA pel procediment CPP. 

D’acord amb els criteris fixats per Cera Global, el període per a sol·licitar al CAC 

l’acreditació CERA pel procediment CPP finalitzarà el 31 de desembre de 2020.  

El termini d’avaluació de les sol·licituds no serà superior a tres mesos.   

D’acord amb Cera Global, el CAC, no abans de 5 anys a partir d’aquesta data, podrà 

sol·licitar un  nou període d’acreditacions pel procediment CPP, fins a cobrir el total de 

12 places indicades en l’article 2. 

 

Article 6. Comitè d’Avaluació de les candidatures 

Per a l’avaluació de les candidatures presentades a l’empara de l’article 4, la Junta del 

CAC ha designat un Comitè format pels 3 membres de la Junta següents: 

- Xavier Plana Marcos, vicepresident del CAC. 

- Francisco Durán Lorenzo, vocal de la secció professional del CAC. 

- Francesc Xavier Gómez Naches, vocal de relacions institucionals del CAC. 

 

Les funcions del Comitè d’avaluació de les candidatures seran les següents: 
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- Convocar el procés. 

- Valorar les candidatures rebudes dins del termini establert, d’acord amb l’article 

5è. 

- Demanar informació addicional o una entrevista personal, si s’escau. 

- Informar als actuaris sol·licitants, en cas que la valoració no sigui positiva. 

- Atendre les possibles reclamacions.  

 

En cas que la petició d’acreditació de la credencial CERA pel CPP sigui considerada 

favorablement, el Comitè presentarà la candidatura a la Junta de Govern del CAC per a 

la seva ratificació, si s’escau. 

 

 

Article 7. Presentació de les candidatures a Cera Global. 

Les candidatures aprovades per la Junta del CAC seran presentades a Cera Global per a 

la seva aprovació definitiva. 

Un cop rebuda la resposta de Cera Global, aquesta serà comunicada per escrit al 

candidat. 

En cas de ser positiva, el CAC lliurarà al candidat el diploma acreditatiu corresponent i 

inscriurà  l’actuari al Registre CERA que establirà el  CAC. 

 

 

Article 8. Quota de pertinença al Registre CERA del CAC. 

La quota anual de pertinença al Registre CERA que hauran de satisfer al CAC els actuaris 

que hi constin inscrits, serà igual a la quota anual abonada pels membres titulars del 

CAC, ratificada anualment per l’Assemblea del CAC. 

 

Barcelona, 16 de juny de 2020. 


