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Síntesis del Currículum Vitae 

Jaume Gil Aluja (Reus, 25 de setembre del 1936) és doctor en Ciències Econòmiques per la 
Universitat de Barcelona i catedràtic d'Economia Financera. Pertany a la primera promoció de 
llicenciats d'aquest centre docent i investigador de Catalunya. Amb una trajectòria de quaranta-
cinc anys, és actualment Catedràtic Emèrit.  

És acadèmic d’onze Acadèmies Científiques: Acadèmia Romanesa (Romania), Acadèmia 
Delphinal (França), Acadèmia de Ciències Naturals (Rússia), Acadèmia Internacional de 
Ciències de la Informació (Rússia), Acadèmia Bielorussa d'Enginyeria (Bielorússia), Acadèmia 
Internacional de Ciències Avançades (Azerbaijan), Acadèmia Mundial de les Arts i les Ciències, 
Acadèmia de les Arts i les Ciències (Montenegro), Acadèmia de Ciències i Arts de la República 
Srpska (Bòsnia i Hercegovina) i Acadèmia Europea de Ciències i Arts (Àustria). Des del 2002 és 
president de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres (Espanya).  

Ha estat investit Doctor honoris causa per les següents trenta-una universitats públiques; 
Universitat de Buenos Aires (Argentina), Universitat de Sofia (Bulgària), Universitat Econòmica 
de Bielorússia (Minsk), Universitat de Santiago de Cuba (Cuba), Universitat de Reggio Calàbria 
(Itàlia), Universitat de Vigo (Espanya), Universitat Rovira i Virgili (Espanya), Universitat de 
Lipetsk (Rússia), Universitat Estatal de Nicolaev (Ucraïna), Universitat de Perpinyà (França), 
Universitat de León (Espanya), Universitat de la Réunion (França), Universitat de Bordeus 
(França), Universitat de Messina (Itàlia) Universitat de Astana (Kazakhstan), Universitat de 
Girona (Espanya), Universitat de Petrosani (Romania), Centre d'Investigació i 
Desenvolupament de l'Estat de Morelia (Mèxic), Universitat Estatal Econòmica de Azerbaijan 
(Azerbaijan), Universitat Rei Juan Carlos de Madrid (Espanya), Universitat de Santiago de 
Compostel·la (Espanya), Universitat de Timisoara (Romania), Universitat Estatal de Bielorússia 
(Minsk), Universitat Odlar Yurdu (Azerbaijan), Universitat Tècnica de Creta (Grècia), 
Universitat Lucian Blaga de Sibiu (Rumania), Universitat de Málaga (Espanya) , Universitat 
Siglo 21 de Córdoba (Argentina),  Acadèmia d’Estudis Econòmics de Moldavia (Moldavia) i 
Acadèmia d’Estudis Econòmics de Bucarest (Rumania). 

Ha merescut un elevat nombre de distincions tant a nivell espanyol com a internacional, entre 
les quals destaquen: la Gran Creu d'Alfonso X el Savi (Espanya), la Medalla Moisil (Romania), 
el Premi Calàbria (Itàlia), Oficial de l'Ordre dels Palmells Acadèmics (França), Caballero de 
l'Ordre del Mèrit Civil (França), Comendador de l'Ordre del Tron del Regne del Marroc (el 
Marroc), Comendador de l'Ordre del Mèrit Cultural (Romania), Medalla del Bicentenario 
(Veneçuela), Medalla d'Or de Creta (Grècia), Medalla d'Honor de l'Institut Nacional de 
Inventica (Romania), Medalla de l'Acadèmia de Montpeller (França), Medalla de la Universitat 
Mediterrània de Reggio Calàbria (Itàlia), Medalla de la Universitat de Bordeaux (França), 
Medalla de la Universitat Euroasiàtica d’Astana (Kazakhstan), Medalla del Centenari de 
l’Acadèmia Polonesa de Ciències (Polònia), Premi Kaufmann Internacional (Espanya), la Clau 
de Barcelona (Espanya) i l'Escut d'or i brillants del F.C. Barcelona (Espanya) on va exercir 
durant 14 anys la presidència de la Comissió Econòmic-Estatutària. 
 
És membre d'organitzacions internacionals de caràcter docent i investigador i va ser des de la 
seva creació fins juliol 2015 President de la Societat Internacional de Gestió i Economia Fuzzy 
(SIGEF) i és President de la Association for the Advancement of Modelling and Simulation 
Techniques in Enterprises (AMSE). Va ser President de la Fundació Europea de Direcció 
d'Empreses (AEDEM), Membre del Conseil Scientifique et de Recherche de l´INSEAC 
(Bordeus), Membre Fundador de la European Foundation for Management Development 



2 
 

(Brussel·les) i Membre del International Advisory Committe The International School for 
Information Technology (ISIT) de Andhra Pradesh (Índia). El 5 de juny de 2013 va ser elegit 
membre del Consell de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe (Lausana). 
 

Ha participat en el Consell editorial i científic de 20 publicacions de prestigi reconegut, al 
mateix temps que ha format part de 131 Comitès Científics i d'Organització de congressos 
científics nacionals i internacionals, presidint 49 d'ells.  

És considerat el pare de la nova teoria de la incertesa pel desenvolupament de les lògiques 
multivalents en l'àmbit econòmic i de gestió. La seva elevada activitat es tradueix en l'actualitat 
en més de 200 treballs científics publicats en diverses revistes, de 30 llibres pioners en l'àmbit 
del tractament de la incertesa des de la seva “Introducció de la teoria dels subconjunts borrosos 
a la gestió de les empreses” fins als “Algoritmes per el tractament de fenòmens econòmics 
complexes”. Les seves obres han estat publicades o traduïdes en espanyol, anglès, rus, francès, 
català, italià i romanès. 

Al llarg de la seva vida laboral, ha compatibilitzat la seva activitat principal, la investigació, 
amb la gestió en empreses i institucions financeres. Així, l'1 de juny de 1960 va ser nomenat Cap 
Superior de la “Societat Espanyola d'Automòbils de Turisme, S.A.” (SEAT) càrrec que ocupa 
fins al 30 d'octubre de 1968, en què pansa a ocupar la responsabilitat d'Assessor Tècnic i 
Econòmic de la Direcció General d'aquesta societat fins al 30 d'abril de 1985, en què cessa tota 
activitat en SEAT, com a conseqüència de la llei espanyola d'incompatibilitats. 

A partir d'1 de gener de 1969 fins a abril de 1985 exerceix la professió lliure d'economista, 
col·laborant amb diferents societats econòmiques i financeres. Així, va ser Conseller Delegat de 
la Companyia de Desenvolupament i Finançament, S.A. (Codefinsa) des de la seva fundació 
fins a gener de 1973, de la Societat General Eurofinanza, S.A. (Eurofinanza), des de la seva 
fundació el 1º de febrer de 1973 fins al 5 de setembre de 1983, i també de el Fons Internacional 
de Pintura, S.A. (Fipsa), des de la seva fundació el 28 de març de 1973 fins al 5 de setembre de 
1994. Va ocupar, també, el càrrec de Director del Gabinet d'Estudis de la “Associació de 
Promotors i Constructors d'Edificis” (APCE) de Barcelona, des del 1º de novembre 1978 fins al 
30 d'abril de 1985. El 23 d'abril de 2009 és designat membre del Consell General de La Caixa. 
L'11 de maig d'aquest mateix any 2009 és triat President de la Comissió de Control d'aquesta 
Institució, càrrec que ocupa fins el 31 de juliol de 2012. 

A partir del 2010 es membre del Consell d’Administració de SANEF, Societé des Autoroutes du 
Nord-Est de la France (París) fins el mes d’abril de 2013. El 26 d’abril de 2013 és designat 
membre del Consell Consultiu d’Abertis (Espanya). El 30 de novembre de 2012 ocupa la plaça 
de membre del Consell d’Administració de la societat espanyola VidaCaixa Grupo SA. El 15 de 
juliol de 2013 es converteix en Conseller de la societat VidaCaixa de Seguros y Reaseguros. El 15 
de juliol de 2019 finalitzà les seves tasques en el Grup “La Caixa”. 

En 1988 és triat President de la Comissió Econòmic-Estatutària del Futbol Club Barcelona, càrrec 
que ocupa fins al 20 de febrer 2002. Des del 20 d'octubre de 1994 ha col·laborat amb el Barça 
com a membre del Comitè de Cultura del Club. En ser triat President de la Reial Acadèmia de 
Ciències Econòmiques i Financeres d'Espanya cessa de totes les seves responsabilitats en el 
Futbol Club Barcelona. 


