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Presentació i agraïments 
 
 
 
Excel·lentíssim Senyor President, 
autoritats,  
acadèmics i amics. 
 
Agraeixo a la Reial Acadèmia de Doctors el nomenament i 

al seu president tot el suport per a fer-lo possible. És un gran 
honor amb el qual espero poder servir al progrés del 
coneixement científic amb la màxima dedicació i dignitat. En 
especial vull manifestar la meva gratitud als Senyors 
Acadèmics que van acceptar el meu ingrés i molt 
especialment a l’Excel·lentíssima Senyora Dra. Anna Maria 
Gil Lafuente per animar-me en tot moment. 

 
Molts mestres deixen una forta empremta en els seus 

alumnes. Segurament els meus es veuran reflectits en el 
contingut d’aquest discurs d’ingrés i també en la forma de 
desenvolupar la meva activitat abans, ara i en el futur. Sense 
voler oblidar-ne cap, els agraeixo la seva abundosa 
generositat.  

 
És a la Universitat de Barcelona on he dedicat la major 

part de la meva vida, i per això són totes les persones 
vinculades a aquesta institució a qui he de donar una bona 
dosi del meu agraïment: als professors, als directors i també 
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als companys del grup de recerca els dec molt més del que 
he rebut. Però també hi ha hagut altres universitats fora 
d’aquí que vull esmentar. En primer lloc, la Universitat de 
París II, perquè des de fa més de vint anys m’ha permès tenir 
un vincle molt especial amb el sistema francès i la seva 
desinhibida ambició. En segon lloc, les universitats de 
Cambridge i d’Essex al Regne Unit, i de Texas a Austin, als 
Estats Units, que han estat essencials en la meva vida 
acadèmica.  

 
També vull fer una menció especial a la meva família, per 

la seva enorme comprensió, paciència i bondat. Una família 
que inclou un nombrós grup d’amics de la infantesa, 
meravellosos i senzillament excepcionals. En aquest sentit, 
puc assegurar que tinc un dels privilegis més grans que es 
pot concedir a algú, com és poder compartir la vida personal 
i professional amb desenes de persones que admiro 
profundament. Concretament, en la part personal, n’hi ha 
dues que estimo infinitament: el meu marit i el meu fill. Ells 
dos comparteixen una semblança física regalada per la 
genètica i tenen en comú un conjunt de virtuts 
extraordinàries. A la seva capacitat intel·lectual i a la seva 
fortalesa emocional s’hi suma que sempre han estat més 
interessats que pertorbats per la meva activitat, la qual cosa 
ha suposat un constant estímul. 

 
Penso que tenir una posició crítica, constructiva i raonada, 

és imprescindible per a progressar i millorar. A totes les 
persones esmentades els demano perdó per si en algun 
moment la meva forma de procedir no ha estat la millor. 

 
Aquest discurs inclou alguns resultats conjunts amb 

investigadors i membres afiliats del grup de recerca del Risc 
en Finances i Assegurances de la Universitat de Barcelona i 
molts coautors estrangers de països com França, Dinamarca, 
Anglaterra, Canadà, Suècia, Bèlgica, Itàlia, Romania, 
Argentina, Mèxic, Polònia, Xina, Corea, Estats Units i 
Austràlia. Si l’Acadèmia ha reconegut algun mèrit en la 



9 

meva persona, aquest ha de ser compartit, en justícia, amb 
tots aquests companys i col·laboradors a qui desitjo de tot 
cor fe, coratge i èxit. 

 
 
 
Barcelona, juny de 2013 
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1. El context 
 
L’aproximació científica és una forma rigorosa 

d’apropar-se a la realitat, però en economia no resulta gens 
fàcil. El plantejament íntegre d’un problema de decisió 
econòmica gairebé mai és satisfactori, atesa la quantitat de 
factors que influeixen en les relacions d’optimització de 
recursos. La recerca en econometria s’hi aproxima de forma 
quantitativa i flueix en un corrent d’etapes que van des del 
plantejament de les hipòtesis, la captura de les dades, la 
construcció dels models, el seu calibratge i validació fins a, 
finalment, la implementació.  

 
Seguint aquesta mateixa línia, la quantificació de riscos 

garanteix totes les anteriors etapes sense excepció i fa 
possible gestionar la inseguretat, és a dir, el fet de no saber si 
es pot produir una pèrdua, ni quin en serà l’abast.  

 
En aquestes pàgines es presenta el fonament de l’anàlisi 

de riscos, per entendre per què les assegurances són part 
inherent i imprescindible d’una societat, i quines limitacions 
tenen. 

 
Els contractes d’assegurances són instruments de 

transferència de risc, on l’assegurat cedeix a l’assegurador la 
responsabilitat de pagar unes pèrdues si aquestes es 
produeixen. D’aquesta forma l’assegurat queda alliberat de 
la incertesa. Les assegurances es poden considerar 
operacions solidàries perquè són per elles mateixes una 
activitat econòmica. Generen béns intangibles, com ara la 
tranquil·litat i la confiança, i permeten recuperar, en la 
mesura del possible, el valor d’allò que ha desaparegut.  
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La teoria econòmica de les assegurances estudia com 
s’ha de dissenyar una pòlissa i qui n’obté més utilitat. Amb 
més o menys fortuna depenent del cas, aquesta teoria 
normalment ha de fer una extremada simplificació dels 
mercats, com per exemple en la tipologia de les parts que hi 
intervenen. Hi ha molts resultats teòrics que tracten 
situacions tant estilitzades com utòpiques on les hipòtesis 
són, per exemple, que en el món només hi ha una companyia 
asseguradora i que aquesta només té dos clients (un de molt 
alt risc i un altre de molt poc risc). Tenir en compte aquestes 
teories tan simplificades és frustrant, però encara que 
aquesta recerca estigui tan allunyada de la realitat, a vegades 
proporciona l’única manera d’entendre algunes propietats 
del mercat i serveix per a efectuar caracteritzacions i reflectir 
la complexitat de la gestió de riscos, o si més no, apropar-
s’hi. 

 
Un model de quantificació del risc és un conjunt de 

relacions matemàtiques per a representar un fenomen real 
on hi ha la possibilitat d’haver de fer front a una pèrdua. La 
finalitat del model és anticipar els esdeveniments per a 
prendre alguna decisió, predir-ne les conseqüències o, fins i 
tot, prevenir-les. És la base per a mesurar la potencialitat del 
perjudici, ja que un cop avaluat el risc, es pot raonar si és 
assumible o si és transferible. En el cas que sigui transferible, 
la quantificació del risc es traduirà en una prima, és a dir, en 
el cost de formar part d’un sistema de responsabilitat 
compartida i solidària. Aquesta és la base de tot un seguit de 
cobertures molt habituals a la nostra vida quotidiana, com 
ara la pèrdua d’una targeta de crèdit, un robatori o els danys 
derivats d’un accident de trànsit. La prima, és a dir el preu, 
ha de ser suficient per contribuir a un fons comú que permet 
compensar l’assegurat i per garantir la solvència de l’entitat 
asseguradora. Aquesta entitat es beneficia de la llei dels 
grans nombres en fer acords simultanis amb molts clients i 
en ser les seves pèrdues independents entre elles. 
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Les aplicacions dels models de quantificació de risc són 
presents en moltes activitats de la societat moderna, 
activitats que van des d’avaluar les possibilitats d’èxit en el 
llançament d’un satèl·lit fins a precisar els avantatges i 
inconvenients terapèutics d’un nou fàrmac. Les seves bases 
són els conceptes de pèrdua aleatòria, de probabilitat 
d’ocurrència i de mesura del risc. Les dades recollides en 
relació amb el fenomen aporten informació imprescindible 
per a inferir conclusions sobre aquest comportament 
estocàstic. L’estadística teòrica possibilita la modelització 
predictiva i l’estadística aplicada, el càlcul efectiu del preu 
just que ha de tenir una cobertura d’assegurances.  

 
Les assegurances de vida són un primer exemple 

d’imperfecció en els models de quantificació de risc, ja que 
no es pot valorar la pèrdua d’una vida sinó tan sols la seva 
traducció a un capital. Aquest capital en general només actua 
com a substitut de la capacitat de generar riquesa i mai 
restitueix completament l’existència d’un bé tan preuat com 
la vida. Malauradament aquest no n’és l’únic exemple, ja que 
els riscos no assegurables existeixen. Tenen dimensions 
apocalíptiques, com un accident nuclear o la col·lisió d’un 
meteorit, i imposen una frontera a allò que humanament 
podem abastar. 
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2. Uns orígens amb vinculació a Catalunya 
 
La tradició de la gestió de riscos és mil·lenària. 

Comerciants xinesos i babilonis, molt abans de la civilització 
grega, ja s’associaven per a fer front conjuntament a 
l’enfonsament d’un vaixell. Per a no perdre-ho tot, es 
distribuïen les comandes i formaven grups de transport a fi 
d’evitar que tota la càrrega d’un mateix propietari anés a la 
mateixa nau.  

 
Més tard, les assegurances marítimes es van començar a 

practicar en moltes ciutats mediterrànies que comerciaven 
entre si durant la segona meitat del segle XIV.  

 
Els primers textos escrits de les assegurances marítimes es 

troben a Barcelona. Els textos de Les ordenances del Llibre del 
Consolat de Mar que daten de 1435 són considerats pioners 
entre els registres sobre risc i assegurances al món. Aquestes 
ordenances establien unes regles per a gestionar els riscos als 
quals s’enfrontaven els vaixells i les tripulacions davant els 
perills del mar.  

 
El principal objectiu de les normes recollides al Llibre del 

Consolat de Mar era eliminar el frau que donava lloc a abusos 
en el transport d’enviaments a tota la Mediterrània. Per 
evitar que els mercaders no prenguessin cap mesura de 
precaució i després volguessin cobrar l’assegurança si havien 
perdut les mercaderies, el reglament estipulava que 
l’assegurança no podia ser contractada per tot el valor 
assegurat (naus i càrrega), sinó només en les seves tres 
quartes parts. Era doncs una forma de franquícia que 
estimulava l‘interès per preservar el comboi. D’altra banda, 
ja en aquella època, les ordenances també prohibien establir 
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més d’una cobertura d’assegurança individual en el mateix 
objecte.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproducció digital realitzada per la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes d’un exemplar imprès del Llibre del 
Consolat de Mar localitzat a la Biblioteca de Catalunya. 

 
 
Es pot afirmar que en aquests orígens barcelonins, 

s’havien establert normes que tot mercader acceptava. Això 
confirma que la percepció dels riscos era un fet social 
consolidat. A més a més, la necessitat d’afrontar aquests 
riscos era un fet reconegut per tots els estaments.  

 
Els cinc segles posteriors van permetre el 

desenvolupament de les matemàtiques, la probabilitat i 
l’estadística. Aquestes disciplines van donar el formalisme 
necessari per a aconseguir passar del reconeixement social 
del risc com a tal, a la seva anàlisi, quantificació i control. 
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Des d’una perspectiva moderna, en plena era digital, un 

bon punt de partida per iniciar un recorregut en la 
quantificació de riscos es troba en el discurs que va 
pronunciar el professor W. S. Jewel quan va ingressar com a 
membre de la secció nord-americana de la International 
Actuarial Association durant el 21è congrés celebrat a Zurich i 
Lausanne al 1980.  

 
Les àmplies aportacions d’aquest professor de Berkeley es 

van avançar al seu temps. Ell ja parlava de revolució, 
malgrat que la penetració de l’estadística en aquest àmbit era 
tímida. Aleshores encara no se sabia què eren les big data ni 
què volia dir ser un data scientist, ja que tot just es podia 
albirar de quines dimensions parlem avui quan ens referim a 
la quantitat de dades que podem arribar a analitzar. Aquesta 
capacitat numèrica, a banda del coneixement científic dels 
fonaments, ha revolucionat la manera de quantificar els 
riscos.  
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3. El risc i l’assegurança 
 
La definició de risc combina la probabilitat d’ocurrència 

d’un succés i les seves conseqüències.  
 
Sovint s’empra el concepte de risc per expressar 

indistintament dues idees diferents: d’una banda, risc com a 
'«objecte assegurat» i, d’una altra, risc com a «possible 
ocurrència deguda a l’atzar d’un esdeveniment que produeix 
una necessitat econòmica». 

 
Aquesta última aproximació és la que més s’acosta a una 

definició formal. Quan es parla del risc d’inundació o del risc 
d’allau es posa l’accent en la possibilitat que es produeixi un 
esdeveniment que impliqui un dany material o una mort. 
Quan es parla de riscos de major o menor gravetat, es fa 
referència a la probabilitat més o menys gran que el sinistre 
pugui ocórrer o a la quantia més o menys gran de la pèrdua. 

 
 
 
Característiques dels riscos 
 
Els riscos tenen les sis dimensions següents:  
 

 Incertesa o aleatorietat. Sempre que es fa 
referència a un risc, cal que hi hagi una relativa 
incertesa, ja que la seguretat de l’existència real 
elimina l’aleatorietat, que és el principi bàsic de la 
necessitat de l’assegurança. De tota manera, a 
vegades la incertesa no té res a veure amb la 
materialització d’un fet. Més que preguntar-se si 
passarà o no passarà, en algunes ocasions el dubte 
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rau en el temps: se sap amb certesa que un fet 
passarà, però s’ignora quan.  

 
Per exemple, en una renda vitalícia, l’aleatorietat 

no es reflecteix a saber si el perceptor morirà o no, 
sinó que es desconeix la data exacta en què es 
produirà la defunció de l’assegurat. Les primes que 
aquest assegurat hagi pagat poden ser fins i tot 
superiors al capital que hagi anat percebent en el cas 
que els seus hereus o beneficiaris no puguin cobrar el 
capital restant.  

 
En algunes ocasions especials, la incertesa ve 

donada pel dilema de saber si un fet ha passat o no 
ha passat, ja que és tècnicament possible la 
subscripció d’una pòlissa que asseguri el risc 
d’enfonsament d’un vaixell desaparegut, si ambdues 
parts contractants no saben si en el moment de 
subscriure la pòlissa el vaixell ha naufragat o no. 
Aquesta incertesa del passat és ben diferent de 
l’habitual incertesa del futur. 

 
 Possibilitat. Ha d’existir la possibilitat de risc. 

El sinistre que genera el risc ha de poder succeir, 
independentment que estigui o no protegit amb una 
pòlissa d’assegurances. La probabilitat de succeir ha 
de ser diferent de zero. Aquesta probabilitat està 
relacionada amb la freqüència; perquè la 
impossibilitat d’una banda anul·la l’existència del 
risc, però de l’altra, la possibilitat pot implicar 
reiteració, és a dir, el fet pot succeir més d’una 
vegada. 

 
Per exemple, un vehicle pot tenir més d’un 

accident en un any. 
 

Una excessiva reiteració del risc i la seva 
materialització en sinistres redueix la necessitat de les 



21 

assegurances, ja que augmenta la previsibilitat dels 
esdeveniments. Si un fet es repeteix contínuament, o 
bé si té un cost molt baix, aleshores la seva reparació 
no té sentit que estigui coberta. Resultaria 
antieconòmic per a l’entitat i convertiria la institució 
asseguradora en un servei de conservació o reparació 
que tindria una naturalesa d’assistència ben diferent 
de la noció de protecció de la ruïna. De la mateixa 
manera, l’absoluta impossibilitat que el risc es 
manifestés en sinistre situaria les entitats 
asseguradores en una posició privilegiada, ja que 
tindrien uns ingressos no subjectes a contraprestació. 

 
 Concreció. El risc ha de ser analitzat i valorat 

per poder ser assumit. Aquesta avaluació ha de ser 
qualitativa i quantitativa. Aquest exercici l’ha de fer 
tant l’assegurat com l’entitat asseguradora, ja que 
només així es pot decidir sobre la conveniència o no 
de la seva acceptació i, en cas afirmatiu, es pot 
valorar també el preu de la transferència de risc. Una 
designació ambigua del risc que es vol assegurar, una 
manca de concreció de les seves característiques, de 
la seva situació, dels seus condicionants i correlacions 
amb altres fenòmens fan impossible que es pugui 
acceptar qualsevol transacció sobre aquest risc.  

 
 Legitimat. Cap risc que s’asseguri no pot 

contradir les regles morals o d’ordre ni anar en 
perjudici de tercers, ja que, en cas que ho fes, la 
pòlissa que el protegís seria nul la automàticament. 
Hi ha dos casos en què aquestes regles es trenquen. 
D’una banda, l’assegurança de vida, que pot arribar a 
cobrir el risc de mort per suïcidi (circumstància que 
lesiona el principi d’ordre públic). De l’altra, en 
l’assegurança de responsabilitat civil, es poden 
garantir els danys causats a tercers comesos per 
imprudència (aspecte legalment sancionat per 
l’ordenament penal de qualsevol país). Aquestes 
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dues excepcions es justifiquen quan no hi ha 
premeditació. Per exemple, les pòlisses d’assegurança 
de vida tenen un període de carència per evitar que 
es contractin amb l’única intenció d’obtenir una forta 
indemnització per als beneficiaris. Quant a 
l’assegurança de responsabilitat civil, preval l’axioma 
de protecció de la víctima, que en cas contrari podria 
quedar desemparada en cas d’insolvència del causant 
dels danys. La imprudència del causant dels danys 
només quedaria coberta si estigués causada per un 
descuit, una manca d’habilitats i no hi hagués mala fe 
o intencionalitat. 

 
 Imprevisibilitat. El risc s’ha de produir sense 

que la voluntat humana hi hagi intervingut 
expressament. Quan un sinistre està causat per actes 
realitzats voluntàriament per una persona aliena al 
vincle contractual que uneix l’entitat i l’assegurat, 
l’asseguradora es reserva el dret d’exercitar les 
accions pertinents contra el responsable dels danys. 
Si en els desencadenants dels fets hi hagués participat 
el mateix contractant o assegurat, però els danys 
s’haguessin produït per culpa d’una força major o 
per evitar altres perjudicis més greus, aleshores no es 
podria atribuir intencionalitat o voluntarietat a la 
intervenció humana i l’assegurat tindria dret a la 
indemnització. 

 
 Contingut econòmic. L’esdeveniment del risc 

ha de produir una necessitat econòmica que restauri 
la pèrdua soferta amb la indemnització corresponent. 

 
 
 
Les assegurances 
 
El principi de solidaritat dóna una dimensió fortament 

transcendent a les assegurances, ja que aquestes garanteixen 
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un substitutiu a l’afectat per una pèrdua, mitjançant el 
repartiment del mal entre un conjunt de persones 
amenaçades pel mateix perill. Com a mecanisme de 
contraprestació, l’assegurança és una operació que posa 
d’acord dues parts: una part (l’assegurat) que es fa creditor i 
fa el pagament d’una remuneració (la prima) a l’altra part 
(l’assegurador), que promet una prestació en cas que es 
produeixi un sinistre. 

 
 

Exemple 1. Una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil d’un any serveix per a 
possibilitar la indemnització d’un assegurat si té una 
pèrdua derivada d’un accident que provoqui danys a 
un tercer al llarg d’aquest temps. En general, 
provocar danys a una altra persona, encara que sigui 
involuntàriament, implica l’obligació de reparar-li els 
perjudicis produïts a conseqüència d’una acció o 
omissió, pròpia o de tercers per la qual hagi de 
respondre, en què hi hagi hagut algun tipus de culpa 
o negligència.  

 
 
Des d’un punt de vista econòmic i financer, l’assegurança 

es defineix com un instrument comptable. És una activitat 
que presta el servei de transformació dels riscos de diversa 
naturalesa a què estan sotmesos els patrimonis, en una 
despesa periòdica inclosa en un pressupost, que pot ser 
suportada fàcilment per cada unitat patrimonial.  

 
 

Exemple 2. Un espectacle de masses com ara un 
concert a l’aire lliure es pot haver d’anul·lar a causa 
de la pluja. L’organitzador pot subscriure una pòlissa 
d’assegurança per cobrir les despeses de 
l’organització, incloses les entrades venudes i les 
reclamacions dels espectadors. Sense aquesta 
cobertura no tindria la seguretat de poder recuperar 
la pèrdua que li provocaria una eventual 
meteorologia adversa. 

 
 



24 

L’assegurança també té un component social, ja que 
requereix un acord d’associació per donar suport als 
interessos individuals. També té un component matemàtic, 
perquè es transforma un valor incert en un valor cert; i un 
sentit econòmic, perquè la compensació de la pèrdua es 
tradueix en una indemnització o reposició que es valora en 
diners. 

 
 

Trets comuns dels dos exemples. La pèrdua és 
aleatòria. Se’n desconeix el comportament, però a 
partir de dades històriques de pòlisses similars que 
les entitats asseguradores conserven amb cura, es pot 
aproximar i caracteritzar el comportament estocàstic 
de la pèrdua. 

 
 
 
 

Classificació tradicional dels riscos en les 
assegurances 

 
En les entitats asseguradores els riscos se solen classificar 

en els riscos de vida i en els no de vida.  
 
En els propers anys es veurà una forta deriva cap a la 

protecció integral de l’assegurat. La facilitat per tractar la 
multidimensionalitat dels riscos implicarà un salt qualitatiu 
a la integració dels diferents tipus de pòlisses, però 
tradicionalment s’ha seguit una classificació estàndard. 

 
A les assegurances de vida més bàsiques l’esdeveniment 

principal és la durada de la vida d’una persona. La 
compensació econòmica ja queda establerta d’antuvi. Per 
això, la pèrdua es pot expressar molt fàcilment com una 
variable aleatòria discreta que pren dos valors: zero amb 
probabilitat igual a la probabilitat de supervivència de la 
persona al període de cobertura de la pòlissa, i un valor fix i 
conegut (el valor de cobertura de la pòlissa) amb la 
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probabilitat complementària. Les estadístiques de mortalitat 
de la població a la qual pertany l’assegurat permeten estimar 
la probabilitat de supervivència.  

 
A les assegurances generals, la durada temporal de la 

cobertura és generalment d’un any i el que no es coneix és si 
es produiran accidents i quina serà la seva quantia 
individual, i lògicament també acumulada. La pèrdua és 
coneix al final de període i és igual a la suma de totes les 
indemnitzacions per tots els accidents que s’han hagut de 
compensar. La pèrdua es pot expressar com la suma de 
variables aleatòries no negatives, en què cadascuna 
d’aquestes és el valor indemnitzat i en què el nombre de 
sumands és igual al nombre de sinistres. La freqüència i les 
quanties són desconegudes a priori. 

 
 
Classificació simplificada dels riscos per categories 
 

 Un risc assumible és aquell que un ciutadà o 
una organització decideix no transferir, ja que es creu 
capaç de poder fer-hi front amb els seus propis 
mitjans. Els riscos assumibles, en general, no són 
percebuts com a tals i es consideren esdeveniments 
corrents o banals. Les franquícies són quantitats que 
es poden assumir i, per tant, no s’inclouen en les 
assegurances. Un sinistre que tingui un valor per sota 
de la franquícia no serà objecte d’una indemnització. 
Si la pèrdua excedeix la franquícia, la indemnització 
cobreix només el valor per sobre de la quantia 
franquiciada. 

 
Exemple: un risc assumible és el de pèrdua d’una 

moneda. 
 
 Un risc senzill és un fet que provoca una 

pèrdua directa a una empresa o a una persona. No es 
produeixen encadenaments d’esdeveniments que 
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generen pèrdues que es van acumulant les unes amb 
les altres. 

 
Exemple: un risc senzill és el risc d’incendi referit 

a habitatges o altres establiments, que ocasiona danys 
materials. 

 
 Un risc ordinari és aquell que, en la seva 

estructura i en la tipologia dels efectes que pot 
provocar, té un patró estàndard que fa possible una 
transferència immediata al mercat d’assegurances. Si 
aquest risc tingués alguna característica particular, 
aleshores caldria dissenyar una correcció en el 
contracte d’assegurances, i aquesta correcció podria 
ser objecte de debat sobre la discriminació.  

 
Un exemple de risc extraordinari és aquell que es 

dóna quan l’assegurat d’una pòlissa de salut té una 
predisposició genètica a contraure una determinada 
malaltia. El debat ètic a Europa sobre si es pot posar 
una sobreprima a aquest assegurat ha portat a 
establir un marc legal en què es delimita la utilització 
de les proves genètiques en la contractació 
d’assegurances.  

 
 Un risc material afecta elements o béns 

materials i es refereix a la possibilitat de la seva 
destrucció total o parcial. Un risc material només 
s’ocupa de la desaparició, que també pot incloure la 
sostracció o pèrdua. 

 
Un exemple de risc material és el robatori d’un 

vehicle. 
 

 Un risc personal afecta circumstàncies de la 
persona, com ara la salut, la integritat física o mental, 
la capacitat per treballar, o la seva dependència dels 
altres.  
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Per exemple, en la vellesa, la necessitat de suport 

per a realitzar les tasques de la vida quotidiana pot 
suposar una limitació de la capacitat d’autonomia de 
la persona. Aquest risc pot estar cobert per les 
assegurances de dependència. 

 
 Un risc patrimonial implica una disminució o 

pèrdua, total o parcial, dels béns de l’assegurat com a 
conseqüència d’un esdeveniment. L’accent en aquest 
tipus de risc es posa en les propietats i no en la 
persona, o en la capacitat de la persona per generar 
riquesa. 

 
Un exemple de risc patrimonial és l’enfonsament 

d’un habitatge per moviment de terres. 
 

 Un risc professional és aquell que té el seu 
origen en l’exercici d’una professió o activitat. A 
causa del vincle amb les tasques relacionades amb la 
feina que realitza el treballador pren formes molt 
diferents segons l’especialització, però sovint es 
refereix a la integritat física del treballador. 

 
Un exemple pot ser una assegurança de vida per a 

un bomber. 
 

 Un risc financer és aquell que té a veure amb 
la capacitat econòmica de l’assegurat. En aquest cas, 
hi ha un capital assegurat.  

 
Per exemple, en el cas del risc de crèdit, una 

cobertura d’aquest risc permet que es pugui 
recuperar els diners que no han pogut ser pagats pel 
deutor.  

 
 Un risc industrial es dóna quan afecta una 

empresa de naturalesa industrial. En definitiva, pot 
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cobrir les pèrdues derivades de disfuncions que no 
permetin assolir el nivell de producció que caldria. 

 
Un exemple és la maquinària d’una cadena de 

producció. 
 

 Un risc operacional és una pèrdua derivada 
de la inadequació o de la disfunció de processos 
interns, del personal o dels sistemes, o de successos 
externs. En el risc operacional s’hi consideren incloses 
els riscos jurídics, però en canvi no s’hi inclouen els 
riscos derivats de decisions estratègiques ni els riscos 
de pèrdua de reputació. 

 
Un risc operacional d’una empresa és el 

funcionament del seu sistema informàtic, ja que si no 
està operatiu provoca una aturada o una ineficiència 
en l’operativa de gestió. 

 
 El risc catastròfic té dimensions molt grans i 

el seu origen es troba en fets o esdeveniments de 
caràcter extraordinari, sovint vinculats a la natura. 
Aquest tipus de riscos són, per exemple, fenòmens 
atmosfèrics d’elevada gravetat (vents, tornados, 
ciclons, huracans...), moviments sísmics, commocions 
o revolucions militars o polítiques. Un risc catastròfic 
és molt infreqüent. Si passa pot provocar danys de 
gran intensitat i quantia i, per tant, aquest risc no 
queda garantit amb una pòlissa d’assegurança 
ordinària. De tota manera, malgrat que s’usi la 
paraula catàstrofe, no cal que el fenomen que 
provoca un risc catastròfic s’associï a un fet que 
podríem classificar com un cataclisme. Simplement, 
aquest risc pot comportar que una organització hagi 
de desaparèixer i, per tant, el caràcter catastròfic ho 
és des de la perspectiva de l’entitat o empresa que 
pot deixar d’existir. També és un risc catastròfic 
aquell que afecta un gran nombre de persones, béns o 
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territoris, i que ocasiona moltes pèrdues materials i 
humanes. S’entén també que, si es produeix el 
desastre, el temps de recuperació tant dels béns 
perduts com de les infraestructures pot implicar que 
es trigui molt de temps a tornar a la normalitat.  

 
El Consorci de Compensació d’Assegurances és 

un organisme que permet gestionar aquests riscos. 
Està constituït per un fons econòmic on es recullen 
les aportacions de les diferents entitats asseguradores 
de manera proporcional al volum dels ingressos per 
primes. Un risc catastròfic es produeix quan hi ha 
una forta tempesta, de manera que si aquesta 
excedeix un cert nivell, serà el Consorci i no pas les 
entitats qui es farà responsable de restituir les 
pèrdues als afectats per les destrosses causades pel 
vent o les inundacions. 

 
 S’anomena risc nuclear la possibilitat d’una 

explosió o radiació nuclear. Atesa la gravetat, les 
entitats asseguradores normalment no accepten fer-
se’n càrrec. Per a poder cobrir-lo, en lloc que sigui 
una única entitat asseguradora, s’agrupen diverses 
entitats. Segons alguns especialistes, es diu que 
aquests riscos són tan elevats que no es poden cobrir. 

 
N’és un exemple una ciutat situada prop d’una 

central nuclear davant el risc que es produeixi una 
fuita i això provoqui el cessament de l’activitat i 
l’evacuació de tots els seus habitants.  
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4. El fonament de la quantificació de riscos 
 
L’aproximació més senzilla a la quantificació del risc és 

reduir el problema a la caracterització d’una única variable 
aleatòria que expressi la valoració econòmica de la pèrdua, 
incloent en aquest cas tant la pèrdua en si mateixa com els 
marges de benefici i externalitats donades per la inflació, el 
creixement econòmic o la dinàmica dels mercats financers.  

 
Tots els models de quantificació de riscos fan un exercici 

laboriós en aquesta etapa, que és la més important. La 
definició de la variable aleatòria requereix assumir hipòtesis 
difícils de contrastar que poden conduir a un model erroni 
que no resulti útil a la pràctica.  

 
La lletra   (de l’anglès loss) s’utilitza per indicar la 

variable aleatòria que mesura la pèrdua. Aquesta s’estudia 
amb tota la informació estadística disponible. 

 
El model més bàsic i el fonament en les assegurances 

generals és el model del risc col·lectiu o el model de pèrdua 
acumulada. Suposem que        denota el nombre aleatori de 
sinistres que tenen lloc entre dos instants    i   , fixos, i que 
cadascun dels sinistres genera una quantia d’indemnització 
  ,               .  

 
La pèrdua total és la suma de les variables aleatòries 

corresponents a les indemnitzacions, on el nombre de 
sumands és aleatori: 

 
           

      

   

                                           
 
La pèrdua        es pot entendre com un procés estocàstic 

si    es manté fix i    varia i, en aquest cas,        també ho és. 
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Si es consideren    i   , fixos, es pot escriure simplement 
     

 
    , on   és aleatori i les indemnitzacions 

individuals també ho són. 
 
Per a simplificar el problema se sol suposar que les 

variables aleatòries que indiquen la quantitat de cada pèrdua 
individual són mútuament independents i idènticament 
distribuïdes              i que la seva distribució no 
depèn de la distribució del nombre de sinistres  . Suposant 
certes aquestes dues hipòtesis s’arriba a un dels principals 
resultats i el que més defineix el desenvolupament de les 
assegurances: 

 
               

 
                          

 
              

 
on      denota l’esperança matemàtica i     , la variància. 
 
El primer resultat diu que la pèrdua total esperada és 

igual al producte del nombre esperat de sinistres per la 
quantia esperada de cadascun d’ells. El segon és un resultat 
basat en les propietats de l’esperança condicionada. La 
variància, que té a veure amb la variabilitat de la pèrdua 
total que s’observa, es descompon en dos termes: un és 
proporcional a la variabilitat de cada pèrdua d’un sinistre 
individual i l’altre és proporcional a la variabilitat del 
nombre d’accidents. Disminuir la variabilitat del nombre 
d’accidents és essencial per a fer disminuir la variabilitat de 
la pèrdua total i, per això, cal que els col·lectius siguin molt 
grans. 

 
Malgrat el teorema del límit central i la hipòtesi de 

Poisson no és fàcil tenir una aproximació exacta de la 
distribució de   si no s’incorporen més hipòtesis. Aquest és 
un escull important i no hi ha una fórmula que permeti 
aproximar la variable aleatòria fonamental en la 
quantificació del risc. Així, cal recórrer a una aproximació, 



33 

que resulta excessivament grollera per a algunes zones del 
domini de la distribució. 

 
Un dels punts essencials és caracteritzar la cua de la 

distribució, és a dir la possibilitat de tenir pèrdues molt 
elevades. Si   és la funció de densitat de la variable  ,   és la 
funció de distribució, que és creixent i     és la seva inversa 
si aquesta existeix, una forma de quantificar el risc de cua és 
a través del quantil de la distribució, que també s’anomena 
valor en risc (VaR) i es defineix com a: 

 
                        

 
on              és el nivell de tolerància. 
 
Aquest concepte és el més bàsic en la quantificació del 

risc, i indica un valor tal que la probabilitat que la pèrdua en 
un horitzó temporal donat l’excedeixi és igual a      . És 
un concepte que combina quantitat de pèrdua i probabilitat i 
per això es pot representar en dues dimensions, en què l’eix 
horitzontal denota el nivell de probabilitat i l’eix vertical 
indica el valor en risc. 

 
La determinació del nivell de tolerància indica quina és la 

referència de probabilitat que es considera excessiva i que 
correspon amb la desitjada per a valorar el risc. 

 
Les formes de mesurar el risc han millorat molt a la 

darrera part del segle XX. Han estat objecte de recerca per a 
molts investigadors. Artzner, Delbaen, Eben i Heath l’any 
1999 van establir els axiomes de coherència de les mesures 
de risc, tot basant-se en les idees que Huber havia establert 
gairebé dues dècades abans en el seu llibre Robust Statistics. 

 
La manca d’independència entre pèrdues i l’absència 

d’igualtat en la seva distribució impedeixen utilitzar 
resultats basats en el teorema del límit central i dificulten 
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l’anàlisi de la distribució de les pèrdues. Aquest fet fa 
extremadament difícil la quantificació del risc.  

 
 

Exemple 3. Una entitat asseguradora observa que 
cada any ha de pagar una suma d’indemnitzacions 
elevada per pèrdues degudes a incendis, i també és 
elevada la suma de les indemnitzacions per danys 
causats per la pluja. Aquest fenomen s’explica 
perquè la meteorologia pot causar destrosses que 
generen curtcircuits i aquests originen incendis. Els 
esdeveniments no són completament independents i 
generen sinistres encadenats. Aquesta correlació 
entre danys d’un tipus i d’un altre no és 
necessàriament lineal. 

 
 
Fins i tot la teoria del valor extrem troba esculls 

insalvables perquè els resultats teòrics sobre estadístics 
d’ordre, com ara el màxim d’un conjunt d’observacions, no 
resulten suficients per a obtenir resultats sobre les mesures 
de risc. Actualment, els especialistes treballen en l’agregació 
de pèrdues degudes a diferents fonts i sorgeixen les mesures 
de risc multivariants. Per a estudiar-ne l’agregació cal tenir 
en compte l’estructura de dependència entre les diferents 
variables aleatòries de les dimensions marginals. Un 
concepte gens fàcil d’identificar a la pràctica. 

 
 
 
Altres mesures de risc 
 
Si es considera un espai de probabilitat i el conjunt de 

totes les variables aleatòries definides en aquest espai, una 
mesura de risc és qualsevol aplicació entre aquest conjunt i la 
recta real  . No cal que el valor atorgat a la mesura sigui 
positiu, i en aquest sentit no parlem d’una mesura segons la 
definició emprada habitualment en matemàtiques.  

Les mesures de distorsió van ser introduïdes per Wang a 
final dels anys noranta i donen lloc a tot un seguit de 
mesures de risc que tenen interpretacions molt diferents i 



35 

que, en definitiva, aconsegueixen establir quina és la regió 
del domini de la variable aleatòria que ocasiona més risc. 

 
Hi ha dos elements que defineixen una mesura de 

distorsió. D’una banda, la funció de distorsió mateixa i, de 
l’altra, el concepte d’integral de Choquet, un concepte que sí 
que requereix introduir el concepte de mesura.  

 
Una funció de distorsió és una funció de l’interval 

      a l’interval       no decreixent que compleix que 
la imatge de   és   i que la imatge de   és  , que 
habitualment s’anomena  . Per tant,        i 
      . 

 
Una mesura de risc basada en una distorsió 

pressuposa l’existència d’una funció de distorsió  . Si 
es considera que   és una variable aleatòria que té 
una funció de supervivència, és a dir       Prob 
(X>x), la mesura de risc és igual a: 

 
               
 

  

             
 

 

 
 
 
Per exemple, les dues mesures de risc més bàsiques són el 

valor en risc (VaR) i el valor en risc de la cua (TVaR). Per al valor 
en risc, la funció de distorsió és: 

 
      

                  
                   

   
 
Aquesta funció de distorsió consisteix a identificar el tram 

que hi ha entre       i  . Per tant, només posa l’accent o té 
en compte l’extrem de la distribució. 

 
En el cas del valor en risc de la cua, la funció de distorsió 

és:  
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En aquest cas, la distorsió és una funció que va donant 
cada cop més valor uniformement a la probabilitat fins al 
nivell      , moment a partir del qual s’assoleix tota la 
importància.  

 
Per tant, una forma directa d’interpretar una mesura de 

risc basada en una distorsió es pot fer a través de la funció de 
supervivència. En primer lloc, es distorsiona la funció de 
supervivència de la variable aleatòria i, en segon lloc, es 
calcula l’esperança matemàtica d’aquesta distorsió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gràfics associats a dues mesures de distorsió de risc: a la primera fila, 
l’esperança matemàtica; a la segona fila, la mesura de risc amb una funció 
de distorsió        . A la primera columna hi ha el gràfic de la funció de 
distorsió, mentre que en la segona columna tenim representada         si 
    i           si    . Les àrees delimitades per les corbes i els eixos 
de coordenades permeten obtenir el valor de la mesura de risc. La segona 
mesura de risc té una àrea inferior i, per tant, és més conservadora. 
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Des d’un punt de vista teòric, es pot dir que una mesura 
de risc es pot definir com un valor esperat, en una situació 
complicada. VaR i TVaR són mesures de risc basades en 
distorsions. 

 
La flexibilitat de les funcions de distorsió ha permès 

generalitzacions interessants com ara les que permeten 
introduir més informació sobre la pròpia aversió al risc. 
Aquest és el cas de les GlueVaR, que combinen dos llindars 
de tolerància i una ponderació entre VaR i TVaR a diferents 
nivells de confiança.  

 
 
 
Com valorar la mitigació del risc 
 
La mitigació del risc fa referència a una disminució del 

valor que defineix el risc que caracteritza una pèrdua per 
algun factor. D’aquesta forma es pot plantejar un càlcul de la 
mitigació de risc en valors absoluts, com la diferència entre 
la valoració del risc en absència o presència del factor. La 
valoració es pot fer amb una mesura estàndard de 
quantificació del risc com el VaR o com una mesura de 
distorsió ja més complexa. En qualsevol cas, s’ha de fixar un 
nivell de tolerància amb el qual es calcula la mitigació. 

 
La mitigació del risc també es pot avaluar en termes 

relatius. Per exemple, davant la presència d’un factor, el risc 
es redueix un determinat percentatge respecte del valor 
inicial. En aquest cas, novament, cal que el nivell de 
tolerància estigui fix. 

 
Una forma gràfica de representar la mitigació del risc és a 

través de la comparació entre la funció quantil en presència i 
absència del factor mitigant. Aquest procediment evita haver 
de fixar la tolerància. La superfície que hi ha entre les dues 
corbes indica la disminució del risc. Com més gran és la 
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superfície, més gran és la mitigació i, anàlogament, com més 
petita és la superfícies, més petita és la mitigació del risc. 
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5. De la quantificació del risc a la comercialització 
de l’assegurança 

 
Les operacions que duu a terme una entitat 

d’assegurances són: (i) càlcul de primes i tarifes comercials, 
(ii) subscripció del producte o selecció de riscos, (iii) inversió 
per a obtenir rendibilitat financera dels productes, (iv) gestió 
dels sinistres, (v) càlcul de reserves i (vi) retenció i 
reassegurança. A causa de l’heterogeneïtat dels riscos que 
generalment es valoren, una de les operacions més delicades 
és el càlcul del preu que s’ha de cobrar per subscriure una 
pòlissa. 

 
En un producte assegurador, es compra el dret a formar 

part d’un col·lectiu que té el compromís de compartir les 
pèrdues. Atès que la pèrdua total és solidària entre els 
participants, la prima pura (sense tenir en compte més 
despeses) que cadascú ha de pagar, o amb què contribueix al 
grup, és igual al valor esperat de la pèrdua dividit entre el 
nombre de participants. La intermediació que ofereixen les 
entitats asseguradores permet l’existència del contracte 
d’assegurances i l’acord entre els que comparteixen el risc. 
Posant un preu addicional que s’afegeix a la prima pura, es 
garanteix que l’entitat té prou beneficis i prou solvència per a 
fer-se responsable de tots els pagaments, en el cas que el 
valor observat de la pèrdua sigui més gran que la suma de 
les primes pures recaptades. 

 
Com que la companyia es fa càrrec del risc conjunt de 

pèrdua dels assegurats, es diu que s’ha transferit el risc a 
l’entitat asseguradora. Això passa perquè encara que un 
assegurat tingués una pèrdua molt superior a la prima que 
ha pagat, rebria la compensació igualment. Òbviament, 
segons l’expressió (2) que es presentava anteriorment, com 
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més participants hi ha en un acord d’assegurances, menys 
variabilitat té la pèrdua   i més baixa és la probabilitat 
d’observar un valor extrem. 

 
El preu tècnicament equilibrat d’una assegurança és igual 

a l’esperança matemàtica de la variable aleatòria que mesura 
la pèrdua, sempre que aquesta esperança sigui finita. Però a 
la pràctica, el preu final requereix correccions respecte del 
preu tècnicament equilibrat. Per exemple, una de les pors 
que tenen les entitats asseguradores és que es produeixi una 
asimetria d’informació, de manera que l’assegurat contracti 
l’assegurança si sap que la seva probabilitat de tenir un 
sinistre és més gran que la de la resta. Un exemple clar es 
dóna a les assegurances de vida. Quan la probabilitat de 
supervivència és diferent que la que donaria la llei general 
de la població i la persona que contracta l’assegurança ho 
sap, pot tenir un avantatge si amaga aquesta informació al 
seu assegurador, que li aplicarà el patró genèric. Aquesta és 
una de les raons per les quals el preu d’una assegurança de 
vida té uns marges de seguretat que n’incrementen el preu, i 
explica perquè les entitats asseguradores efectuen exhaustius 
i intensos controls de subscripció per a detectar l’estat de 
salut abans de subscriure una pòlissa. 

  
Hi ha factors que fan augmentar el preu de les 

assegurances i n’hi ha d’altres que el fan reduir. 
 

 Què fa augmentar el preu de les 
assegurances? Principalment (i) la imprecisió de les 
estimacions estadístiques, (ii) la incertesa davant la 
possible asimetria d’informació, (iii) les despeses 
d’una entitat asseguradora que inclouen l’existència 
d’una reassegurança (l’assegurança de la pròpia 
companyia) i (iv) les despeses relatives al disseny, la 
comercialització i el manteniment dels productes i 
serveis dins d’uns estàndards. 
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 Què pot fer reduir el preu d’una assegurança? 
El fet que l’entitat primer cobra les primes, les 
inverteix i al cap d’un temps paga les 
indemnitzacions. Per tant, s’ha de descomptar del 
preu inicial aquest potencial rendiment financer. El 
rendiment financer també és estocàstic: en primer 
lloc, perquè es desconeix a priori en quin moment 
s’haurà de pagar la indemnització i molts cops de 
quina quantitat es tracta i, en segon lloc, perquè no se 
sap quina serà l’evolució dels rendiments. Disposar 
de suficient liquiditat en les inversions i un seguit de 
restriccions que regeixen les entitats per a evitar 
comportaments especulatius exagerats, limiten la 
llibertat en la gestió financera d’una entitat 
asseguradora.  

 
En definitiva, el nivell d’aleatorietat va creixent fins al 

punt que el problema del càlcul del preu esdevé gairebé 
intractable. El principi que regeix la modelització 
matemàtica en assegurances és l’anomenada equivalència 
d’equilibri segons la qual l’esperança matemàtica en una 
operació d’assegurances ha de ser zero o, dit d’altra manera, 
el preu no pot ser inferior a l’esperança matemàtica de la 
pèrdua on implícitament s’han tingut en compte els 
rendiments financers de la prima percebuda. En aquests 
últims anys hi ha hagut una tendència a expressar els 
principis en funció de moments d’ordre més alt i, fins i tot, a 
definir valoracions que vagin més enllà de la caracterització 
del valor central que ofereix una esperança matemàtica, per 
a tenir en compte el concepte de risc de valors extrems. 

 
 
 
Càlcul de la prima 
 
En condicions de molta regularitat (distribució 

aproximadament normal, independència entre les variables 
aleatòries de l’expressió (1) presentada en les pàgines 
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anteriors i igualtat en la distribució de les pèrdues) es pot 
justificar l’aproximació de la prima, anomenada  , 
mitjançant l’expressió: 

 
                         , 

 
on  ,   i   són altres constants que depenen del nombre 

de participants, de l’estabilitat i marge de solvència que vol 
assolir l’entitat. 

 
La prima comercial afegeix despeses, comissions i 

recàrrecs i pot tenir en compte correccions per l’històric de 
sinistralitat de l’assegurat. Si la prima puja quan té sinistres i 
baixa quan no en té, el mecanisme es coneix com a sistema 
bonus-malus. 

 
Els models de quantificació que s’utilitzen actualment es 

focalitzen a estudiar com afecta el nombre i, sobretot, les 
característiques particulars dels riscos, en el valor que han de 
prendre les constants  ,   i  . Per a la severitat de les pèrdues 
(  ) la prima simplifica el problema fins al punt que 
habitualment només es fan servir l’esperança i la variància 
de la variable aleatòria referida a la pèrdua individual, o el 
que és equivalent, el moment de primer ordre i moment 
centrat de segon ordre.  

 
Novament es presta poca atenció als moments d’ordre 

superior, però en aquest cas sembla justificat perquè, 
precisament, la prima equidistribueix l’aportació econòmica 
que fa cada assegurat per obtenir el seu dret de cobertura i 
permet que es comparteixi el risc. Implícitament s’està 
assumint que la relació de proporcionalitat que hi ha entre 
les primes de dos assegurats és igual a la proporció que hi ha 
entre el risc que aporten a la pèrdua agregada, la qual cosa 
no sempre ha de ser certa a causa de la possible no-linealitat 
de la dependència en el seu comportament conjunt.  
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Aquesta direcció, en què la valoració del risc extrem (més 
enllà de la variància) es realitza en l’àmbit micro, és a dir per 
cada pòlissa i no només en l’àmbit agregat de tota l’entitat 
asseguradora, és un dels principals reptes que es plantegen 
actualment els especialistes. 
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6. Modelització predictiva 
 
Per a obtenir un preu bàsic i just d’una assegurança cal 

acordar els factors de risc que intervenen en el 
comportament aleatori de les pèrdues. Són totes les 
circumstàncies que potencialment modifiquen el 
comportament estocàstic d’aquestes. 

 
 

Exemple 4. En una assegurança d’automòbil els 
factors de risc habituals són l’edat del conductor, 
l’antiguitat del permís de conduir (que s’utilitza com 
a substitució de l’experiència en la conducció), el 
tipus de vehicle assegurat. La normativa europea no 
permet que es facin nous contractes amb preus 
diferenciats per sexe, malgrat que internament les 
entitats puguin utilitzar aquesta variable per a 
quantificar el risc d’accident i la seva magnitud. Se 
sap que les dones condueixen menys que els homes i 
ho fan en trajectes més curts. La possibilitat 
d’incloure un dispositiu GPS en els vehicles ha 
suposat tota una revolució, ja que es pot tenir en 
compte el nombre mitjà diari de quilòmetres 
recorreguts, es poden detectar infraccions per excés 
de velocitat, hàbits de conducció com ara manca 
d’uniformitat en les acceleracions i desacceleracions 
i, fins i tot, la utilització del vehicle en hores de més 
risc de patir un accident greu com ara les nits o 
matinades, i els dies de pluja. L’ús d’aquesta 
informació i la invasió que pot suposar en la 
privacitat de les dades ha establert nous reptes per a 
la regulació de les assegurances i l’ordenament 
jurídic que les regeix. 

 
 
 
Sobre l’ús de dades en la modelització predictiva 
 
Atès que una de les principals necessitats és predir el 

valor esperat de la variable aleatòria L, en funció dels factors 
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de risc, la tarifació dels productes asseguradors recau 
precisament en la modelització predictiva, la tècnica que 
permet predir el nombre de reclamacions que s’espera que 
presenti un assegurat, així com l’esperança i variància de la 
magnitud de cadascuna. El nombre de reclamacions és més 
fàcil de modelitzar i predir que la seva magnitud. Per tant, 
les tècniques de la modelització predictiva s’han encaminat, 
precisament, a determinar el comportament estocàstic del 
nombre de reclamacions. 

 
 
 
Variable de resposta en un model predictiu 
 
Un model predictiu pretén trobar una relació matemàtica 

entre una resposta, o variable dependent, i diversos predictors, 
o variables independents, amb l’objectiu de mesurar els valors 
futurs dels predictors i la seva inserció en la relació 
matemàtica per predir els valors futurs de la variable de 
destinació. A la pràctica aquestes relacions no són mai 
perfectes i cal donar alguna mesura de la incertesa de les 
prediccions, com ara una predicció per interval amb un cert 
nivell de confiança assignat, que habitualment és del 95%. 
Per poder construir un bon model cal estudiar totes les 
variables predictores possibles, encara que per a algunes no 
se sap segur si hi poden tenir influència. Els contrastos 
estadístics podran determinar si cal incloure aquestes 
variables. La selecció de la distribució estadística de la 
variable resposta constitueix el punt de partida. 

 
La modelització predictiva és una de les àrees més 

interessant de l’anàlisi de dades. És la forma en què 
s’utilitzen grans volums de dades per guiar les decisions per 
a les operacions asseguradores. La gran disponibilitat 
d’informació fa que, actualment, aquesta àrea sigui no 
només emergent, sinó una de les grans protagonistes de la 
quantificació de riscos. Per aquesta raó els experts en 
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assegurances requereixen dominar, cada cop més, aquest 
àmbit del coneixement.  

 
El model predictiu més simple és el model de regressió 

lineal on la resposta    de l’ -èsim subjecte ve determinada 
per la combinació lineal de diversos factors de risc més un 
terme de pertorbació aleatòria que no és observable.  

 
 
 
Tipus de models per a variables dependents discretes 
 
En el cas més simple, la resposta    és binària i només pot 

prendre dos valors possibles. Aquests dos valors són: ' ', 
quan té lloc l’esdeveniment, i ' ', en el cas que aquest no es 
produeixi. Aleshores se suposa que la resposta    segueix 
una distribució de Bernoulli amb probabilitat   . 

 
Com en el cas de les tècniques de regressió lineal 

aplicades a l’assegurança d’automòbil, es poden utilitzar 
factors de risc com ara característiques dels assegurats 
relatives a l’edat i gènere, el nivell educatiu, l’experiència de 
conducció, el tipus de vehicle, per tal d’explicar que tingui 
lloc un sinistre i que aquest fet sigui reflectit en la variable   . 
Aleshores la probabilitat de la resposta que indica presència 
de sinistres depèn d’un conjunt de característiques 
individuals o dels factors de risc que es denoten amb el 
vector columna ix .  

 
En el context dels models lineals generalitzats, com que 

ara la probabilitat    coincideix amb l’esperança matemàtica 
de la resposta,        aleshores aquesta s’expressa com una 
funció de la combinació lineal dels factors de risc,     , on   
és un vector de paràmetres desconeguts i   denota la 
transposició del vector.  

 
El model que mimetitza el de regressió lineal seria:  
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     , 
 

on    denota un terme de pertorbació aleatòria. Per tant, 
suposant que el terme aleatori té esperança matemàtica igual 
a  , en realitat es diu que            

    
 
En el model de regressió logística, la generalització ve 

donada per una major adaptació a la predicció de la 
probabilitat de la resposta. El model de regressió logística 
especifica que: 

 
              

 

         
   

 
      

   

        
   

  
 
La relació inversa especifica la funció de lligam que és: 
 

  
      

  

    
 . 

 
El quocient           és el quocient de probabilitats 

(odds en anglès) de l’esdeveniment. El seu logaritme és igual 
a la combinació lineal de factors de risc, en aquest model. 

 
Un concepte relacionat amb l’anterior és el quocient de 

riscos (risk ratio). Aquesta ràtio mesura el canvi en la 
probabilitat d’ocurrència de l’esdeveniment quan hi ha un 
dels factors de risc que augmenta una unitat.  

 
El model de Poisson es fa servir quan la resposta és una 

variable que pren valors en el conjunt dels nombres naturals. 
S’utilitza per a modelitzar el nombre de sinistres o la 
freqüència. En la seva especificació suposa que la variable 
resposta    segueix una distribució de Poisson de paràmetre 
      

   . A causa d’aquesta especificació, segons aquest 
model, es poden trobar les probabilitats de cadascuna de les 
freqüències possibles, és a dir, 
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En els models de variable dependent categòrica ordinal, 
les respostes tenen una ordenació natural. En general són 
molt habituals en les aplicacions de la quantificació de riscos, 
on es pot tenir un nivell de sinistralitat baix, mitjà o alt, per 
exemple.  

 
Si se suposa que una variable de resposta com ara    pren 

J possibles valors, aleshores el model més senzill és el model 
de regressió logística ordenada. En aquest cas, es pot denotar 
per     la probabilitat que l’ -èsim subjecte prengui el valor 
 -èsim, on           i el nombre de subjectes depèn de la 
quantitat d’observacions disponibles. Aleshores         
         Tambe en aquest cas les probabilitats depenen 
dels factors de risc, de manera que s’estableix una 
especificació per a les probabilitats acumulades en termes 
del logaritme de la ràtio de probabilitats: 

 
   

          

            
       

    
 
Els paràmetres s’interpreten com en el cas del model de 

regressió logística. Un paràmetre positiu implica que 
l’increment del corresponent factor de risc fa augmentar la 
probabilitat acumulada fins a aquell determinat nivell 
d’elecció. 

 
En els models per a variables dependents categòriques 

nominals les respostes corresponen a les opcions que 
s’identifiquen amb les etiquetes i no responen a un ordre 
natural. Un exemple clàssic és el color triat en la compra 
d’un cotxe. Un altre és el tipus de política escollit pels 
titulars de pòlisses en una companyia d’assegurances. Una 
asseguradora pot oferir diverses possibilitats per al client i, 
tot i que podríem dir que el preu de cada contracte possible 
podria induir un ordenament en l’elecció, podem ignorar 
això, i estudiar l’elecció dels productes com a alternatives 
purament nominals. Una empresa de màrqueting també 
podria estudiar el comportament del client, si observés la 
seva resposta davant l’oferta d’una selecció de possibles 
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asseguradores, quan ha de fer front a l’elecció d’una marca 
en particular. 

 
El model logístic general és un cas senzill d’un altre 

model que s’anomena model lògit multinomial. S’utilitza per a 
predir la probabilitat de possibles respostes no ordenades 
que depenen de variables que actuen com a factors de risc. 
En aquest cas, es pot denotar per     la probabilitat que 
l’ -èsim subjecte prengui el valor  -èsim, on           i el 
nombre de subjectes depèn de la quantitat d’observacions 
disponibles. Com sempre, les eleccions són excloents i 
exhaustives:                  

 
Si se suposa que la J-èsima alternativa és la de referència, 

aleshores el model s’especifica de la manera següent:  
 
           

       
    

          
    

   
   

                 
 

           
 

          
    

   
   

 
 
L’anterior especificació vol dir que cal estimar       

vectors de paràmetres. El model en termes de quocients de 
probabilitats s’escriu: 

 
  
       

   

   
                   

 
Els models uplift són versions més avançades dels models 

lineals generalitzats en què es vol predir la diferència entre 
els resultats o les respostes quan hi hagi canvis en les 
condicions que afecten els subjectes. El seu origen es troba en 
la bioestadística, quan s’utilitzen comparacions entre 
pacients tractats i no tractats per a predir com canvia la 
resposta esperada quan els subjectes se sotmeten a un 
tractament, en comparació amb la resposta esperada quan 
els subjectes no el reben.  

 
Se n’han fet moltes aplicacions al màrqueting, però no 

n’hi ha en l’àmbit de la prevenció de riscos. Encara que allò 
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que persegueix una modelització uplift es pot fer gairebé 
igualment mitjançant l’aplicació de models més senzills per 
etapes, el fet que es pugui estimar de forma íntegra com 
canvia la probabilitat de resposta davant de canvis de 
condicions que es poden modular, és un avantatge. Per 
exemple, es pot voler decidir si aplicar un tractament o una 
determinada acció permet copsar quin és l’efecte preventiu 
esperat que pot exercir una certa estratègia en la mitigació 
del risc. 

 
 
 
Aproximacions per a variables dependents contínues 
 
Hi ha també models per a variables dependents contínues 

i no negatives, però tenen escassa potència per a predir la 
magnitud de la pèrdua.  

 
Els models paramètrics per a la quantia de la pèrdua 

requereixen formular hipòtesis sobre la forma de la 
distribució. Els models no paramètrics són més flexibles 
respecte a aquestes hipòtesis, però normalment necessiten 
un volum d’informació elevat. 

 
 
 
Dels models univariants als models multivariants 
 
L’agregació de riscos és un dels principals reptes que cal 

investigar. Una de les formes més senzilles de tractar els 
fenòmens multivariants és reduir-los novament a una 
dimensió única. Per això s’ha treballat molt amb la suma de 
pèrdues. De tota manera, si les pèrdues mantenen algun 
vincle entre elles, fins i tot una operació tan senzilla com la 
suma complica el càlcul efectiu.  

 
La caracterització de la suma de variables aleatòries que 

no són independents és difícil i només s’arriba a resoldre en 
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casos de distribucions amb expressions analítiques que 
siguin senzilles. 

 
Una de les dificultats, prèvia a poder tractar la suma de 

les variables, és la necessitat de definir bé l’estructura de 
dependència. Això es fa ja sigui amb una distribució 
multivariant o bé utilitzant una còpula que relaciona entre si 
les distribucions marginals de cadascuna de les dimensions. 
La definició de còpula és la d’una funció que parteix de les 
funcions de distribució marginals per a obtenir la funció de 
distribució conjunta del vector de variables aleatòries. 

 
A banda de la dificultat que suposa tractar el risc en el 

context multivariant, la dependència admet modalitats 
formalment cada cop més sofisticades. Aquest és el cas de la 
dependència de cua. En altres paraules, la dependència de la 
cua es refereix al grau de dependència a la cantonada del 
quadrant inferior esquerre o quadrant superior dret d’una 
distribució bivariant. El coeficient de correlació és la mesura 
de la dependència més habitual en les aplicacions financeres, 
però sovint és insuficient per descriure i estimar l’estructura 
de dependència de les pèrdues grans. En termes generals, la 
dependència de la cua descriu la proporció que hi ha en el 
límit entre la probabilitat que una pèrdua superi un cert 
nivell, quan  una altra pèrdua ja hagi superat aquest llindar. 
Per exemple, si un inversor ha decidit invertir en dues 
accions que van molt lligades, podrà veure que quan una de 
les accions té pèrdues per sobre d’un nivell, l’altra també les 
té. Si verifica que la probabilitat de superar un cert nivell de 
pèrdues d’una acció, condicionat al fet que l’altra ja ha 
superat aquest nivell de pèrdues, es manté constant quan el 
nivell s’incrementa, aleshores hi ha dependència de cua.  

 
Delimitar la hipòtesi sobre la dependència de cua que cal 

fer a la pràctica quan s’estudien pèrdues multivariants és, 
avui per avui, molt complex. Per aquesta raó, la quantificació 
de riscos se sol desenvolupar en una sola dimensió. 
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7. Els riscos no assegurables 
 
Aquests són els veritables límits de les assegurances, la 

recerca sobre modelització predictiva, estimació, contrast i 
predicció multivariant permet idear millors solucions, però 
no pot reposar completament allò que s’ha perdut. Podem 
parlar dels riscos no assegurables quan ens referim a 
l’inabastable, allò que mai es pot suplir o que no es pot 
arribar a valorar. 

 
Bona part de l’estudi de la modelització predictiva des del 

punt de vista de la quantificació del risc no se centra en la 
predicció de l’esperança matemàtica de la pèrdua, sinó que 
pretén abastar els valors extrems de la distribució. En els 
riscos no assegurables s’analitzen els casos en què la variable 
aleatòria no té una esperança matemàtica finita. En serien un 
exemple els danys causats per un virus potencialment 
destructor de tots els habitants d’un continent. 

 
Exemple 6. Hi ha casos clàssics de variables 

aleatòries que no tenen una esperança matemàtica 
finita. Com més ens apropem a aquest 
comportament més difícil és trobar un mecanisme 
assegurador. 

 

Una densitat amb aquesta característica és: 

      
 

  
         . 

 

 
 
La principal dificultat per a analitzar els riscos extrems 

rau en la manca de dades. Per exemple, costa molt avaluar 
els efectes de la contaminació, i poder establir nivells de 
control suficientment segurs.  
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La probabilitat d’un risc extrem es calcula amb 
l’anomenada tècnica probabilística d’avaluació de la seguretat. 
Aquesta tècnica pot ser entesa com una anàlisi d’escenaris 
que van de baix a alt. Els punts de partida són 
esdeveniments que es produeixen amb una determinada 
probabilitat (petita). Aquests successos iniciadors generen 
seqüències d’accidents que tenen una gravetat creixent. Com 
a conseqüència, s’obtenen estimacions sobre les possibilitats 
per a desastres nuclears.  

 
Aquest tipus d’anàlisi quantifica, per exemple, la 

probabilitat que en un any es danyi el nucli d’un reactor 
nuclear entre un         i        . L’accident de 
Fukushima (Japó) es va estimar que havia causat unes 
pèrdues de 28.000 milions de dòlars. En una base de dades 
històrica sobre accidents a plantes nuclears emprat per Hofer 
i Wüthrich al 2011, hi ha un total de 61 casos d’accident que 
assenyalen pèrdues superiors a 20.000 milions de dòlars. 
Segons Hofer i Wüthrich la freqüència se situa al voltant del 
0.3 % anual amb una tendència a baixar a causa de la millora 
de les condicions de seguretat de les centrals i als avenços 
tècnics. Segons aquests autors, «mentre que un pot qüestionar 
aquestes estimacions sobre la base de l’escassetat de dades, ens 
adonem que les estimacions anuals més baixes de freqüència de 
pèrdua són a Europa, en comparació amb Amèrica i Àsia. Això pot 
reflectir no tan sols diferents normes de seguretat, sinó també una 
cultura sobre l’emissió pública d’informes. Particularment a Àsia 
s’observa que tots els accidents reportats han ocorregut ja sigui a 
l’Índia o al Japó i, per a nosaltres, és sorprenent que no hi hagi cap 
esdeveniment en els països asiàtics restants. 

Si tenim en compte el recompte de les dades de pèrdua de tot el 
món veiem un excés de dispersió lleugera (és a dir, una variància 
més gran en comparació amb la mitjana), que argumenta en contra 
d’una distribució de Poisson (i és més a favor d’una distribució 
binomial negativa, per exemple). No obstant això, si tenim en 
compte el caràcter local dels processos de pèrdua de recompte veiem 
que aquest excés de dispersió es pot explicar completament per les 
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dades d’Amèrica. Per aquesta raó, ens quedem amb l’elecció del 
procés de pèrdua de recompte de Poisson». 

 
Respecte a la quantia, Hofer i Wüthrich estimen un 

paràmetre de Pareto igual a 0.6. Aquest fet, implica 
necessàriament que l’esperança matemàtica de la pèrdua és 
infinita i que no es pot fer una cobertura del risc derivat d’un 
accident nuclear. Els càlculs següents indiquen que 
actualment hi ha una probabilitat d’un 1% d’observar un 
accident nuclear que tingui pèrdues superiors a 20.000 
milions de dòlars. 

 
En aquest mateix apartat cal situar tots els efectes de la 

contaminació de qualsevol tipus. Les normatives sobre 
seguretat, les regulacions sobre nivells màxims tolerables 
han de tenir en compte que els esdeveniments més 
desfavorables poden conduir a unes pèrdues de tal 
magnitud que no es puguin assumir de cap manera. 
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8. Conclusions 
 
Les nostres vides són plenes d’incerteses. Podem assumir 

els riscos, si són febles, o compartir-los si són massa elevats. 
En el cas que siguin catastròfics, o quan puguin perjudicar 
terceres persones, la legislació sol obligar a assegurar 
explícitament (com és el cas de l’assegurança d’automòbil) o 
implícitament a través dels impostos generals.  

 
En l’estat del benestar, la majoria de proteccions socials 

són assumides a favor dels ciutadans de manera universal 
per a prevenir el risc catastròfic. La cobertura mèdica que 
garanteix l’assistència sanitària il·limitada als ciutadans 
genera despeses que són pagades per tots els contribuents. 
La coexistència de les assegurances de salut amb un sistema 
de salut pública sembla una contradicció, però il·lustra 
perfectament que el ciutadà busca un servei proper per a 
visites mèdiques rutinàries, que no percep com a risc i, en 
canvi, acudeix al sistema públic quan es tracta de problemes 
de salut més importants o catastròfics. En aquest cas, ja està 
cobert.  

 
Un estat ultraliberal s’oposa a tenir mecanismes 

obligatoris de protecció davant de riscos catastròfics, com 
són el sistema sanitari públic o un sistema de pensions. En 
aquest cas, l’estat deixa llibertat a l’individu per escollir si 
assumeix el risc de pèrdua derivada d’una malaltia i fins a 
quin nivell l’assumeix. 

 
Els riscos assumibles no s’han de transferir. Els riscos 

catastròfics convé cobrir-los obligatòriament perquè en el cas 
improbable que succeeixi la pèrdua, el ciutadà es podrà 
recuperar del desastre. El riscos senzills són els que cal 
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transferir per un preu raonable en un contracte 
d’assegurances.  

 
El llindar entre el risc assumible i el senzill depèn de cada 

persona, ja que una major aversió al risc redueix el nivell 
d’acceptació i fa que riscos de menor quantia siguin 
transferits. L’absència d’aversió al risc implica no voler 
compartir les pèrdues i arriscar-se a patir-les. 

 
Les assegurances són un vehicle per a compartir el risc 

entre tots els participants i, malgrat que no es puguin 
reposar els danys causats, permeten afrontar pèrdues de 
forma col·lectiva que serien molt angoixants si s’haguessin 
d’assumir de manera individual.  

 
Les assegurances agràries, per exemple, donen 

tranquil·litat als productors davant una meteorologia 
adversa, ja que no hauran de renunciar a tots els guanys si la 
collita es perd. Altres agricultors i la societat en general a 
través dels impostos hauran contribuït a un fons comú per a 
fer possible que entre tots es puguin compensar els que han 
tingut una mala fortuna.  

 
Les pensions públiques o les pensions privades també són 

mecanismes asseguradors, que garanteixen ingressos de 
forma vitalícia als que cessen la seva activitat laboral per raó 
d’edat.  

 
Les assegurances de dependència permeten reduir el cost 

de suport a persones que en necessiten d’altres per a dur a 
termes les tasques habituals.  

 
Les assegurances de vida, directament o les de 

responsabilitat civil quan es produeixen morts, són les més 
absolutament imperfectes, perquè mai no poden retornar el 
valor real d’una persona ni allò que representa per als qui 
l’envolten.  
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Només una adequada quantificació dels riscos que ens 
envolten permet prendre decisions òptimes. La recepta té 
quatre parts: 

 
 Si el risc és assumible, no cal pagar un preu 

per a transferir la capacitat d’afrontar la pèrdua. 
 Si el risc existeix però excedeix el nivell de 

cost assumible si es produeix, val la pena establir un 
contracte amb un assegurador. 

 Si el risc és catastròfic, cal que hi hagi un 
sistema de protecció automàtic de forma que tothom 
estigui obligat a participar-hi. D’aquesta manera 
s’aconsegueix un volum de participants suficients per 
a amortir la magnitud (elevada) de la pèrdua.  

 Si el risc no és assegurable només queda la 
prevenció.  

 
Les estratègies de prevenció de riscos redueixen la 

probabilitat d’ocurrència o redueixen l’abast de les pèrdues i, 
per una o altra raó, tenen la finalitat de reduir el dany 
potencial que es podria produir. Si mesurar la quantitat de 
risc ja requereix un esforç, haver de valorar l’eficàcia dels 
sistemes que pretenen reduir aquest risc l’incrementa. De 
tota manera, l’eficàcia en la prevenció de riscos és un tema 
que abasta un ampli ventall de disciplines. Quin és el 
benefici de fer múltiples proves genètiques per detectar 
potencials predisposicions a patir determinades malalties? Si 
un pacient afronta més d’un risc, com pot un metge 
quantificar quin és el principal i quins, els secundaris? Quan 
les teràpies signifiquen riscos, quina jerarquia s’estableix? I 
com podem aportar informació subjectiva en el tractament 
quantitatiu de l’anàlisi del risc? 

 
Un problema aparentment quotidià té encara tantes 

possibilitats de millora que sembla apassionant trobar la 
forma d’avançar. La quantificació multivariant obre la porta 
a obtenir una forma més sistemàtica de tractar el problema 
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de la priorització en la prevenció de riscos (quins van davant 
de quins) i de capturar-ne la inherent complexitat.  
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Excel·lentíssim Senyor President de la RADC, 
Excel·lentíssims Srs. Acadèmics i Sres. Acadèmiques, 
Senyores i senyors, 
 
 
Vull manifestar el meu goig per haver estat designada per 

fer la contestació al magnífic discurs de la nova acadèmica 
Dra. Montse Guillén, i ho agraeixo de tot cor. 

 
Acabem d’escoltar una lliçó que és acadèmica, que 

reflecteix uns profunds coneixements de l’àmbit actuarial, 
dins del marc de la Ciència Econòmica, però que, a la 
vegada, té el plus afegit de ser entenedora i de fer incidència 
en una de les preocupacions que solen acompanyar a 
qualsevol de nosaltres i dels nostres familiars al llarg de la 
vida. Enriqueixen a aquest text les reflexions sobre la 
complexitat de la realitat, i com aquesta s’ha de veure 
recollida en la quantificació de riscos, i en la difícil gestió de 
la inseguretat que comporta.  

 
A qualsevol ciutadà, en l’època que estem vivint, però 

també abans, segur que alguna vegada li ha preocupat el 
tema dels riscos, tant els de vida com els de no vida, les 
assegurances, i les pòlisses (la vivenda, el cotxe, ...). I no sols 
això, sinó també un viatge, o també molts estris que 
utilitzem contínuament (com un ordinador), es troben sota 
l’amenaça de riscos diversos, i, tan si se n’ha  preocupat 
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directament com si ho ha delegat en algú del seu entorn, 
l’hauran portat a prendre partit, en un arbre de decisions, 
sobre si ho vol assegurar o no, en cas que pugui escollir, i, en 
cas afirmatiu, sobre les decisions a prendre sobre qüestions 
amb un cert grau de tecnicisme (com cobertura, o import de 
la prima, ...), i sobre sospesar una decisió entre les ofertes 
existents, cada vegada més nombroses, que competeixen 
entre elles, i es publiciten amb més insistència. 

Històricament, i si gosem fer-ne una dràstica 
simplificació, podem reflexionar que l’ésser humà es 
preocupava en els seus inicis per la supervivència, i 
possiblement per res més, com fan encara els membres 
integrants de tribus o grups humans que viuen encara molt 
allunyats de la civilització en indrets molt aïllats. Després, en 
una segona gran etapa, la salut va significar una important 
modulació, en tan en quant que s’introduirien un bon 
nombre d’elements en l’arbre de decisió (assegurances de 
centre hospitalari, d’assistència mèdica, de valoració de 
danys corporals en cas d’accident, etc.). I, en l’última gran 
etapa, la satisfacció de l’usuari, del client, de l’assegurat, 
suposa una important modulació, i ha permès introduir una 
gradació sobre la qual els experts en assegurances s’han 
ocupat i preocupat d’estudiar a fons. Tanmateix, els bens 
intangibles, com la tranquil·litat i la confiança, cada vegada 
són més preuats, i tenen un profund transfons psicològic, 
però el seu tractament i anàlisi implica el coneixement de 
complexos models matemàtics. 

 
Als estadístics, tan als teòrics com als aplicats, els hi hem 

d’agrair que de la ciència derivin decisions que incidiran en 
molts aspectes de les nostres vides. Vulguem-ho o no, ens 
trobem supeditats a les seves troballes científiques. I aspectes 
com la modelització predictiva, o els riscos no assegurables, 
que hi posen límit, són vessants molt riques, en procés de 
desenvolupament, i que segur que seguiran oferint fruits de 
gran vàlua. 
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La Dra. Montse Guillen, experta en totes aquestes 
vessants, ha situat l’eix de la seva brillant trajectòria en la 
quantificació de riscos, que és un àmbit de la ciència 
econòmica que ha tingut la seva gènesi. Els ciutadans podem 
aconseguir l’alliberament de la incertesa, i aquesta 
tranquil·litat mental té uns costos. El fonament de la 
quantificació dels riscos suporta tota una elaboració 
economètrica posterior, que és la base de la seva mitigació, 
així com de tot el procés d’establiment del preu de les 
assegurances.  

 
Les ciències actuarials (les assegurances, en definitiva) 

han estat a Espanya una especialitat reservada a economistes 
i juristes fins a fa tant sols una dècada, ja que només es podia 
accedir a la titulació d’actuari per aquestes dues vies. Als 
anys 90, la revolució de la societat de la informació 
comportaria un canvi radical en la forma com les entitats 
asseguradores i financeres feien ús de les dades per al 
coneixement sobre els seus riscos. L’estadística irrompria a 
ritme exponencial. 

 
Des de la Universitat de Barcelona, i concretament des del 

grup de recerca del Risc en Finances i Assegurances que la 
Dra. Montse Guillen va crear al 1992, es començà a treballar 
en l’anàlisi de dades i la modelització economètrica aplicada. 
S’impulsà la formació en estadística i també l’accés a la 
professió d’actuari des d’aquesta vessant. Aquesta orientació 
va resultar molt exitosa. 

 
Al cap de pocs anys, el grup va esdevenir un referent 

internacional en l’especialitat amb la complicitat d’empreses 
del sector assegurador i financer que necessiten innovacions 
en aquest terreny de la quantificació. Es varen fer 
aportacions en sistemes de detecció de frau, modelització 
predictiva a través de panels de dades amb component 
temporal, models no paramètrics i, més recentment, sistemes 
per a la gerència de riscos i fidelització de clients. 
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La quantificació de riscos té aplicacions molt interessants 
en tots els àmbits de l’economia i l’empresa, fins i tot en 
l’avaluació de polítiques públiques. Així mateix, i avui en dia 
es una tema actual, un sistema de pensions és més eficient 
com més a prop és d’aconseguir que es redueixi el risc de 
pobresa en els pensionistes.  

 
Caldria que els infants i joves tinguessin clares les idees 

fonamentals sobre risc. Aquesta és una reflexió de la Dra. 
Montse Guillen que tots hauríem de subscriure, i estaran 
d’acord en què aquesta educació primerenca en temes 
financers comportaria menys dubtes, menys ansietat i menys 
estats de tensió en edat adulta, amb la qual cosa augmentaria 
la qualitat de vida, al menys des d’una perspectiva 
psicològica. 

 
La Dra. Montse Guillen ha treballat molt intensament, i en 

l’actualitat pot gaudir d’una excel·lent trajectòria 
investigadora. Té molt clar que liderar un grup de recerca és 
una feina de molts anys i dedicació. Requereix aliances 
internacionals, un substrat de qualitat i molta habilitat per a 
trobar aportacions que cridin l’atenció a la comunitat 
científica. 

 
Va viure com la situació de la recerca en ciències socials a 

la UB tenia un dèficit molt gran als anys 80 i als 90. La 
creació de la UAB i de la UPF havia obert portes a tota una 
generació de professors de la UB que van anar a les noves 
universitats. Enrere quedava una UB massificada, amb un 
composició d’investigadors molt reduïda per les 
circumstancies. 

 
En aquesta situació adversa, es creà el grup de recerca del 

Risc en Finances i Assegurances al Departament 
d’Econometria de la UB. Va ser un grup inicialment petit, 
auster, però amb línies de treball sòlides que va anar 
incorporant investigadors d’altres Departaments i, avui per 
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avui és un dels grups més multidisciplinars i dinàmics de la 
Facultat d’Economia i Empresa. 

La Dra. Montse Guillen sempre ha mantingut algunes 
directrius en la direcció del grup, i en pot fer mestratge. Les 
considerem cabdals, i en essència són les següents: 

(1) La necessitat d’un lideratge convincent, ja que cal 
explicar i acordar, però no pas ordenar.  

(2) Tots els investigadors han de tenir protagonisme, però 
mai cap d’ells ha d’interposar-se en el terreny d’un altre, ja 
que cal d’ajudar i no trepitjar  

(3) Pensar en la pràctica. Si no sabem per què serveix el 
que fem no sabem on anem.  

(4) Fer recerca implica divertir-se. Si la recerca no fa feliç 
l’investigador, més val canviar per una altra cosa que sí que 
el faci feliç.  

(5) Cal treure el millor de cadascun dels investigadors. 
Mirar les virtuts i potenciar-les, fer que treballin 
conjuntament l’investigador més eloqüent amb el més 
reflexiu.  

(6) Planificar, dividir la feina, coordinar-la i assolir èxits. 
En el seu equip de recerca tothom té un objectiu per a les 
properes setmanes, un altre per als propers mesos i un de 
molt ambiciós per als propers anys. 

 
Una gran lliçó. Tothom ho hauríem d’assolir. 
 
La Dra. Montse Guillen dirigeix el grup de recerca del 

Risc en Finances i Assegurances, totalment consolidat, i el 
formen 25 investigadors. Es treballa en projectes sobre 
metodologia i altres molt més aplicats a la millora de la salut, 
a la qualitat de vida, a la millora de l’envelliment, o a la 
planificació financera. Hi ha afiliats al grup de recerca 
d’arreu del món i el grup és un dels principals pols europeus 
de recerca en ciències actuarials i anàlisi del risc. 

 
La Dra. Montse Guillén, és ICREA Acadèmia, té més de 

100 articles en revistes indexades i d’impacte, i els seus 
treballs han estat citats per més de 1500 publicacions, que la 
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col·loquen en un lloc molt destacat entre els investigadors 
més reconeguts internacionalment a l’àmbit de la gestió 
quantitativa de riscos i l’estadística aplicada a les 
assegurances. És editora de 4 revistes indexades ISI (SORT-
Statistics and Operations Research Transactions, de la que 
n’és directora, ASTIN Bulletin – The Journal of the 
International Actuarial Association, Journal of Risk and 
Insurance i Geneva Risk and Insurance Review), també 
forma part del consell editorial d’altres 6 revistes 
científiques. 

 
Ha publicat 17 llibres i capítols de llibre, així com desenes 

de monografies i articles per invitació. Ha dirigit onze tesis 
doctorals a la Universitat de Barcelona, i ha estat co-directora 
externa de tesis doctorals a la Universitat de Copenhague i a 
la City University of London. Ha participat en 25 projectes 
de recerca, i en la majoria dels quals com investigadora 
principal. És membre d’honor del Col·legi d’Actuaris de 
Catalunya, i a l’any 2011 va ser elegida Presidenta del Grup 
Europeu d’Economistes de Riscos i Assegurances. 

 
Científics d’arreu del món que fan recerca a l’àmbit de 

Riscos i Assegurances frisen per venir aquí, a la Universitat 
de Barcelona, al Grup de Recerca que dirigeix la Dra. 
Guillen, per tal de participar en les abundants activitats del 
grup.  

 
Però no tan sols és el seu magnífic currículum el que 

destaco molt satisfactoriament, sino que no voldria acabar 
sense fer-los saber unes pinzellades personals de la Dra. 
Montse Guillén.  

 
Va estudiar a les Escolàpies de Sant Martí de Provençals 

de Barcelona, a les Escolàpies de Llúria, escoles femenines a 
l’època, i a l’Escola Pia de Sarrià-COU “Jaume Bofill”. També 
es considera de l’Institut Francès de Barcelona perquè hi va 
anar molt anys i va fer allà la història i literatura (francesa) 
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que no va poder estudiar perquè va agafar l’especialitat de 
batxillerat de ciències. 

 
Com que a les classes de matemàtiques de l’escola 

s’avorria molt (mai no ho havia confessat abans), s’entretenia 
a pensar com explicaria allò que feien si ella fos la 
professora. Per això, quan va haver de fer classe amb vint-i-
tres anys i una aula de gairebé dos-cents cinquanta 
estudiants la primera tarda del més d’octubre de 1987, s’hi 
vaig trobar còmoda, com si ja portés molt temps assajant. 

 
Els inicis de la recerca van ser més durs. Creia que no 

podria trobar mai res, perquè “ja se sabia tot”. En canvi, poc 
a poc es va adonar que li diem “recerca” perquè el que hem 
trobat fins ara és infinitament més petit que tot allò que 
queda per descobrir. Indubtablement, fer recerca es generar 
nou coneixement, encara que sigui un gra de sorra. 

 
Alguns dels seus amics li diuen que és diplomàtica. Li 

agrada escoltar. Sempre posa per davant la sinceritat, la 
veritat i la justícia, però vol que els altres siguin més feliços 
que ella. Magnífiques qualitats que l’honoren! 

 
No ha tingut mai grans aficions de les considerades 

convencionals. Això sí, li apassionen els idiomes i li 
agradaria aprendre xinès i àrab. Quan s’aprèn un idioma, 
s’aprèn a entendre una forma diferent de raonar i a vegades 
una escala de prioritats diferent a la pròpia. Em consta, 
perquè així m’ho ha manifestat, que formar part de la Reial 
Acadèmia de Doctors és per la nova acadèmica la 
oportunitat d’aprendre els idiomes que parla la ciència al seu 
més alt nivell. 

 
I acabo. Es una gran satisfacció que la Reial Acadèmia de 

Doctors s’enriqueixi en el dia d’avui amb l’ingrés com 
a acadèmica de la Dra. Montse Guillén. Les seves 
virtuts i el seu estil personal, el seu ample 
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coneixement, i el seu bon fer, ens aportaran, sens 
dubte, sàvia nova que tots sabrem valorar.  
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PUBLICACIONS DE LA REIAL ACADÈMIA DE DOCTORS 
 
Directorio 1991 
 
Los tejidos tradicionales en las poblaciones pirenaicas (Discurs de promoció a acadèmic 
numerari de l’Excm. Sr. Eduardo de Aysa Satué, Doctor en Ciències Econòmiques, i 
contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Castellví, Doctor en Geografia i Història) 
1992. 
 
La tradición jurídica catalana (Conferència magistral de l’acadèmic de número Excm. 
Sr. Josep Joan Pintó i Ruiz, Doctor en Dret, en la Solemne Sessió d’Apertura de Curs 
1992-1993, que fou presidida per SS.MM. el Rei Joan Carles I i la Reina Sofia) 1992. 
 
La identidad étnica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Ángel 
Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. 
Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 1993. 
 
Els laboratoris d’assaig i el mercat interior; Importància i nova concepció (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor en Ciències Químiques, 
i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Simón i Tor, Doctor en Medicina i Cirurgia) 
1993. 
 
Contribución al estudio de las Bacteriemias (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Miquel Marí i Tur, Doctor en Farmàcia, i contestació per 
l’Excm. Sr. Manuel Subirana i Cantarell, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1993. 
 
Realitat i futur del tractament de la hipertròfia benigna de pròstata (Discurs de promoció 
a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina i 
Cirurgia i contestació per l’Excm. Sr. Albert Casellas i Condom, Doctor en Medicina 
i Cirurgia i President del Col·legi de Metges de Girona) 1994. 
 
La seguridad jurídica en nuestro tiempo. ¿Mito o realidad? (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. José Méndez Pérez, Doctor en Dret, i contestació per 
l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1994. 
 
La transició demogràfica a Catalunya i a Balears (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Filosofia i Lletres, i 
contestació per l’Excm. Sr. Josep Ferrer i Bernard, Doctor en Psicologia) 1994. 
 
L’art d’ensenyar i d’aprendre (Discurs de promoció a acadèmic numerari de l’Excm. 
Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. 
Agustín Luna Serrano, Doctor en Dret) 1995. 
 
Sessió necrològica en record de l’Excm. Sr. Lluís Dolcet i Boxeres, Doctor en Medicina 
i Cirurgia i Degà-emèrit de la Reial Acadèmia de Doctors, que morí el 21 de gener 
de 1994. Enaltiren la seva personalitat els acadèmics de número Excms. Srs. Drs. 
Ricard Garcia i Vallès, Josep Ma. Simón i Tor i Albert Casellas i Condom. 1995. 
 
La Unió Europea com a creació del geni polític d’Europa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Jordi Garcia-Petit i Pàmies, Doctor en Dret, i contestació per 
l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències Econòmiques) 1995. 



 

 
La explosión innovadora de los mercados financieros (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Emilio Soldevilla García, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. José Méndez Pérez, Doctor en Dret) 1995. 
 
La cultura com a part integrant de l’Olimpisme (Discurs d’ingrés com a acadèmic 
d’Honor de l’Excm. Sr. Joan Antoni Samaranch i Torelló, Marquès de Samaranch, i 
contestació per l’Excm. Sr. Jaume Gil Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques) 1995. 
 
Medicina i Tecnologia en el context històric (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Felip Albert Cid i Rafael, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 
l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán) 1995. 
 
Els sòlids platònics (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Pilar 
Bayer i Isant, Doctora en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. Ricard Garcia i 
Vallès, Doctor en Dret) 1996. 
 
La normalització en Bioquímica Clínica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Xavier Fuentes i Arderiu, Doctor en Farmàcia, i contestació per l’Excm. Sr. 
Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Geografia) 1996. 
 
L’entropia en dos finals de segle (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques, i contestació per l’Excm. Sr. Pere 
Miró i Plans, Doctor en Ciències Químiques) 1996. 
 
Vida i música (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Carles Ballús i 
Pascual, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. 
Espadaler i Medina, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1996. 
 
La diferencia entre los pueblos (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Il·lm. Sr. 
Sebastià Trías Mercant, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per l’Excm. Sr. 
Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996. 
 
L’aventura del pensament teològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia, i contestació per l’Excm. Sr. David Jou i 
Mirabent, Doctor en Ciències Físiques) 1996. 
 
El derecho del siglo XXI (Discurs d’ingrés com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Dr. 
Rafael Caldera, President de Venezuela, i contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre 
Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996. 
 
L’ordre dels sistemes desordenats (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques, i contestació per l’Excm. 
Sr. Joan Bassegoda i Novell, Doctor en Arquitectura) 1997. 
 
Un clam per a l’ocupació (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Isidre 
Fainé i Casas, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per l’Excm. Sr. Joan 
Bassegoda i Nonell, Doctor en Arquitectura) 1997. 
 
 
 



 

Rosalia de Castro y Jacinto Verdaguer, visión comparada (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en Dret, i contestació per 
l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1998. 
 
La nueva estrategia internacional para el desarrollo (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Santiago Ripol i Carulla, Doctor en Dret, i contestació per 
l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1998. 
 
El aura de los números (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Eugenio 
Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i 
contestació per l’Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques) 1998. 
 
Nova recerca en Ciències de la Salut a Catalunya (Discurs d’ingrés de l’acadèmica 
numerària Excma. Sra. Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia, i 
contestació per l’Excm. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 
1999. 
 
Dilemes dinàmics en l’àmbit social (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Albert Biayna i Mulet, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per l’Excm. Sr. 
Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 1999. 
 
Mercats i competència: efectes de liberalització i la desregulació sobre l’eficàcia econòmica i 
el benestar (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Amadeu Petitbó i 
Juan, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per l’Excm. Sr. Jaime M. de 
Castro Fernández, Doctor en Dret) 1999. 
 
Epidemias de asma en Barcelona por inhalación de polvo de soja (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica numerària Excma. Sra. Ma. José Rodrigo Anoro, Doctora en Medicina, i 
contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències Econòmiques) 
1999. 
 
Hacia una evaluación de la actividad cotidiana y su contexto: ¿Presente o futuro para la 
metodología? (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Maria Teresa 
Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psicologia) i contestació per 
l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Castellví, Doctor en Geografia i Història) 1999. 
 
Directorio 2000 
 
Génesis de una teoría de la incertidumbre. Acte d’imposició de la Gran Creu de l’Orde 
d’Alfons X el Savi a l’Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Financeres) 2000. 
 
Antonio de Capmany: el primer historiador moderno del Derecho Mercantil (discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trías de Bes, Doctor 
en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Santiago Dexeus i Trías de Bes, Doctor en 
Medicina i Cirurgia) 2000. 
 
La medicina de la calidad de vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Luís Rojas Marcos, Doctor en Psicologia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Ángel 
Aguirre Baztán, Doctor en Psicologia) 2000. 
 



 

Pour une science touristique: la tourismologie (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Dr. Jean-Michel Hoerner, Doctor en Lletres i President de la 
Universitat de Perpinyà, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en 
Ciències Econòmiques) 2000. 
 
Virus, virus entèrics, virus de l’hepatitis A (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Albert Bosch i Navarro, Doctor en Ciències Biològiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària) 2000. 
 
Mobilitat urbana, medi ambient i automòbil. Un desafiament tecnològic permanent 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Pere de Esteban Altirriba, 
Doctor en Enginyeria Industrial, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Carlos Dante 
Heredia García, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2001. 
 
El rei, el burgès i el cronista: una història barcelonina del segle XIII (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. José Enrique Ruiz-Domènec, Doctor en 
Història, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Felip Albert Cid i Rafael, Doctor en 
Medicina i Cirurgia) 2001. 
 
La informació, un concepte clau per a la ciència contemporània (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. Salvador Alsius i Clavera, Doctor en Ciències 
de la Informació, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, 
Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2001. 
 
La drogoaaddicció com a procés psicobiològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Miquel Sánchez-Turet, Doctor en Ciències Biològiques, i contestació per 
l’Excm. Sr. Pedro de Esteban Altirriba, Doctor en Enginyeria Industrial) 2001. 
 
Un univers turbulent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. Jordi 
Isern i Vilaboy, Doctor en Física, i contestació per l’Excma. Sra. Dra. Maria Teresa 
Anguera Argilaga, Doctora en Psicologia) 2002. 
 
L’envelliment del cervell humà (Discurs de promoció a acadèmic numerari de l’Excm. 
Sr. Dr. Jordi Cervós i Navarro, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 2002. 
 
Les telecomunicacions en la societat de la informació (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Ángel Cardama Aznar, Doctor en Enginyeria de 
Telecomunicacions, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de 
Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2002. 
 
La veritat matemàtica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Josep 
Pla i Carrera, doctor en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. 
Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 2003. 
 
L’humanisme essencial de l’arquitectura moderna (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari  Excm. Sr. Dr. Helio Piñón i Pallarés, Doctor en Arquitectura, i contestació 
per l’Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trías de Bes, Doctor en Dret) 2003. 
 
De l’economia política a l’economia constitucional (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Joan Francesc Corona i Ramon, Doctor en Ciències 



 

Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xavier Iglesias i Guiu, 
Doctor en Medicina) 2003. 
 
Temperància i empatia, factors de pau (Conferència dictada en el curs del cicle de la 
Cultura de la Pau pel Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de la 
Generalitat de Catalunya, 2001) 2003. 
 
Reflexions sobre resistència bacteriana als antibiòtics (Discurs d’ingrés de l’acadèmica 
numerària Excma. Sra. Dra. Ma. de los Angeles Calvo i Torras, Doctora en Farmàcia 
i Veterinària, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en 
Veterinària) 2003. 
 
La transformación del negocio jurídico como consecuencia de las nuevas tecnologías de la 
información (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Rafael Mateu de 
Ros, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaime Manuel de Castro 
Fernández, Doctor en Dret) 2004. 
 
La gestión estratégica del inmovilizado (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària 
Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i 
Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep J. Pintó i Ruiz, Doctor en Dret) 
2004. 
 
Los costes biológicos, sociales y económicos del envejecimiento cerebral (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Félix F. Cruz-Sánchez, Doctor en Medicina i 
Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Pla i Carrera, Doctor en 
Matemàtiques) 2004. 
 
El conocimiento glaciar de Sierra Nevada. De la descripción ilustrada del siglo XVIII a la 
explicación científica actual (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numeri Excm. Sr. Dr. 
Antonio Gómez Ortiz, Doctor en Geografia, i contestació per l’acadèmica de 
número Excma. Sra. Dra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i 
Lletres (Psicologia) 2004. 
 
Los beneficios de la consolidación fiscal: una comparativa internacional (Discurs de 
recepció com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Dr. Rodrigo de Rato y Figaredo, 
Director-Gerent del Fons Monetari Internacional. El seu padrí d’investidura és 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Jaime Manuel de Castro Fernández, Doctor en 
Dret) 2004. 
 
Evolución histórica del trabajo de la mujer hasta nuestros días (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eduardo Alemany Zaragoza, Doctor en Dret, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Rafel Orozco i Delclós, Doctor 
en Medicina i Cirurgia) 2004. 
 
Geotecnia: una ciencia para el comportamiento del terreno (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. Antonio Gens Solé, Doctor en Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 
2005. 
 



 

Sessió acadèmica a Perpinyà, on actuen com a ponents; Excma. Sra. Dra. Anna Maria 
Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i Excm. Sr. Dr. 
Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials: “Nouvelles 
perspectives de la recherche scientifique en economie et gestion”; Excm. Sr. Dr. Rafel 
Orozco i Delcós, Doctor en Medicina i Cirurgia: “L’impacte mèdic i social de les 
cèl·lules mare”; Excma. Sra. Dra. Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en 
Farmàcia: “Nouvelles strategies oncologiques”; Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, 
Doctor en Veterinària: “Les résistences bacteriénnes a les antibiotiques”. 2005. 
 
Los procesos de concentración empresarial en un mercado globalizado y la consideración del 
individuo (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Fernando Casado 
Juan, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació de l’Excm. Sr. 
Dr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 2005. 
 
“Son nou de flors els rams li renc” (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres (Secció Filologia Hispànica), 
i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. José Enrique Ruíz-Domènec, 
Doctor en Filosofia i Lletres) 2005. 
 
Historia de la anestesia quirúrgica y aportación española más relevante (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Vicente A. Gancedo Rodríguez, Doctor en 
Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep 
Llort i Brull, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006. 
 
El amor y el desamor en las parejas de hoy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació 
per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joan Trayter i Garcia, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials) 2006. 
 
El fenomen mundial de la deslocalització com a instrument de reestructuració empresarial 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort i 
Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Isidre Fainé i Casas, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials) 2006. 
 
Biomaterials per a dispositius implantables en l’organisme. Punt de trobada en la Història 
de la Medicina i Cirurgia i de la Tecnologia dels Materials (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Anton Planell i Estany, Doctor en 
Ciències Físiques, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Pere Costa i 
Batllori, Doctor en Veterinària) 2006. 
 
La ciència a l’Enginyeria: El llegat de l’école polytechnique. (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver i Olivella, Doctor en Enginyeria 
de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Josep Pla i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2006. 
 
El voluntariat: Un model de mecenatge pel segle XXI (Discurs d’ingrés de l’acadèmica de 
número Excma. Sra. Dra. Rosamarie Cammany Dorr, Doctora en  Sociologia de la 
Salut, i contestació per l’Excma. Sra. Dra. Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en 
Farmàcia) 2007. 
 



 

El factor religioso en el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Maria Ferré i Martí, Doctor en 
Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia 
García, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007. 
 
Coneixement i ètica: reflexions sobre filosofia i progrés de la propedèutica mèdica. (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Màrius  Petit  i Guinovart, Doctor 
en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep 
Gil i Ribas, Doctor en Teologia) 2007. 
 
Problemática de la familia ante el mundo actual. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
honorari Excm. Sr. Dr. Gustavo José Noboa Bejarano, Doctor en Dret, i contestació 
per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en 
Medicina i Cirurgia) 2007. 
 
Alzheimer: Una aproximació als diferents aspectes de la malaltia. (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica honorària Excma. Sra. Dra. Nuria Durany Pich, Doctora en Biologia, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate, Doctor-
Enginyer de Camins, Canals i Ports) 2008. 
 
Guillem de Guimerà, Frare de l’hospital, President de la Generalitat i gran Prior de 
Catalunya. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic honorari Excm. Sr. Dr. Josep Maria Sans 
Travé, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per l’acadèmic de número Excm. 
Sr. D. José E. Ruiz Domènec, Doctor en Filosofia Medieval) 2008. 
 
La empresa y el empresario en la historia del pensamiento económico. Hacia un nuevo 
paradigma en los mercados globalizados del siglo XXI (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Excm. Sr. Dr. Guillermo Sánchez Vilariño, Doctor Ciències 
Econòmiques  i  Financeres, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Jaume Gil Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i Financeres) 2008. 
 
Incertesa i bioenginyeria (Sessió Acadèmica dels acadèmics corresponents Excm. Sr. 
Dr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina i Cirurgia amb els ponents Excm. 
Sr. Dr. Joan Anton Planell Estany, Doctor en Ciències Físiques, Excma. Sra. Dra. 
Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Financeres i Il·lm. Sr. Dr. 
Humberto Villavicencio Mavrich, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2008. 
 
Els Ponts: Història i repte a l´enginyeria estructural (Sessió Acadèmica dels acadèmics 
numeraris Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver Olivella, Doctor en Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports, i Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibánez de Navarra, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports, amb els Ponents Il·lm. Sr. Dr. Angel C. 
Aparicio Bengoechea, Professor i Catedràtic de Ponts de l´escola Tècnica Superior 
d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, Il·lm. Sr. Dr. Ekkehard Ramm, 
Professor, institute Baustatik) 2008. 
 
Marketing político y sus resultados (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Excm. Sr. Dr. Francisco Javier Maqueda Lafuente, Doctor en Ciències Econòmiques  
i  Empresarials i contestació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Anna M. 
Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Financeres) 2008. 
 



 

Modelo de predicción de “Enfermedades” de las Empresas a través de relaciones Fuzzy 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr Dr. Antoni Terceño Gómez, 
Doctor en Ciències Econòmiques i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. 
Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en Medicina) 2009. 
 
Células Madre y Medicina Regenerativa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Excm. Sr. Dr. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, Doctor en Farmàcia i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina) 
2009. 
 
Financiación del déficit externo y ajustes macroeconómicos durante la crisis financiera El 
caso de Rumania (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Mugur 
Isarescu, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials) 2009. 
 
El legado de Jean Monnet (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. 
Dra. Teresa Freixas Sanjuán, Doctora en Dret, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en Ciències Econòmiques) 
2010. 
 
La economía china: Un reto para Europa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Jose Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ciències Humanes, Socials i 
Jurídiques, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort 
Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2010. 
 
Les radiacions ionitzants i la vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Dr. Albert Biete i Solà, Doctor en Medicina, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques) 2010. 
 
Gestió del control intern de riscos en l’empresa postmoderna: àmbits econòmic i jurídic 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Ramon Poch i Torres, 
Doctor en Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’acadèmica 
de número Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil i Lafuente, Doctora en Ciències 
Econòmiques i Empresarials) 2010. 
 
Tópicos típicos y expectativas mundanas  de la enfermedad del Alzheimer (Discurs 
d´ingrés de l ´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Rafael Blesa, Doctor en Medicina i 
Cirurgia, i contestació per l´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Llort i Brull, 
Doctor en Ciències econòmiques i Dret) 2010. 
 

Los Estados Unidos y la hegemonía mundial: ¿Declive o reinvención? (Discurs d’ingrés de 

l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Mario Barquero i Cabrero, Doctor en 

Economia i Empresa, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo 

Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2010. 

 

El derecho del Trabajo encrucijada entre los derechos de los trabajadores y el derecho a la 

libre empresa y la responsabilidad social corporativa (Discurs d´ingrés de l ´acadèmic de 

número Excm. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, Doctor en Dret, i contestació per 

l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Manuel Subirana Canterell) 2011. 



 

 
Una Esperanza para la recuperación económica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 

numerari Excm. Sr. Dr. Jaume Gil i Lafuente, Doctor en Econòmiques, i contestació 

per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia) 2011. 

 

Certeses i incerteses en el diagnòstic del càncer cutani: de la biologia molecular al diagnòstic 

no invasiu (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Josep Malvehy, 

Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 

Josep Llort, Doctor en Econòmiques i Dret) 2011. 

 

Una mejor universidad para una economía más responsable (Discurs d’ingrés de 

l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Senén Barro Ameneiro, Doctor en Ciències de la 

Computació i Intel·ligència, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 

Jaume Gil i Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2012. 

 

La transformació del món després de la crisi. Una anàlisi polièdrica i transversal (Sessió 

inaugural del Curs Acadèmic 2012-2013 on participen com a ponents: l’Excm. Sr. 

Dr. José Juan Pintó Ruiz, Doctor en Dret: “El Derecho como amortiguador de la 

inequidad en los cambios y en la Economía como impulso rehumanizador”,Excma. Sra. 

Dra. Rosmarie  Cammany  Dorr, Doctora en Sociologia de la Salut: “Salut: mitjà o 

finalitat?”, Excm. Sr. Dr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres: 

“Globalización Económico-Cultural y Repliegue Identitario”, Excm. Sr. Dr. Jaime Gil 

Aluja, Doctor en Econòmiques: “La ciencia ante el desafío de un futuro progreso social 

sostenible” i Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibañez de Navarra, Doctor en Enginyeria 

de Camins, Canals i Ports: “El reto de la transferencia de los resultados de la investigación 

a la industria”), publicació en format digital www.reialacademiadoctors.cat, 2012. 
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