
E
n èpoques de crisi com les que es·
tem vivint augmenten les intenci·
ons d’ocultar part de l’activitat eco·
nòmica com a manera de disminuir 
les dificultats econòmiques dels di·
ferents agents econòmics i socials. 
L’increment del fenomen de l’eco·

nomia submergida és un element preocupant, ja 
que perjudica la competència empresarial, gene·
ra problemes de fiscalitat i provoca sobreexplota·
ció laboral.
 L’economia submergida és sens dubte l’espai 
propici per al creixement de l’economia de nul va·
lor afegit que entra en contradicció amb l’horitzó 
d’un nou model productiu o de la modernització i 
competitivitat empresarial i pot desincentivar el 
conjunt de l’economia a recórrer aquest camí. Es 
un espai de clar perjudici fiscal per al país, on flo·
reix el frau a través de l’ocultació de part de la ri·
quesa nacional que se sostreu de les seves obliga·
cions contributives per a la seva redistribució i per 
ajudar a suportar els comptes públics, dificultant 
així la correcta provisió de béns i serveis públics 
que han de garantir la cohesió social. 
 I un dels aspectes més negatius és la repercussió 
que té en l’ocupació, en el treball submergit, on es 
produeix sobreexplotació laboral, baixos salaris, 
llargues jornades i nul·la prevenció de riscos o ac·
cés a formació. El treball no reconegut, sense drets 
i sense tuteles ni garanties jurídiques en el present, 
tampoc garanteix drets futurs perquè no disposen 
de cotitzacions que suportin prestacions i jubila·
ció. Necessitem abordar de manera urgent i certa 
el problema de l’economia submergida, tant per 
evitar les distorsions en les estadístiques oficials 
del mercat de treball, com per actuar sobre els ele·
ments estructurals que estan dificultant una sorti·
da de la crisi que comporti la modernització de l’es·
tructura econòmica, més equilibris i compromisos 
fiscals i més solidaritats. 

Distorsió del mercat
Amb els alts nivells d’atur que té el país, el treball 
submergit o treball no declarat és una greu distor·
sió del mercat de treball, que a més de no ajudar a 
racionalitzar els debats contribueix a pressionar a 
la baixa les condicions laborals generals i dificulta 
el procés de modernització empresarial. Les situa·
cions de treball no declarat o submergit poden ser 
molt diverses, van des del treball de persones immi·
grades no regularitzades fins a empreses no afilia·
des a la seguretat social, passant per treballadors 
que no estan donats d’alta o que comptabilitzen 
treball amb percepció d’una prestació, o el cas dels 
falsos autònoms, les falses cooperatives o els tallers 
clandestins, fins a la utilització fraudulenta de de·
terminades figures contractuals com becaris, pràc·
tiques, formació, voluntariat, temps parcial, ho·
res extres no cotitzades, etc. Una realitat complexa 
que requereix més vigilància i actuació inspectora 
però també un suport més gran a la tasca de tutela 
i de defensa d’interessos de les organitzacions dels 
treballadors, els sindicats, que en moltes d’aques·
tes realitats podrien actuar en col·laboració amb 
l’acció inspectora de l’autoritat laboral. 
 Quantificar l’economia submergida, que pot in·
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cietat més solidària. Cal promoure el rebuig social 
de l’economia submergida i el frau fiscal, deslegiti·
mant aquestes pràctiques i endurint les penes als 
defraudadors per acabar d’aquesta manera amb la 
seva impunitat. Malauradament la recent mesura 
del govern central d’amnistia fiscal no ajuda gaire 
a assolir aquest objectiu. 
 La participació en una activitat submergida es 
justifica quan la valoració dels beneficis que es po·
den obtenir d’aquesta decisió superen els seus cos·
tos. Els beneficis tenen a veure amb la més baixa o 
nul·la càrrega fiscal, incloses cotitzacions socials, 
sobre les transaccions i els beneficis, amb els costos 
més baixos derivats de la no utilització d’autoritza·
cions i inspeccions administratives i la flexibilitat 
organitzativa més gran i baixos costos laborals. Els 
costos d’ocultar l’activitat econòmica haurien de 
garantir que no es puguin compensar amb aquells 
possibles beneficis. Incidir en els costos passa per 
la penalització per incompliment de les normes, 
siguin econòmiques (multes, recàrrecs...) o penals 
(presó, inhabilitació), l’accés restringit a beneficis 
socials, subvencions, etc., la dificultat per accedir a 
finançament extern, la productivitat més baixa de 
l’activitat realitzada a causa d’una menor capitalit·
zació o menors economies d’escala, les dificultats 
d’accés a mercats extralocals (nacionals o interna·
cionals).
 Economia submergida i frau fiscal estan íntima·
ment relacionats. La lluita contra aquests dos fets 
es relaciona tant pel que fa a la detecció i l’actuació 
com en els efectes recaptatoris. Necessitem una sè·
rie de mesures que incrementin l’eficàcia en aquest 

combat, prioritzant la gestió tributària en relació a 
la persecució de les grans bosses de frau potenciant 
els recursos tècnics i humans aplicats a aquesta fi·
nalitat i incrementant les penes pels delictes fiscals 
i augmentant els terminis de prescripció.
 Per assolir la màxima efectivitat de les mesu·
res caldrà establir fórmules de coordinació i col·
laboració entre l’Agència Tributària i les Adminis·
tracions tributàries de les Comunitats Autònomes, 
entre les quals hi hauria la creació d’una base de da·
des fiscals única compartida entre l’Agència tribu·
tària de Catalunya i l’Agència estatal d’Administra·
ció tributària, ha de ser un potent instrument. Cal·
drà establir plans d’actuació clars per a la inspecció 
laboral i de la seguretat social i incentivar l’actua·
ció sindical en la denúncia i prevenció del frau i 
l’economia submergida. Per contribuir a la sensibi·
lització social i llançar un missatge clar a l’opinió 
pública i al conjunt de la ciutadania el Parlament 
de Catalunya hauria d’establir una fórmula de con·
trol periòdica dels resultats de les actuacions de 
control del frau i l’economia submergida realitza·
des per l’Administració tributària de Catalunya.  
 La lluita contra l’economia submergida no és 
només garantia de més ingrés públic, és també un 
bon punt de partida per avançar en la modernitza·
ció econòmica del país i en el respecte als drets la·
borals i socials. 
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cloure tant activitats econòmiques legals com il·
legals, és complex, precisament perquè és una ac·
tivitat no declarada a les autoritats administrati·
ves. Segons estudis fets per Gestha (associació de 
tècnics del Ministeri d’Hisenda), el frau fiscal a Es·
panya es pot xifrar en un total de 80.000 milions 
d’euros (16.000 a Catalunya), quatre vegades més 
que l’any 1998, com a conseqüència del fet que un 
25% de la riquesa generada al país (economia sub·
mergida) no paga els tributs que li corresponen. 
Aquestes dades de frau fiscal i economia submergi·
da, entre el 23% i el 25%, contrasten amb el 10·12% 
calculat per al conjunt de la UE·15. Si ens equipa·
réssim amb la UE, reduint en 10 punts el diferenci·
al, aconseguiríem una recaptació suplementària 
de 38.000 milions d’euros a l’Estat. Dades que han 
d’impel·lir els governs, l’Estat i Catalunya a tenir 
uns objectius clars i concretar mesures efectives 
de lluita contra l’economia submergida i el frau 
fiscal. S’ha de sensibilitzar l’opinió pública sobre 
el valor de pagar impostos per preservar l’estat del 
benestar, redistribuir la riquesa i construir una so·
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