
XXI JORNADES: ESTADÍSTICA I ESTADÍSTIQUES D’ANDORRA: 89-91 (2017)
Societat Andorrana de Ciències, Andorra
DOI: 10.2436/15.8060.14.11  ISBN: 978-99920-61-41-1 

La ciència actuarial estudia, avalua i valora els riscos acceptats en les companyies
asseguradores a través de models estadístics i matemàtics. És una disciplina que a més
d’alimentar-se de la demografia i l'estadística, també interrelaciona amb les finances. 
Si ens centrem en el terreny de les assegurances de vida, l’aportació de la demografia és
fonamental, en tractar-se de la ciència que té com a objectiu l'estudi de les poblacions
humanes, de les seves característiques i de la seva dinàmica. Per tant, la demografia és una
font bàsica d’informació i eines estadístiques per al camp de la ciència actuarial, com és el cas
de les taules de mortalitat.
Les taules de mortalitat són un conjunt de sèries i funcions biomètriques que mesuren la
probabilitat de viure o morir d’una cohort. Generalment aquestes taules de mortalitat es
basen en els factors de risc de l’edat, el sexe i cada vegada més en l’evolució generacional
de l’esperança de vida. Per a les companyies asseguradores tant pot ser un risc que els seus
assegurats visquin més del compte (pensions i rendes vitalícies) com que es morin
(assegurances de vida que indemnitzen amb un capital en cas de defunció).  
L’objectiu principal d’aquest article és la construcció d’una taula andorrana de mortalitat
utilitzant la informació estadística del departament d’Estadística d’Andorra. Motiva aquest
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treball en considerar que l’esperança de vida de la població andorrana pot arribar a ser
inferior a l'esperança de vida d’altres països com Espanya, França  o Suïssa. Les taules de
mortalitat dels països esmentats són preferentment utilitzades en el mercat assegurador
andorrà com a representatives de la població andorrana.
Tot i així cal tenir en compte que aquest article només té una finalitat divulgativa i els resultats
presentats són merament un exercici il·lustratiu. Queda pendent la validació i contrast
estadístic de totes les hipòtesis assumides en el comportament de les dades de la població
mostral utilitzades: homogeneïtat i independència dels individus. També queda pendent la
validació i contrast estadístic de totes les hipòtesis assumides en el model Lee-Carter utilitzat,
tant en l’estimació dels paràmetres per mínims quadrats, com en el comportament de soroll
blanc dels residus. I finalment, queda pendent la validació i contrast estadístic de totes les
hipòtesis assumides en el model de predicció Arima de la variable no observable Kt.
Aquests contrastos indicaran en quin grau de significació es poden acceptar o refusar tots els
resultats obtinguts.
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