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CURS ONLINE APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NIIF 17 
 

1.- INTRODUCCIÓ. 
 
La nova norma comptable NIIF 17 suposa un canvi radical en la comptabilitat de les companyies 
d’assegurances. També suposa una modificació molt important en la manera com s'haurà de gestionar la 
informació, obligarà a la utilització de nous conceptes i a un tractament més detallat de les dades que 
donaran lloc a una elaboració diferent dels informes, entre d'altres canvis fonamentals. 
 
La nova norma comptable NIIF 17 aportarà una visió més precisa de les fonts de beneficis dins de l'empresa 
i promourà, sens dubte, l'aparició de nous plantejaments del negoci a les entitats asseguradores. 

 

2.- OBJECTIUS DEL CURS 
 

Us presentem el curs online APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NIIF 17, que durà a terme el Col·legi d'Actuaris 
de Catalunya. 
 
El curs tindrà lloc els dies 17, 18, 19, 24, 25 i 26 d'abril de 2023, en horari entre les 18.00h i les 20.00h. 
 
El curs online de 6 dies i 12 hores de durada aborda els aspectes fonamentals dels nous estàndards 
comptables NIIF 17 per a la valoració dels contractes d'assegurances. 
 
La IFRS 17 / NIIF 17, publicada el maig del 2017, que ja ha entrat en vigor l'any 2023 per a determinades 
entitats del nostre mercat, té impactes importants en diferents àmbits de les entitats asseguradores: 
 

- Dades: els nous principis implicaran una major granularitat de càlcul que exigirà més 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. 

 
Al curs es tractaran: 

- Els fonaments dels nous estàndards NIIF 17. 

- Les principals novetats derivades de NIIF 17. 

- Les metodologies per a la valoració de contractes. 

- Exemples pràctics de valoració de diferents productes. 
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3.- A QUI VA DIRIGIT 
 
El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats a conèixer amb detall els 
fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF 17 i els impactes que tenen a la gestió de les entitats 
asseguradores. 
 
Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar-ne l'adaptació 
a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles, i que els permeti obtenir del mercat un alt 
reconeixement professional. 
 
El curs online serà impartit per professionals d'àmplia experiència professional i docent en la matèria, 
permetent transmetre una visió pràctica i de mercat. 
 
 

4.- TEMES 

TEMA 1 - ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17 
 
· Dia: 17 d'abril del 2023, de 18:00h a 20:00h 

· A càrrec del Sr. MIGUEL ÁNGEL MERINO, actuari, manager de MAZARS a Espanya i del Sr. FERNANDO 
MUÑOZ, actuari, manager de MAZARS a Espanya. 

· CONTINGUTS: 

- 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. 
- Mesurament posterior dels contractes d'assegurança. 
- Enfocaments i mètodes de valoració. 
- Marge de risc. 
- Principals aspectes discutits de la norma. 
- Interacció de la IFRS 17 amb la IFRS 9. 

 

TEMA 2 - MODELITZACIÓ PEL MÈTODE GENERAL: EXEMPLES PRÀCTICS. 
 
· Dia: 18 d'abril del 2023, de 18:00h a 20:00h 

· Dia: 19 d'abril del 2023, de 18:00h a 20:00h 

· A càrrec del Sr. JUAN MARIN, actuari de WILLIS TOWERS WATSON. 

· CONTINGUTS: 

- Modelització de fluxos. 
- Assentaments comptables. 
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- Construcció dels estats financers. 
- Anàlisi de resultats. 

TEMA 3 - ASPECTES METODOLÒGICS AVANÇATS. 
 
· Dia: 24 d'abril del 2023, de 18:00h a 20:00h 

· A càrrec del Sr. ALBERT DE PAZ, actuari, doctor en empresa per la Universitat de Barcelona, Gerent de 
MANAGEMENT SOLUTIONS. 

· CONTINGUTS: 

- Raonabilitat dels resultats de les metodologies BBA vs PAA. 
- Identificació i modelització del component d’inversió. 
- Contractes de participació indirecta. 
- Metodologies de transició. 
- Exemples il·lustratius. 

 

TEMA 4 - ESTATS FINANCERS SOTA IFRS 17. 
 
· Dia: 25 d'abril del 2023, de 18:00h a 20:00h 

· A càrrec del Sr. ALBERT DE PAZ, actuari, doctor en empresa per la Universitat de Barcelona, Gerent de 
MANAGEMENT SOLUTIONS. 

· CONTINGUTS: 

- Comptabilització d’esdeveniments. 
- Presentació de resultats i informes de divulgació. 
- Informes de gestió. 
- Exemples il·lustratius. 

 

TEMA 5 - IMPLEMENTACIÓ DE LA IFRS 17. 
 
· Dia: 26 d'abril del 2023, de 18:00h a 20:00h 

· A càrrec del Sr. ALBERT DE PAZ, actuari, doctor en empresa per la Universitat de Barcelona, Gerent de 
MANAGEMENT SOLUTIONS. 

· CONTINGUTS: 

- Revisió dels punts de la normativa sobre els quals cal prendre decisions. 

- Anàlisi de les alternatives possibles. 

- Exemples il·lustratius. 
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5.- MATRÍCULA 
 

Quota d’inscripció(euros) – IVA del 21% NO INCLÒS 
 

Membres Titulars i treballadors de 
Membres Protectors 

Membres Titulars a l'atur 
i estudiants Altres 

360 180 720 
 
El preu inclou l'assistència al curs en línia i els materials del curs. 

 
Forma de pagament: 
transferència bancària al Col·legi d'Actuaris de Catalunya 
IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927 
 
Si voleu factura a nom d'una empresa heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça 
de correu electrònic. 
 

6.- SEGUIMENT DEL CURS ONLINE 
 
Abans de la celebració del curs online el CAC lliurarà als inscrits els materials que s'utilitzaran. 

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del curs, el CAC 
enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi. 

Entrar a un Webex Meetings 
 

L'assistent al curs s'ha d'assegurar que la connexió a Internet funciona correctament. 

Les classes del curs començaran cada dia a les 18:00 hi finalitzaran a les 20:00 h. S'aconsella connectar-vos al 
curs 10 minuts abans (a les 17:50h) per assegurar-vos que es disposa d'una bona connexió abans de l'inici. Al 
final de cada classe hi haurà temps per comentar dubtes i preguntar al professor. 

En qualsevol cas, els assistents al curs en línia podran fer altres preguntes / comentaris, que hauran d'enviar 
al CAC per correu electrònic al final del curs. Posteriorment, el CAC farà arribar als assistents un document 
amb les preguntes i les respostes elaborades pel professor. 

 

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

 
La inscripció es pot formalitzar fins a 48 hores abans de la data d'inici del curs online. 
 

https://help.webex.com/es-co/article/nrbgeodb/Entrar-en-una-Webex-Meetings
http://www.actuaris.org/
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8.- CPD 
 
El curs computarà 12 hores als efectes de l’acreditació de la formació continuada del Col·legi d’Actuaris 
de Catalunya (CPD). 
 

 
 
 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 
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