
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA D´ACTUACIÓ PROFESSIONAL PER A  
LA COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA DE PENSIONS  
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TREBALL ACTUARIAL PER LA REVISIÓ FINANCERA i  ACTUARIAL 
DEL PLA PEL TRIENNI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta proforma de validesa a la presentació per part de La Mútua dels 
Enginyers als seus clients 

 

 

 

 

 



 

 

1.- Normativa legal 

El Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Regulació dels Plans i Fons de Pensions a l'article 9è Aprovació i revisió dels plans de pensions, 
diu textualment: “ …5. El sistema financer i actuarial dels plans haurà de ser revisat almenys 
cada tres anys per actuari independent designat per la comissió de control, amb comanda 
expressa i exclusiva de fer la revisió actuarial.” 

 

2.- Objecte de la col·laboració professional proposada 

El nostre treball consistirà a aportar la nostra experiència i coneixements, com a actuaris 
d'assegurances independents i qualificades, per expressar la nostra opinió professional realitzant 
la revisió del sistema financer i actuarial del PLA DE PENSIONS corresponent al trienni. 

Si, com a resultat de la revisió, es plantegés la necessitat o conveniència d'introduir variacions a 
les aportacions i contribucions, a les prestacions previstes, o en altres aspectes amb incidència 
en el desenvolupament financer-actuarial, se sotmetrà a la comissió de control del pla perquè 
proposi o acordi el que consideri procedent, de conformitat amb la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 
6 de l'esmentat Reial decret. 

 

3.- Responsabilitat dels Actuaris i de la Comissió de Control del Pla 

Com a Actuaris som responsables de formar i expressar la nostra opinió professional sobre els 
treballs descrits. 

És responsabilitat de la Comissió de Control del Pla la presa de decisions en els terminis i sota 
el marc legal vigent. 

 

4.-Nomenament dels Actuaris per a l´ actuació professional proposada 

El nostre nomenament com a actuaris per al desenvolupament dels treballs esmentats en 
aquesta proposta ha de ser aprovat per la comissió de control del PLA DE PENSIONS . 

 

5.- Normes i procediments actuarials aplicables al nostre treball 

Com a Societat Actuarial, inscrita al COL·LEGI D´ACTUARIS DE CATALUNYA amb el número 
6 de societats, realitzem el nostre treball d´acord amb les normes aplicables i normativa legal 
vigent. 

Per aconseguir els objectius exposats cal tenir accés a informació que obtindrem en el transcurs 
del nostre treball i que serà tractada com a estrictament confidencial. 

 



 

 

6.- Honoraris professionals 

L'import dels nostres honoraris professionals corresponents a l'actuació proposada: 

Es fonamenta en el temps de treball emprat, responsabilitats assumides i en la qualificació i 
experiència professional de QUIBUS, Societat Actuarial. 

 

Soci professional, Sr. Jaume Quibus Rodríguez, membre titular del Col·legi d´Actuaris de 
Catalunya (CAC), del Col·legi d´Economistes de Catalunya (CEC), del Instituto de Actuaris 
Españoles (IAE), del International Actuarial Association (IAA), de l´Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció (ACCID), i Alumni d´IESE, Diplomat en Estudis Avançats d´economia 
financera i comptabilitat, Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres, Llicenciat en Ciències 
Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona , Executive Program per IESE 
Business School - Univerity of Navarra, i amb més de 20 anys d'exercici de la vostra activitat 
professional. 

Import de 1.000,00 euros més l'impost sobre el valor afegit corresponent als treballs a realitzar. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA REALITZADA PER: 

Sr. Jaume Quibus 

QUIBUS - CONSULTORIA FINANCER ACTUARIAL, SLP 
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