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CURS D'APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NIIF 17 
 

1.- OBJECTIUS DEL CURS 
 

Li presentem la tercera edició del curs APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NIIF 17, que portarà a terme el Col·legi 
d'Actuaris de Catalunya els dies 24 i 25 de març de 2020. 
 
El curs, de 2 dies (10 hores) de durada, aborda els aspectes fonamentals dels nous estàndards comptables NIIF 17 per a 
la valoració dels contractes d'assegurances, que van ser publicats al maig de 2017 i l'entrada en vigor, en principi, està 
prevista per 2022, i que tenen impactes importants en diferents àmbits, com: 
 

- Dades: Els nous principis implicaran una major granularitat de càlcul que exigirà un major control i govern de 
qualitat de dades, i l'adaptació de sortides de motors.  

- Tecnologia: Els repositoris i motors de càlcul han de ser adaptats i incorporar nous components per als nous 
càlculs i requeriments. 

- Negoci: La gestió del negoci es veurà impactada en la mesura que es relaciona amb les provisions tècniques 
(tarificació, llançament de productes, etc.) 

- Govern i Processos: El procés comptable actual haurà de ser revisat i adaptat a la nova realitzada, amb l'aparició 
de noves tasques i intervinents. 

 
 
En el curs es tractaran: 

- Els fonaments dels nous estàndards NIIF17. 

- Les principals novetats derivades de NIIF17. 

- Les metodologies per a la valoració de contractes. 

- Exemples pràctics de valoració de diferents productes. 

 

2.- A QUI VA DIRIGIT 
 
El curs va dirigit a actuaris i altres professionals de sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments 
dels nous estàndards comptables de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats 
asseguradores.  
 
Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals de sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest 
nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els permeti obtenir de mercat un alt reconeixement 
professional.  
 
El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre 
una visió pràctica i de mercat. 
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3.- SESSIONS  

3.1 PRIMERA SESSIÓ - ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17 
 
• Dia: 24 de març de 2020, de 9:00h a 14:00h 

• A càrrec del Sr. DIEGO NIETO, actuari, Sènior Manager de MAZARS i Sr. MIGUEL ÁNGEL MERINO, actuari, 
supervisor de MAZARS a Espanya. 

 
• CONTINGUT 

Introducció a la IFRS 17: 
- Calendari i àmbit d'aplicació. 
- Principals conceptes i definicions. 

Principals novetats de la norma: 
- Segregació dels components d'un contracte d'assegurança. 
- Agregació de contractes d'assegurança. 
- Reconeixement i valoració inicial dels contractes d'assegurança. 
- Mesura posterior dels contractes d'assegurança 
- Enfocaments i mètodes de valoració. 
- Marge de risc. 

Principals aspectes en discussió de la norma. 
 
Exemples pràctics 

 
A les 10:30h s'oferirà un esmorzar. 

3.2- SEGONA SESSIÓ - METODOLOGIES I EXEMPLES PRÀCTICS - 
 
• Dia: 25 de març de 2020, de 9:00h a 14:00h 

• A càrrec de Sr. JUAN JESÚS MARÍN, actuari, de MANAGEMENT SOLUTIONS, i el Sr. ALBERT DE PAZ, actuari, doctor 
en Empresa per la UB, supervisor, de MANAGEMENT SOLUTIONS. 

• CONTINGUT: METODOLOGIES I EXEMPLES PRÀCTICS. 

- METODOLOGIA BBA - EXEMPLE PRÀCTIC -  

o Agrupació de contractes. 
o Determinació de la corba de descompte. 
o Metodologies de càlcul del Risk Adjustment. 
o Càlcul i amortització del CSM. 
o Presentació d'estat financer. 

 
- METODOLOGIA PPA - EXEMPLE PRÀCTIC - 

o Càlcul de la Provisió de Cobertura Romanent 
o Càlcul de la Provisió de sinistres. 
o Diferències amb IFRS4. 
o Comparativa amb metodologia BBA: equivalència de resultats. 
o Exemple de canvi d'hipòtesis operatives i comptabilització. 
o Exemple de canvi d'hipòtesis financeres i comptabilització. 
o Construcció dels informes financers. 

 
A les 10:30h s'oferirà un esmorzar. 



4.- MATRÍCULA 
 

Quota d'inscripció (Euros) - IVA de 21% NO INCLÒS 
 

Membres Titulars i treballadors de 
Membres Protectors 

Membres Titulars en atur i 
estudiants altres 

350 175 525 
 
El preu inclou l'assistència al curs i esmorzars. 

 
Lloc de celebració:  
Sala de Formació, en Fiatc Tarradellas, Av. Josep Tarradellas, 33, 6ª Planta - 08029 
Horari: de 9: 00h a 14: 00h 
Dates: 24 i 25 de març de 2020 
 
Forma de pagament: 
Forma de pagament: transferència bancària a: 
• Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya - IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927 
 
Si desitgen factura a nom de l'empresa, han d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de 
correu electrònic. 
 
 

5.- INSCRIPCIONS 
 
Col·legi d'Actuaris de Catalunya 
Telèfon: 93.319.08.18 
actuaris@actuaris.org 
www.actuaris.org 

 

6.- CPD 
 
El curs computarà 10 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada al Col·legi d'Actuaris de Catalunya 
(CPD). 
 
S'exigeix una assistència mínima de l'80% per a l'obtenció del Diploma d'Aprofitament. 
 
 
 

Amb la col·laboració de: 
 
 

http://www.actuaris.org/
http://www.actuaris.org/
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