
Jaume Gil Aluja (Reus, 25 de setembre de 1936) és doctor en Ciències 
Econòmiques per la Universitat de Barcelona i catedràtic d'Economia 
Financera d'aquesta universitat. Amb una trajectòria de quaranta-cinc anys, 
actualment és catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
És acadèmic de nou acadèmies científiques: Acadèmia Romanesa (Romania), 
Acadèmia Delphinal (França), Acadèmia de Ciències Naturals (Rússia), Reial 
Acadèmia de Doctors (Espanya), Acadèmia Internacional de Ciències de la 
Informació (Rússia), Acadèmia Bielorusa d'Enginyeria (Bielorússia), 
Acadèmia Internacional de Ciències Avançades (Azerbaidjan) i Acadèmia 
Mundial de les Arts i les Ciències (IIOO). Des de 2002 és el president de la 
Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres (Espanya). Ha estat 
investit doctor honoris causa per les vint-i-una universitats següents: 
Universitat de Buenos Aires (Argentina), Universitat de Sofia (Bulgària), 
Universitat Estatal de Bielorússia (Minsk), Universitat de Santiago de Cuba 
(Cuba), Universitat de Reggio de Calàbria (Itàlia), Universitat de Vigo 
(Espanya), Universitat Rovira i Virgili (Espanya), Universitat de Lipetsk 
(Rússia), Universitat Estatal de Nicolaev (Ucraïna), Universitat de Perpinyà 
(França), Universitat de Lleó (Espanya), Universitat de la Reunió (França), 
Universitat de Bordeus (França), Universitat de Messina (Itàlia), Universitat 
d’Astana (Kazakhstan), Universitat de Girona (Espanya), Universitat de 
Petrosani (Romania), Centre d'Investigació i Desenvolupament de l'Estat de 
Morelia (Mèxic), Universitat Estatal Econòmica d’Azerbaidjan (Azerbaidjan), 
Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (Espanya) i Universitat de Santiago de 
Compostel·la (Espanya). Ha merescut un elevat nombre de distincions tant 
nacionals com internacionals, entre les quals destaquen: la Gran Creu d'Alfons 
X el Savi (Espanya), la Medalla Moisil (Romania), el Premi Calàbria (Itàlia), 
Oficial de l'Ordre de les Palmes Acadèmiques (França), Cavaller de l'Ordre 
del Mèrit Civil (França), Comanador de l'Ordre del Tron del Regne del 
Marroc (Marroc), Comanador de l'Ordre del Mèrit Cultural (Romania), 
Medalla del Bicentenari (Veneçuela), Medalla d'Or de Creta (Grècia), Medalla 
d'Honor de l'Institut Nacional d’Inventica (Romania), Medalla de l'Acadèmia 
de Montpeller (França), Medalla de la Universitat Mediterrània de Reggio de 
Calàbria (Itàlia), Medalla de la Universitat de Bordeus (França), Premi 
Kaufmann Internacional (Espanya) i Escut d'Or i Diamants del FC Barcelona 
(Espanya), on va exercir durant 14 anys la presidència de la Comissió 
Economicoestatutària. És membre d'organitzacions internacionals de caràcter 
docent i investigador i és president de la Societat Internacional de Gestió i 
Economia Borrosa (SIGEF) i de l’Association for the Advancement of 
Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (AMSE), com també 
vicepresident de l'Associació Europea de Direcció d'Empreses (AEDEM), 



membre del Conseil Scientifique et de Recherche de l’INSEAC (Bordeus), 
membre fundador de la European Foundation for Management Development 
(Brussel·les) i membre de l’International Advisory Committe de The 
International School for Information Technology (ISIT) d’Andhra Pradesh 
(Índia). Ha participat en el consell editorial i científic de 18 publicacions de 
prestigi reconegut, al mateix temps que ha format part de 103 comitès 
científics i d'organització de congressos científics nacionals i internacionals, i 
n’ha presidit 40. És considerat el pare de la nova teoria de la incertesa pel 
desenvolupament de les lògiques multivalents en l'àmbit econòmic i de gestió. 
La seva elevada activitat es tradueix en l'actualitat en més de 200 treballs 
científics publicats en diverses revistes, i al voltant de 30 llibres pioners en 
l'àmbit del tractament de la incertesa en el camp de la gestió, des de la seva 
Introducció de la teoria dels subconjunts borrosos a la gestió de les empreses 
fins als Algorismes per al tractament de fenòmens econòmics complexos. La 
seva obra ha estat publicada en espanyol, anglès, rus, francès, català, italià i 
romanès. 

 


