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BENVINGUDA 
Benvingudes i benvinguts al Programa de Formació Multidisciplinària per Comissions de Control de Plans i 

Fons d'Ocupació un conjunt de tres cursos dissenyats a mida fruit de la col·laboració entre l'Àrea de 

Formació Complementària de la Universitat de Barcelona, la Càtedra ICEA-UB d'Assegurances i fons de 

pensions i l'Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO. 

El nostre objectiu amb aquest programa és triple. D'una banda pretenem donar-vos una visió global del 

sistema de previsió social a Espanya. En segon lloc analitzar de forma completa tots els temes que cal 

tenir presents a l'hora de prendre decisions en les comissions de control dels plans i fons d'ocupació, 

començant per les seves funcions i responsabilitats fins a arribar al disseny de la política estratègica 

d'inversions , passant pels conceptes jurídics, comptables i d'inversions necessaris. Finalment, ajudar-vos 

a desenvolupar de manera eficient la vostra tasca com a membres de comissions de control, compartint a 

partir de les vostres experiències personals en comissions de control i resolent els casos pràctics que 

plantejarem en els diferents workshops que hem planificat. 

Per a això, hem dissenyat els següents continguts que treballarem a llarg dels tres cursos que configuren 

el programa: 

 Sistemes de protecció social a Espanya  

 Aspectes jurídics dels plans de pensions  

 Comissions de Control del Pla i del Fons de Pensions 

 Control d’inversions  

 Instruments financers  

 Conceptes comptables bàsics i Comptes Anuals. 

 Objectius de la política estratègica d’inversions 

 Atribució de Rendiments i Resultats. 

 Introducció als conceptes financers i actuarials dels plans de pensions. 

 Inversió socialment responsable. 

Realitzareu aquest programa mitjançant una modalitat presencial. El nostre propòsit és el de cercar la 

màxima adaptabilitat a la vostra dinàmica diària. En aquest sentit, podreu comptar amb diferents 

materials que us lliuraran els professors i amb un servei de tutoria que que us prestarà tot el seu suport a 

l'hora de resoldre els dubtes que us vagin sorgint. 

La guia d'estudi que oferim a continuació, en la qual trobareu tota la informació relativa al programa, us 

ajudarà a fer un bon seguiment d'aquesta formació. Per aquest motiu, us recomanem que la llegiu amb 
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atenció i que tingueu en compte els seus suggeriments i recomanacions, ja que d'aquesta manera podreu 

treure el màxim profit d'aquesta experiència. 

El propòsit de tot l'equip docent -compost per professionals del sector i professors de la Universitat de 

Barcelona especialistes en diferents temes del programa- és que obtingueu una formació actual, útil, 

pràctica i rigorosa i que impacti directament la vostra actuació com a membres de la Comissió de Control. 

Des d'aquí, us animo a emprendre amb força i motivació aquest nou repte formatiu, que esperem resulti 

de la vostra més sencera satisfacció. 

 

Xavier Varea Soler 

Director del programa 
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L'ÀREA DE FORMACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA DE LA UB 
L'Àrea de Formació Complementària de la Universitat de Barcelona, neix el 2013 amb la voluntat d'obrir a 

la societat tot un conjunt de programes formatius que fins a la data es reservaven a la comunitat 

universitària. 

Dins del seu ampli i variat catàleg formatiu es troben els cursos Professional Skills, dins dels quals 

s'emmarca el Programa de Formació Multidisciplinària per Comissions de Control de Plans i Fons 

d'Ocupació, dissenyat en col·laboració amb l'Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO. 

Aquest programa compta amb la particularitat que el seu direcció acadèmica recau en la Càtedra ICEA-UB 

d'Assegurances i Fons de Pensions, creada el juny 2015 fruit d'un acord entre l'Associació ICEA i la 

Universitat de Barcelona. Convençuts de la necessària cooperació entre l'empresa i universitat, ambdues 

institucions van crear la Càtedra ICEA-UB d'assegurances i fons de pensions per promoure el 

desenvolupament de la formació i la investigació d'assegurances a Catalunya. 

El fet que aquestes dues institucions avalin el projecte formatiu que descrivim a continuació garanteixen 

la seva rigor i qualitat tant acadèmica com pràctica. 
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OBJECTIUS 
El Programa de Formació Multidisciplinària per Comissions de Control de Plans i Fons d'Ocupació té per 

objecte dotar a tots els seus participants dels coneixements i eines necessàries per poder exercir de la 

millor manera possible les seves funcions com a membres de les Comissions de Control. 

Mitjançant el primer curs, de nivell elemental, es pretén analitzar els diferents Pilars de la protecció social 

a Espanya i en com es financen, incidint en la composició, funcions i responsabilitats de les Comissions de 

Control, i donar a conèixer els aspectes jurídics, financers i comptables bàsics relacionats amb els plans i 

fons de pensions. 

En el segon curs, de nivell intermedi, s'estudiarà de forma exhaustiva els diferents instruments de la 

previsió social complementària, explicarem el bon govern en les Comissions de Control, i seguirem 

estudiant diferents aspectes jurídics, financers i comptables. Finalment, l'objectiu del tercer curs, de nivell 

avançat, és 'aprofundir en els principals conceptes financers i actuarials que incideixen de manera directa 

en el funcionament i control dels plans de pensions d’ocupació, així com reflexionar sobre la inversió 

socialment responsable.  
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CONTINGUTS 
El Programa de Formació Multidisciplinària per Comissions de Control de Plans i Fons d'Ocupació 

s'estructura en els 3 cursos que es descriuen a continuació, donada un d'ells dividit en 6 mòduls: 

Curs 1: Formació Multidisciplinària per Comissions de Control de Plans i Fons d'Ocupació - Nivell Elemental 

(30h.) 

1. Sistemes de protecció social a Espanya I: els diferents pilars de la protecció social i el seu 

finançament. 

2. Aspectes jurídics dels plans de pensions I: elements constituents i elements personals dels plans 

de pensions. 

3. Comissions de Control del Pla i del Fons de Pensions I: composició, funcions i responsabilitats. 

4. Control d’inversions I: la Declaració de Principis de Política d’Inversió (el “Mandat de Gestió”). La 

gestió dels riscos. 

5. Objectius de la política estratègica d’inversions. 

6. Conceptes comptables bàsics i Comptes Anuals. 

 

Curs 2: Formació Multidisciplinària per Comissions de Control de Plans i Fons d'Ocupació - Nivell intermedi 

(30h.) 

1. Sistemes de protecció social a Espanya II: la previsió social complementària i els seus 

instruments. Els sistemes de plans de pensions i les seves modalitats.  

2. Aspectes jurídics II: especificacions dels reglaments dels plans de pensions. El sistema 

d’ocupació. 

3. Comissions de Control del Pla i del Fons de Pensions II: bon govern. 

4. Control d’inversions II: Informes de Gestió. 

5. Instruments financers I: Actius Monetaris i Renda Fix 

6. Instruments financers II: Renda Variable, Divises i Derivats. 

Curs 3: Formació Multidisciplinària per Comissions de Control de Plans i Fons d'Ocupació – Nivell avançat  

(30h.) 

1. Sistemes de protecció social III: elements biomètrics, envelliment i sostenibilitat. 

2. Control d’inversions III: Revisió Financer Actuarial. 

3. Atribució de Rendiments i Resultats. 

4. Introducció als conceptes financers i actuarials dels plans de pensions. 

5. Inversió socialment responsable. 

6. Instruments financers III: Inversió Alternativa 
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METODOLOGIA 
Cada un dels cursos que componen el Programa de Formació Multidisciplinària per Comissions de Control 

de Plans i Fons d'Ocupació s'impartiran en modalitat presencial mitjançant sis sessions formatives de cinc 

hores cadascuna en la qual es desenvoluparà íntegrament un mòdul del programa. 

Les sessions formatives han de contenir: 

• Classe magistral, en què s'explicaran els conceptes corresponents al mòdul. 

• Workshop, aplicació del mètode del cas per desenvolupar les habilitats i procediments associats 

als continguts tractats en cada mòdul 

• Test de la sessió, en la qual s'avaluarà els continguts del mòdul. 

De les cinc hores estimades per a cada mòdul, a la classe magistral li corresponen 3 hores, i al workshop 

les 2 hores restants, en què s'inclou el test. 

El curs s'impartirà en idioma català. 
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EQUIP ACADÈMIC 
Direcció acadèmica 

Xavier Varea Soler 

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Professor del 

departament de Matemàtica Economia Financera i Actuarial de la mateixa universitat. Director de la 

càtedra ICEA-UB. 

Consell Assessor 

Jordi Giménez Maluenda 

Responsable de l'Àrea de Previsió Social Complementària de Comissions Obreres de Catalunya 

Manuela Bosch Princep 

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Professora del 

departament de Matemàtica Economia Financera i Actuarial de la mateixa universitat.  

Severo Insausti Enriquez 

Coordinador de Formació Sindical de CSCONC 

Oriol Roch Casellas 

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Professora del 

departament de Matemàtica Economia Financera i Actuarial de la mateixa universitat. 

Francesc Melero Quevedo 

Advocat del gabinet Jurídic de CCOO Catalunya 

Xavier Varea Soler 

(Currículum ja descrit anteriorment en la seva citació com a Director Acadèmic) 

 

Tutoría experta 

Oriol Roch Casellas 

Daniel Vilalta De Miguel 

Félix Herrero Alarcón 

Jordi Giménez Maluenda 

Jorge Bentué Arantegui 

Enric Pociello García 

Juan Luís Domínguez 
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CALENDARI 
En la 1a edició del Programa de Formació Multidisciplinària per Comissions de Control de Plans i Fons 

d'Ocupació es posaran en marxa els dos primers cursos que l'integren. El Curs de nivell inicial s'impartirà 

entre els mesos d'octubre i novembre de 2017. El segon curs de nivell mitjà s'iniciarà al febrer de 2018 i 

finalitzarà a l'abril de 2018. 

 

 

(1)  L'horari de cadascuna de les sessions serà de 9: 00-11: 00h i de 11: 30-14: 30h. 

 

Curs Módul Contingut Data

1
Sistemes de protecció social a Espanya I: els diferents pilars 

de la protecció social i el seu finançament.
17 d'octubre de 2017

2
Aspectes jurídics dels plans de pensions I: elements 

constituents i elements personals dels plans de pensions
24 d'octubre de 2017

3
Comissions de Control del Pla i del Fons de Pensions I: 

composició, funcions i responsabilitats
31 d'octubre de 2017

4
Control d’inversions I: la Declaració de Principis de Política 

d’Inversió (el “Mandat de Gestió”). La gestió dels riscos
7 de novembre de 2017

5 Instruments financers I: Actius Monetaris i Renda Fixa 14 de novembre de 2017

6 Conceptes comptables bàsics i Comptes Anuals 21 de novembre de 2017

1
Sistemes de protecció social a Espanya II: la previsió social 

complementària i els seus instruments. Els sistemes de 
27 de febrer de 2018

2
Aspectes jurídics II: especificacions dels reglaments dels 

plans de pensions. El sistema d’ocupació
6 de març de 2018

3
Comissions de Control del Pla i del Fons de Pensions II: bon 

govern
13 de març de 2018

4 Control d’inversions II: Informes de Gestió 3 d'abril de 2018

5 Instruments financers II: Renda Variable, Divises i Derivats 10 d'abril de 2018

6 Objectius de la política estratègica d’inversions 17 d'abril de 2018

Segon Cus.                      

Nivel l  In termig

Primer Cus.                           

Nivel l  In icia l
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AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ 
 

AVALUACIÓ 

L'avaluació dels participants en cada un dels cursos del Programa de Formació Multidisciplinària per 
Comissions de Control de Plans i Fons d'Ocupació consisteix en: 

• La realització dels 6 test corresponents a cada un dels mòduls que es portaran a terme al final de 
cada un d'ells. 

• La participació activa en els workshops 

 

Els tests es consideren superats si es respon correctament, com a mínim, el 50% de les preguntes de cada 
un. La qualificació màxima és de 10, i la qualificació mínima per aprovar és de 5. 

En cas de no superar algun dels test, al final del curs s'obrirà un període de recuperació dels tests. 

Per superar el curs, i per tant, el diploma, cal haver superat totes les proves d’avaluació (cada un dels 
test, i haver assistit al 80% de les hores lectives). 

 

ACREDITACIÓ 

La Universidad de Barcelona emitirá para aquellos alumnos que hayan superado cada uno de los tres 
Cursos que componen el programa  un Certificado de Formación Complementaria según se detalla a 
continuación: 

 Curso I: Certificado de Formación Complementaria “Formación Multidisciplinaria para 
Comisiones de Control de Planes y Fondos de Empleo. Nivel elemental” 

 Curso II: Certificado de Formación Complementaria “Formación Multidisciplinaria para 
Comisiones de Control de Planes y Fondos de Empleo. Nivel medio” 

 Curso III: Certificado de Formación Complementaria “Formación Multidisciplinaria para 
Comisiones de Control de Planes y Fondos de Empleo. Nivel avanzado” 

 

 


