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Benvinguda 
 

 

Benvingudes i benvinguts al Curs Superior Universitari en Plans i Fons d’Ocupació, un 

conjunt de tres mòduls dissenyats a mida fruit de la col·laboració entre 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 

mòduls 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 
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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 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 ambatenció 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.  

 

Dr. Xavier Varea 

Director del programa  
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La Càtedra ICEA-UB d’assegurances i fons de pensions 
 

 

La càtedra ICEA-UB d'assegurances i Fons de Pensions de la Universitat de Barcelona 

neix el juliol 2015 fruit d'un acord entre l'Associació ICEA i la Universitat de Barcelona. 

Convençuts de la necessària cooperació entre l'empresa i la 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.  

Per tant, les dues institucions de major trajectòria en els seus respectius àmbits 

s'uneixen per marcar- se 3 ambiciosos objectius: facilitar la formació, promoure la 

investigació i potenciar la transferència. Aquesta trajectòria unida a la tasca científica 

de la càtedra (que entre d'altres ha adquirit el compromís de realitzar un informe anual 

sobre la base de les exigències i necessitats del sector), permet aportar la perspectiva 

més actual i avantguardista del sector.  

Des de la direcció de la càtedra es té com a objectiu principal la transferència, perquè 

pretén que sigui un instrument essencial per al sector assegurador. Complirem el 

nostre ideari si finalment aconseguim que la càtedra es vegi com el referent per als 

agents amb els quals col·labora i que aquests la jutgin com la millor eina per poder 

respondre aquelles qüestions de transcendència en la seva activitat. Aquest és l'objectiu 

de la Càtedra ICEA-UB d'Assegurances i Fons de Pensions: constituir-se com la pedra 

angular del sector tant en l'àmbit de la Formació com de la Recerca   
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Objectius 
 

El Curs Superior Universitari en Plans i Fons d’Ocupació és un conjunt de tres mòduls 

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 de Catalunya. 

El Curs 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 mòdul, de nivell inicial, 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 mòdul del curs, de nivell mig, 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 mòdul, 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 Curs Superior Universitari en Plans i Fons d’Ocupació s’estructura en els 3 

mòduls que es descriuen a continuació, cada un d’ells dividit en 6 sessions: 
 

Mòdul 1 – Nivell Inicial (30h.) 
 

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

responsabilitats. 

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

personals dels plans de pensions. 

3. Control d’inversions I: la Declaració de Principis de Política d’Inversió (el 

“Mandat de Gestió”). La gestió dels riscos. 

4. Sistemes de protecció social a Espanya I: els diferents pilars de la protecció social 

i el seu finançament. 

5. Conceptes comptables bàsics i Comptes Anuals. 

6. Objectius de la política estratègica d’inversions. 

  

 

Mòdul 2 – Nivell mig (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. Comissions de Control del Pla i del Fons de Pensions II: bon govern. 

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

sistema d’ocupació. 

4. Control d’inversions II: informes de gestió. 

5. Instruments financers I: actius monetaris i renda fixa 

6. Instruments financers II: renda variable, divises i derivats. 

  

Mòdul 3 – 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 mòduls que componen el curs s’impartirà en modalitat presencial 

mitjançant sis sessions formatives de cinc hores cadascuna. 

Les sessions formatives s’estructuren mitjançant: 

 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. 

 

 

Equip acadèmic 
 

Direcció acadèmica: Dr. Xavier Varea Soler 

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

Professor de Matemàtica Economia Financera i Actuarial de la mateixa universitat. És 

director de la càtedra ICEA-UB d’assegurances i fons de pensions. 

 

Coordinació: Oriol Roch Casellas 

Doctor en Estudis Empresarials per la Universitat de Barcelona. Professor de 

Matemàtica Economia Financera i Actuarial de la mateixa universitat. 

 

Tutoria experta 

Valentín Arroyo Jiménez 

Jorge BentuéArantegui 

Manuela Bosch Príncep  

Maria M. Claramunt Bielsa 

Juan Luís Domínguez 

Mercedes Galisteo Rodríguez 

Jordi Giménez Maluenda 

Alberto Goicoechea Argúl 

Félix Herrero Alarcón 

Mariano Jiménez Lasheras 

Enric Pociello García  
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Calendari provisional 
 

El curs impartirà entre els mesos de novembre de 2019 i maig de 2020.L’horari de 
cadascuna de les sessions serà de 9:00-11:00h i de 11:30-14:30h. 

 

Mòdul I. Nivell inicial 

Data Professor/a Sessió 

22Octubre 2019 Manuela Bosch 
Sistemes de protecció social a Espanya I: els 
diferents pilars de la protecció social i el seu 
finançament 

29Octubre 2019 Jordi Giménez  
Comissions de Control del Pla i del Fons de 
Pensions I: composició, funcions i responsabilitats 

05 Novembre 
2019 

Félix Herrero 

Aspectes jurídics dels plans de pensions I: 

elements constituents i elements personals dels 

plans de pensions 

12 Novembre 
2019 

Jorge Bentué 
Control d’inversions I: la Declaració de Principis 
de Política d’Inversió (el “Mandat de Gestió”). La 
gestió dels riscos 

19 Novembre 
2019 

Pendent 
confirmació 

Objectius de la política estratègica d’inversions 

26 Novembre 
2019 

Juan Luís 
Domínguez 

Conceptes comptables bàsics i Comptes Anuals 
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Mòdul II. Nivel mig 
 

Data Professor Sessió 

6 Febrer 2019 Jordi Jiménez 

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 

13 Febrer 2019 Mariano Jiménez 
Comissions de Control del Pla i del Fons de 

Pensions II: bon govern 

20 Febrer 2019 Félix Herrero  
Aspectes jurídics II: especificacions dels 
reglaments dels plans de pensions. El sistema 
d’ocupació 

06 Març 2019 Jorge Ventué Control d’inversions II: Informes de Gestió 

13 Març 2019 Mercedes Galisteo 
Instruments Financers I: Actius Monetaris i 

Renda Fixa 

20 Març 2019 Oriol Roch 
Instruments financers II: Renda Variable, Divises 

i Derivats 
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Mòdul III. Nivell avançat 
 

Data Professor Sessió 

3 Abril 2019 

 

Xavier Varea / 
M.Mercè 
Claramunt 

Introducció als conceptes financers i actuarials del 
pla de pensions 

10 Abril 2019 Enrique Pociello Control d’inversions III: revisió financer actuarial 

24 Abril 2019 Enric Pociello Atribució de rendiments i resultats 

08 Maig 2019 Alberto Goicoechea Inversió socialment responsable 

15 Maig 2019 Manuela Bosch 
Sistemes de protecció social III: elements 
biomètrics, envelliment i sostenibilitat 

22 Maig 2019 
Rosa María 
Ahumada 

Instruments financers III: inversió alternativa 
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Acreditació 
 

La Universitat de Barcelona emetrà per a aquells alumnes amb titulació universitària 

que hagin superat el Curs un títol de postgrau. Per als alumnes sense titulació 

universitària s’emetrà un títol d’extensió universitària. 

  

Ubicació 
 

Les classes es duran a terme a l’edifici de la Facultat d’Economia i Empresa de la 

Universitat de Barcelona: 

Avinguda diagonal 690, 08034 Barcelona 

Aula 1032 

La parada de metro més propera és Palau Reial (L3) 

 

Punt d'informació: 934 024 300 | 934 024 468 | 934 021 830 

 

Inscripció 
 

Places limitades a 25 estudiants assignades en ordre d’inscripció. 

 


