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1. Introducció: motivació, hipòtesis, objectius i metodologia

Motivació

“No robis: d’aquesta manera no tindràs mai sort als negocis. Fes trampes” i “tot impost ha de 

sortir d’allò superflu, i no d’allò necessari”, són cites d’Ambrose Biererce i de Melchor de 

Jovellanos que van ser escrites fa més de cent anys. 

Com a estudiants de ciències econòmiques, aquestes ens han despertat diverses inquietuds 

sobre la manera en la que s’enfoca l’anàlisi dels problemes que pateix el sistema econòmic 

vigent, a la vegada que ens fa pensar en possibles solucions.

Els anys posteriors a l’esclat de la recessió actual han estat acompanyats de nombrosos 

escàndols sobre irregularitats en el desenvolupament econòmic. Tals escàndols han permès fer 

evidents les deficiències estructurals que impedien el funcionament, no només normal, sinó 

òptim, de l’economia. Un dels problemes que s’ha intensificat és l’economia submergida, que 

ha arribat a assolir nivells realment preocupants.

En particular, durant aquest últim temps, un dels temes més controvertits i polèmics ha estat 

l’impacte dels pisos turístics il·legals a la ciutat de Barcelona. Aquests han generat 

conseqüències com: malestar entre els veïns, distorsions en l’oferta d’habitatge, inflació en el 

sector immobiliari… 

Els mitjans de comunicació han fet molt ressò sobre aquesta problemàtica. Constantment 

apareixen noves notícies i informacions relacionades amb el tema i per això ens ha cridat 

l’atenció i hem volgut aprofundir més per comprovar si el percentatge real d’aquests 

apartaments il·legals i la seva problemàtica és tant elevada com la premsa planteja.

Finalment, amb les eleccions municipals a tocar, els partits polítics, conscients d’aquest 

problema, han  inclòs diferents mesures dins del seu programa polític per afrontar i intentar 

corregir  la situació. En definitiva, és un problema que ha generat i continuarà generant 

opinions molt diverses i on les solucions que es prenguin al seu respecte mai seran del gust de 

tothom.

Per tots aquests motius, hem decidit escollir aquest tema ja que a part de ser molt d’actualitat, 

creiem que és interessant tractar un fet que ens afecta i ens toca tant de prop.
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Objectius

L’objectiu principal del treball consisteix en l’avaluació de l’impacte dels pisos turístics il·legals 

a Barcelona a través de dues vessants:

[1] Quantitativa o numèrica: mitjançant l’ús de mecanismes de tractament i obtenció de 

dades, formularem hipòtesis a nivell de Barcelona sobre variables rellevants.

[2] Descriptiva: mitjançant els resultats obtinguts en la fase numèrica i altres variables 

conceptuals, reportarem la situació del sector turístic a Barcelona i més concretament, al 

districte de Ciutat Vella, on es centra la problemàtica dels pisos turístics il·legals.

Metodologia

Al llarg d’aquest treball realitzarem un estudi fonamentalment estadístic a fi d’obtenir una 

resposta a les hipòtesis plantejades i comparar els resultats obtinguts amb la informació que 

proporcionen els mitjans de comunicació. Per tal de fer-ho, seguim el següent procediment:

● Cerca de les dades necessàries dels 10 últims anys per realitzar l’anàlisi a través de 

fonts oficials (Ajuntament, seu del Districte de Ciutat Vella…).

● Realització d’enquestes a la població sobre el seu grau de coneixement de l’economia 

submergida i en particular, de la problemàtica dels pisos il·legals.

● Tractament i avaluació de la informació obtinguda mitjançant EXCEL a fi d’aconseguir 

respondre amb èxit les hipòtesis plantejades.
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2. L’economia submergida: conceptes bàsics

Abans de poder endinsar-nos en aquest treball i començar la recerca 

sobre el tema escollit, caldrà tenir una referència sobre els temes que 

tractem a continuació.

2.1 Definició i característiques

Segons la definició oferta per l’OCDE, l’economia submergida correspon a “totes aquelles 

activitats que són productives en sentit econòmic i relativament legal (si certs estàndards o 

regulacions es compleixen), però que són amagades deliberadament a les Administracions 

Públiques, a fi de:

i. Evitar el pagament d'impostos.

ii. Evitar el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

iii. Evitar complir normes laborals i d'un altre tipus; certs mínims legals com el salari 

mínim, el nombre màxim d'hores treballades, estàndards de seguretat o de salut, etc.

iv. Evitar alguns procediments administratius, com emplenar qüestionaris o altres 

formularis administratius.”

2.2 Causes

En conseqüència, dues determinants claus de la magnitud de l'economia submergida seran la 

càrrega fiscal en totes les seves formes i la intensitat reguladora del país. Així mateix, aquesta 

pràctica serà més o menys probable en funció de tres factors addicionals: la possibilitat que la 

pràctica sigui detectada i sancionada, el grau d'acceptació social de les pràctiques submergides 

i la facilitat per incórrer en aquestes.

2.3 Conseqüències

Des del punt de vista del treballador

A llarg termini suposa l’accés a un cercle viciós que comporta al deteriorament de la vida 

laboral i personal, a més d'un augment dels índexs de pobresa i l’adveniment d’una gran 

desprotecció en tots els àmbits degut a que es deixa de cotitzar a la Seguretat Social. 

D’aquesta manera, aquelles persones que deixen de cotitzar a la Seguretat Social, en cas de 

comiat no podran rebre cap mena de subsidi i, al mateix temps, les hores que hagin treballat 

no constaran a l’hora de calcular la seva pensió de jubilació. 
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Des del punt de vista de l’empresari i l’empresa

Les empreses defraudadores es beneficien d'un treball qualificat i molt poques despeses, 

perquè s'estalvien tots els costos que suposen les cotitzacions que haurien de pagar cada mes 

per les persones que els presten els seus serveis. Tot i això, poden ser descobertes en 

inspeccions laborals i fiscals i, quan això ocorre, se'ls imposen greus sancions que al mateix 

temps suposen una gran pèrdua de reputació.

En l'altre extrem destaquen les companyies que sí compleixen amb les seves obligacions 

fiscals i amb els treballadors, les més perjudicades per els qui operen en l'economia 

submergida. A més de patir una competència deslleial (on els productes són més barats al no 

cobrar IVA o no pagar la Seguretat Social dels seus empleats), creix la càrrega fiscal a la qual 

han de fer front els negocis legals.

Des del punt de vista del consumidor i la societat en general

Els efectes que té per a la societat en general són també molt negatius. La reducció dels 

impostos recaptats obstaculitza el sosteniment de l'Estat del benestar, fet que repercuteix 

sobre els qui contribueixen a mantenir els serveis comuns, a la vegada que suposa un 

desincentiu pels comportaments responsables. 

2.4 Com es quantifica i la relació amb el Producte Interior Brut

És molt important destacar la dimensió de la dificultat que presenta una estimació amb 

precisió del volum d’economia submergida dins una economia, atès que per raons òbvies, 

ningú està disposat a declarar-la i, per tant, es tracta de mesurar quelcom no observable 

directament en la majoria de les ocasions.

El fet que no se’n puguin tenir dades fiables obstaculitza la seva ponderació en l’estimació del 

PIB, de manera que poden generar-se a vegades problemes per justificar ajustos discrecionals.

Cal destacar que tots aquests inconvenients han dut a l'existència de múltiples mètodes1 per a 

l'estimació de l'economia submergida. 

2.5 Panoràmica dels nivells espanyols en context europeu

Segons dades del 2013, s’estima que l'economia submergida a Espanya equivaldria al 18,6% 

del PIB (representa uns 200.000 milions d’euros). Equiparant aquest valor amb la mitjana 

europea (18,5%), es tracta d'una xifra que supera àmpliament el registre dels països de 

referència, com Alemanya (13%), França o Regne Unit (10%). 

                                                            
1 Més sobre els mètodes d’estimació de l’economia submergida a l’apartat d’Annexes”.
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La situació espanyola pot cridar 

l'atenció. No obstant això, en 

comparació d'altres economies 

desenvolupades, la nostra 

situació no és tan atípica. Al cap i 

a la fi, la grandària mitjana del 

mercat negre en l'OCDE ronda el 

15% del PIB.

La crisi econòmica, i especialment 

el període de recessió del 2009, 

ha disparat el pes de l'economia 

submergida en el conjunt de 

l'Estat. Les últimes dades 

corresponents al 2012, indiquen 

que les províncies on l'economia 

submergida n’absorbeix gran part 

del PIB són, en primer lloc, Extremadura (31,1%), seguida d’Andalusia (29,2%) i Castella-la 

Manxa (29,1%). En el cas de Catalunya, representa 24,6% del PIB, igualant-se a la taxa del 

conjunt de l'estat espanyol.

Finalment, per demarcacions, la circumscripció de Girona és la que recull la taxa més elevada 

fins els 25,6%, Barcelona la segueix amb un 24,6%, Lleida va en tercer lloc amb el 24,2% i 

finalment Tarragona amb el 23,4%.

2.6 La preocupació per l’economia submergida: la opinió ciutadana

L'objectiu de l'enquesta ha estat poder tenir una noció del coneixement bàsic de la població 

catalana sobre l'economia submergida, així com també la seva opinió al respecte. La mostra és 

de 250 persones. Cal destacar també que no totes les preguntes eren obligatòries, ja que en 

funció de la resposta es podia deixar de contestar l’enquesta2. A continuació mostrem els 

resultats bàsics:

Primer de tot hem observat que el fet de saber què era l’economia submergida estava molt 

relacionat amb el nivell d’estudis que l’enquestat havia cursat –a partir del Batxillerat ja 

considerem que es té un coneixement mínim sobre el tema.

                                                            
2 Als annexes adjuntem el model d’enquesta utilitzat i un anàlisi complet de les dades obtingudes.

Economia submergida espanyola: “massa distància amb 
els països de referència”

Font: Schneider (2013), BCE i ”la Caixa” Research
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En general, es pensa que el nivell d’economia submergida d’Espanya és superior en 

comparació a altres països d’Europa. Tot i això, hi ha certes diferències respecte el nivell 

interior espanyol: la majoria de respostes mostren com es creu que és un problema que afecta 

més fora de Catalunya, és a dir, que efectivament a casa nostra en tenim, però que és menor a 

la de la resta d’Espanya.

Pel que fa a l’opinió 

sobre si s’han pres o 

no les mesures 

adequades per 

solucionar aquest afer, 

guanya per diferència 

el no, fet que podem 

relacionar en aquest 

cas amb el nivell de 

preocupació al respecte, percentatge que encaixa amb una preocupació normal o superior.

El fet que un major grau de corrupció propicia un major d’economia submergida és bastant 

comú entre la societat, per tant aquesta implicació és coneguda.

La principal causa de l’increment de l’economia submergida no va mostrar consens, destacant 

de les opcions plantejades l’augment dels impostos i la recessió econòmica.

L’efecte negatiu de l’economia submergida és palpable en el punt de vista dels enquestats. 

Similarment, la coneixença de la problemàtica dels apartaments turístics il·legals també.



El veritable impacte dels pisos turístics il·legals a la ciutat de Barcelona 8

8

Economia submergida a Espanya per sectors

Font:Visa Europa, 2013

2.7 Presència en el sector terciari

El sector terciari sempre ha estat vinculat amb l’economia submergida. La construcció i gran 

part del sector serveis com el comerç, l’hosteleria, el transport i els treballs domèstics 

concentren la majoria d’aquesta economia i competència deslleial registrada a Espanya. 

El cas de la construcció és especialment significant, doncs és un dels sectors amb més pes en el 

conjunt de l’economia i en el qual s’ha basat el creixement econòmic del país en aquests 

darrers anys. L’estudi realitzat per VISA Europa al 2013, va concloure que la construcció era el 

sector més afectat per l’economia submergida, seguit per la indústria. Segons l’informe, 

l’economia submergida representaria un 29% del PIB del sector. Lligat amb la construcció, una 

font important d’ingressos no declarats la trobem en les immobiliàries.

Una altra xifra que crida l’atenció és la d’hoteleria i restauració. Si bé és cert que la restauració 

ha estat també una altra de les grans víctimes de la recessió que hem patit aquests anys, a més 

es veu afectada per una sobreoferta considerable. D’acord amb l’informe anteriorment 

nombrat, aquest tipus de pràctiques acostumen a relacionar-se amb les Pimes i sobretot en 

l’àmbit de la restauració, aquestes tenen un gran protagonisme dins del teixit empresarial.

Finalment, l’auge dels apartaments turístics il·legals ha agreujat la situació tant en el món 

hoteler, com en el turisme. És per això que a partir d’aquí, ens centrarem totalment a analitzar 

el que ha suposat la proliferació dels pisos turístics il·legals a Barcelona, concretament al 

districte de Ciutat Vella.
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NOTA LEGAL: Requeriments a complir per tal que un pis obtingui la llicència que l’acrediti 
com a HUT:

� Que en tot l'edifici no hi hagi cap unitat destinada ni a primera ni segona residència (i s'accepti la    
renúncia a aquest ús per a tot l'edifici). Aquesta renúncia es fa a través d'una llicència urbanística que 
s'ha d'inscriure al registre de la propietat.

� Obtenir una renúncia d'un habitatge d'ús turístic en un altre emplaçament de Ciutat Vella.
Si no es compleixen ambdues condicions no és possible iniciar l'activitat.

En definitiva, la rellevància de l’economia il·legal en el sector terciari no només és pels elevats 

nivells que representa, sinó que com hem comprovat, aquesta es concentra en el sector 

econòmic de més importància, on actualment es dedica la gran majoria de població.

3. El sector turístic

3.1 Què és un habitatge d’ús turístic?

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge, va regular per primera vegada l’ús 

turístic de l’habitatge creant la figura de l’habitatge d’ús turístic (HUT) que es defineix com a 

aquell emplaçament destinat al lloguer de durada inferior a 30 dies.

El seu ús amb finalitat retributiva serà qualificat com a il·legal si la renda de la que se’n deriva

no és declarada, “en negre”, i si l’habitatge no té la llicència que reconeix la seva activitat.

Als darrers anys a Barcelona, sobretot al districte de Ciutat Vella, s’ha fet molt evident la 

problemàtica que genera tal idea de negoci.

3.2 Punt de partida: inici i proliferació dels HUTs a Ciutat Vella

Des de les darreres dècades Barcelona ha estat clarament un destí per a grans masses 

turístiques, en trobem exemples en el increment del volum de creuers que arriben a la capital 

catalana i en el creixent nombre d’emplaçaments dedicats a l’ús turístic.

Pel que fa als emplaçaments d’ús turístic, el districte de Ciutat Vella passarà a trobar-se al punt 

de mira de mitjans de comunicació, veïns molestos i patrulles de l’ajuntament. A partir de

l’estiu del 2010 salta l’alarma en contra dels HUTs per una raó molt clara: molts propietaris, 

impulsats per l’auge turístic que està vivint Barcelona, veuran una clara oportunitat de negoci 

en el lloguer de les seves propietats a preu molt baix. Tal activitat serà duta a terme de forma 
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il·legal ja que pel moment, l’Ajuntament ha cessat la concessió de llicències. 

Com a resposta, a l’estiu del 2010, l’Administració inicia l’elaboració del anomenat Pla d’usos, 

a fi de regular la situació que viu el districte. Cal destacar que és per aquesta raó que trobem 

poques dades sobre el nombre de pisos turístics il·legals que hi havia fins llavors: el boom 

d’aquesta pràctica fa que s’iniciï la seva comptabilització. 

3.3 Evolució: el Pla d’Usos de 2010

El Pla d’Usos inicia a l’estiu de 2010 un protocol de “Campanyes de Visualització” dutes a 

terme per tot el districte per agents del districte (els quals van passar de 8 a 16) i empreses 

subcontractades de l’Ajuntament. Aquestes, que consisteixen en la inspecció d’uns 21.000 

habitatges aproximadament, soldran ser formades també per un inspector a fi de redactar les 

denúncies que faran efectives les corresponents sancions econòmiques. Tals sancions, oscil·len 

dels 9.000 als 90.000€ i acostumen a anar acompanyades del precinte del lloc que es considera 

que  du a terme l’activitat il·legal.

Cal destacar que el nombre de sancions imposades fins el moment sumen un import de 

4.057.369€.

Fruit de les Campanyes de Visualització s’han comptabilitzat 1.275 potencials apartaments 

turístics3 en el mateix districte, nombre que s’ha pogut reduir a 895 habitatges a l’actualitat.

Basant-nos en les estimacions proporcionades per l’Ajuntament de Barcelona, podem il·lustrar 

la situació actual del districte de la següent manera:

Destaquem que en tots els barris l’oferta il·legal supera la legal en magnitud exceptuant el cas 

del Raval.

                                                            
3 Entenem com a potencial apartament turístic aquell que està preparat per dur a terme l’activitat i que 
té o no la llicència requerida per fer-la efectiva.

Barcelone
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Gòtic Casc Antic Raval

HUT's sense llicència 325 192 225 153

HUT's amb llicència 69 184 171 180
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Posteriorment a les campanyes de visualització, també es va cessar el nombre de llicencies que 

s’atorgaven i a treure’n a aquells emplaçaments que es considerava que no complien amb els

mínims requerits. Les 630 llicències que estaven comptabilitzades fins el moment, es van 

reduir a les 604 actuals (sobre les 9.000 que hi ha en tota la ciutat).

PLA D’USOS I BARRI DE LA BARCELONETA

El marc d’actuació del Pla d’Usos ha posat especial atenció al barri de la Barceloneta pel fet de 

ser aquell en què s’hi troba una major proporció d’activitat il·legal. A diferència dels altres, s’ha 

habilitat un punt d’atenció del qual en recollim les següents dades:

3.4 Futures actuacions previstes (ESTIU 2015)

L’objectiu és garantir la convivència veïnal i la qualitat de vida de la ciutadania i alhora detectar 

i perseguir l’oferta il·legal. Per tal d’aconseguir-ho, és necessària una presència de recursos 

contínua al territori (visualitzadors, inspectors, Guàrdia urbana..) suficient per detectar l’oferta 

il·legal i fer palès aquest control des de la via pública.

Totes aquestes noves mesures seguiran vinculades amb el centre de trucades que canalitzarà 

les queixes i es coordinarà amb la pentinada del conjunt d’habitatges.

El nombre d’inspeccions previstes és de 21.200, doncs es garanteix almenys una visita a cada 

un dels habitatges que s’han identificat com a possibles de tenir una activitat turística sense 

llicència.

PLA D’USOS DE 2013

Aquest és el Pla d’Usos vigent. Afegeix la voluntat de centralitzar les llicències en zones i blocs 

de pisos amb l’objectiu de reduir les molèsties que causen la seva distribució aleatòria al llarg 

del districte.

Novembr
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e

Gener Febrer Març

Nombre d'instàncies i 
fitxes 53 41 10 5 10

Nombre de trucades 0 0 2 3 2
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3.5 Pisos turístics il·legals: moviment reivindicatiu i premsa

Finalment, és necessari recalcar que el moviment reivindicatiu que ha donat a conèixer 

l’existència de pisos turístics il·legals a Barcelona s’ha vist magnificat per l’opinió pública i per 

la premsa, que sovint dóna dades errònies. 

Tot i haver-se iniciat un conjunt de normatives per a regular la situació, sempre s’ha dut a 

terme el lloguer d’habitatges de forma temporal i en negre. Per tant, amb l’esclat del boom 

han sorgit moviments reivindicatius a favor i en contra dels pisos turístics.

MOVIMENTS A FAVOR

Des de l’esclat de la polèmica s'ha creat la Plataforma Pro Habitatges Turístics, que denuncia 

el "desequilibri" que existeix en la legislació sobre l'activitat turística, la qual afavoreix, diuen, 

només el sector hoteler. 

L’entitat està  formada per propietaris, treballadors, col·laboradors, comerciants i altres 

persones vinculades al món del turisme, que es senten perjudicats per les accions que avança 

el govern i que segons ells, aquestes busquen la destrucció d’un sector que representa una 

forma alternativa de competència en l’àmbit turístic.

Segons explica la plataforma en un comunicat, “no és tasca de l’administració escollir el tipus 

d’allotjament per al turista”. Demana que el govern proporcioni un marc jurídic estable en què 

es considerin totes les formes alternatives d’organització. 

MOVIMENTS EN CONTRA

Per altra banda, també han sorgit nombrosos moviments en contra, principalment 

associacions veïnals, que apunten que Barcelona és “un model de ciutat aparador que els ha 

dut a ser objecte d’una massificació turística del tot insostenible”.

Podem destacar la Plataforma veïnal de la Sagrada Família, que denuncien el fet que la 

proliferació d’apartaments turístics, amb llicència i sense, alteren greument el descans i la 

qualitat de vida d’edificis i carrers afectats per aquest fenomen.  Davant d’aquesta situació 

exigeixen l’abolició dels apartaments turístics al barri, i al conjunt de la ciutat.

Una altra plataforma destacable és l’associació de veïns FEM Raval, els quals insten al Govern 

municipal a qualificar els pisos turístics com establiments hotelers per limitar i regular-ne la 

seva proliferació.
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PREMSA

Un altre punt a tenir en compte és l’exageració de dades de pisos turístics per part d’alguns 

mitjans de comunicació. 

CAS I

El Mundo  publicava el 01/09/2014 el següent: “El Consistorio sólo dispone de 74 inspectores

para registrar todos los negocios de la ciudad que requieren de licencia municipal para 

funcionar. Es decir, no únicamente los 15.000 apartamentos que acogen visitantes legal o

ilegalmente, sino también los hoteles, terrazas, tiendas, discotecas o restaurantes instalados 

en la capital catalana.”

CAS II

El Periódico publicava el 10/04/2015 “l’Agència Tributària ha caçat més de 20.000 titulars de 

pisos, tant persones físiques com societats, dedicats al lloguer turístic en negre a Catalunya.”

 Podem contrarestar les dades dels mitjans de comunicació amb la informació que ens 

ha proporcionat el conseller tècnic del districte de Ciutat Vella, Roger Puigví, el qual 

afirma que “A Barcelona, un 1% dels habitatges són pisos turístics legals i, si 

comptabilitzem els que són il·legals, aquesta xifra només passaria a ser del 2%. En el 

seu conjunt, és insignificant i no porta tants problemes per a la economia com altres 

activitats que alberga l’economia submergida”.
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4. Anàlisi estadístic 

Pel que fa a l’anàlisi estadístic, el nostre objectiu des del principi ha estat intentar estimar 

l’impacte del pisos turístics il·legals en el turisme barceloní. Degut a la manca de dades oficials 

completes i concretes sobre aquesta temàtica, hem hagut d’orientar el nostre anàlisi, no tant 

en l’estimació del nombre de pisos turístics il·legals a Barcelona, sinó en el càlcul aproximat del 

nombre de turistes que podrien estar allotjant-se en aquest tipus d’establiments.

Primer de tot, hem procedit a analitzar l’oferta d’allotjaments turístics a Barcelona per 

conèixer millor el nostre objecte d’estudi. A partir de les dades de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (IDESCAT) i l’Institut Nacional d’Estadística (INE), hem elaborat la següent taula:

CIUTAT DE BARCELONA. ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (ANY 2015 [GENER])

DADES GENERALS
# Establ. hotelers:

    Places estimades

# Càmpings:

    Places estimades:

# Turisme rural:

    Places estimades:

# Apartaments:

    Places estimades: 

T. ALLOTJAMENTS
TOTAL PLACES

578

72.965

0

0

0

0

1.002

4.129

1.580

77.094

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’DESCAT i l’INE

On les variables emprades han estat:

Establiments hotelers: aquells establiments que presten serveis 

d’allotjament col·lectiu mitjançant preus amb o sense altres serveis 

complementaris (hotel, hotel-apartament, motel, hostal, pensió...). Les 

Establiments hotelers: aquells establiments que presten serveis 

d’allotjament col·lectiu mitjançant preus amb o sense altres serveis 

complementaris (hotel, hotel-apartament, motel, hostal, pensió...). Les 

unitats d’anàlisi són tots els establiments inscrits com a tal en el registre de 

la Conselleria de Turisme de Catalunya.



El veritable impacte dels pisos turístics il·legals a la ciutat de Barcelona 15

15

Càmpings: aquells espais degudament delimitats, dotats i acondicionats, 

destinats a facilitar a les persones, de manera habitual i mitjançant el 

pagament d'un preu estipulat, un lloc per fer vida a l'aire lliure durant un 

temps limitat amb finalitats turístiques i utilitzant com a residència, albergs 

mòbils, caravanes, tendes de campanya o altres elements similars fàcilment 

transportables. Les unitats d’anàlisi són tots els establiments inscrits en el 

registre de la Conselleria de Turisme de Catalunya.

Turisme rural: aquells establiments o habitatges destinats a l’allotjament 

turístic mitjançant preus amb o sense altres serveis complementaris i que 

estan inscrits en el corresponent Registre d’Allotjaments Turístics de 

Catalunya. 

Apartaments: immoble, l'ús del qual es cedeix en lloguer, de manera 

habitual per a hostalatge ocasional, incloent apartaments pròpiament dits, 

xalets, viles i bungalows. Les unitats d’anàlisi són tots els establiments 

inscrits com a tal en el registre de la Conselleria de Turisme de Catalunya.

Per acabar l’anàlisi de l’oferta d’allotjament a Barcelona també farem una breu ullada a 

l’evolució del nombre d’establiments turístics i places estimades ofertes en els últims deu anys.
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FONT GRÀFICS: Totes les dades han estat extretes de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Tots dos gràfics ens permeten observar una tendència creixent al llarg dels anys tot i que 

aquesta ha estat més estable en el cas dels establiments hotelers que en els apartaments 

turístics. Concretament, podem distingir dos punts clau en la tendència d’aquets últims:

A. Principis 2012: Les places d’apartaments turístics assoleixen el seu màxim a principis 

del 2012 i ho podem associar bàsicament a 2 fenòmens: primerament, al fet que en 

plena crisi financera els turistes busquin establiments de baix cost, i, per altra banda, 

que els propietaris ho vegin com una oportunitat per obtenir ingressos i fer negoci.

B. Principis 2013: La caiguda en picat del nombre de places dels apartaments turístics es 

deu principalment a la major regularització d’aquests apartaments per part de 

l’Ajuntament (Pla d’Usos del 2013) i sobretot al fet que es reduïssin el nombre de 

llicències. 

Si ens fixem bé, el punt àlgid del nombre de places d’apartaments turístics coincideix amb el boom 

del turisme estranger del 2012. Durant aquest any, l’arribada de turistes internacionals va fregar 

màxims històrics, convertint-se en el segon millor any de tots els temps en aquest sentit.

A més, aquesta fita va anar acompanyada d’un estancament hoteler en l’àmbit de creació de nous 

establiments i noves places. Això és degut a que durant els anys anteriors i en especial, durant la 

famosa bombolla immobiliària, aquest sector va experimentar un creixement sobredimensionat i 

per tant, a llarg termini, un creixement no sostenible.

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

20
05

M
01

20
05

M
06

20
05

M
11

20
06

M
04

20
06

M
09

20
07

M
02

20
07

M
07

20
07

M
12

20
08

M
05

20
08

M
10

20
09

M
03

20
09

M
08

20
10

M
01

20
10

M
06

20
10

M
11

20
11

M
04

20
11

M
09

20
12

M
02

20
12

M
07

20
12

M
12

20
13

M
05

20
13

M
10

20
14

M
03

20
14

M
08

GRÀFIC 2.  EVOLUCIÓ DEL NOMBRE 
DE PLACES OFERTES

Places 
establiments 
hotelers
Places 
apartaments 
turístics



El veritable impacte dels pisos turístics il·legals a la ciutat de Barcelona 17

17

Un cop analitzada de forma general l’oferta turística a la ciutat de Barcelona, hem volgut fer un 

test de diferència de proporcions per esbrinar si en el algun moment hi ha hagut diferències 

significatives entre el nombre d’entrades registrats a la ciutat i el grau d’ocupació segons els 

establiments hotelers ja que són la principal i gairebé única via d’allotjament a la ciutat4, 

deixant de banda els apartaments turístics. 

TEST DE DIFERÈNCIA DE PROPORCIONS

[1] Variables escollides: 

 Viatgers totals a Barcelona estimats pels establiments hotelers: estan inclosos tant els 

residents a Espanya com a l’estranger. Evidentment, aquesta variable no ens mostra el 

total de turistes que venen a la ciutat ja que només s’estimen aquells que s’han allotjat 

als hotels però ens pot ser útil analitzar el comportament d’aquesta variable ja que gran 

part dels visitants escullen aquest tipus d’establiments per allotjar-se.

DEFINICIÓ 1. Viatgers = Totes aquelles persones que realitzen una o més 

pernoctacions seguides en el mateix allotjament.

DEFINICIÓ 2. Pernoctacions = cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

 Grau d’ocupació hotelera (per places): ens permetrà avaluar fins quin punt s’han 

omplert les places ofertes pels hotels i, per tant, podrem analitzar, de forma general, 

cóm està el sector ja que es pot interpretar un alt grau d’ocupació de forma positiva. 

DEFINICIÓ 3. Grau d’ocupació per places = Relació, en percentatge, entre el 

total de les pernoctacions i el producte de les places, incloent els llits 

supletoris, pels dies a què es refereixen les pernoctacions. 

Totes dues variables són sèries mensuals pel període 2005-2014, ambdós anys inclosos. En els

gràfics que hi ha a continuació podem observar l’evolució de totes dues variables. 

Evidentment, aquestes variables tenen la particularitat de l’estacionalitat, és a dir, el punt 

màxim de cada any es troba en els mesos d’estiu amb caigudes als mesos d’hivern. 

                                                            
4 Sense tenir en compte que es puguin allotjar fora de la ciutat, que poden anar a cases d’amics/familiars 
o que poden estar allotjant-se en establiments il·legals. 
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Observacions:

 El nombre total de viatgers estimats presenta un lleuger però sostingut increment al 

llarg de tot el període.

 El grau d’ocupació queda més estancat en comparació amb l’augment de viatgers.

Això recolza la hipòtesis plantejada, doncs si el nombre de viatgers experimenta un ascens 

continu però el grau d’ocupació es manté gairebé en el mateix nivell, hi ha un bon percentatge 

de turistes que s’han d’allotjar en altres establiments, com els apartaments d’ús turístic 

il·legals.
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[2] Plantejament de les hipòtesis:

Per realitzar el test, ens basarem en les variables “increment anual del nombre de turistes 

estimats a establiments hotelers de BCN“ (p1) i “increment anual del grau d’ocupació hotelera 

estimada a BCN” (p0) per poder comparar si els canvis percentuals entre aquestes dues 

variables han estat significatives.

Per començar amb el test, les hipòtesis que definim són les següents: 

Si la hipòtesi nul·la (H0) no es rebutja, voldrà dir que les dues variables augmenten en la 

mateixa proporció. En aquest cas, no tindríem indicis de cap fenomen anòmal. 

Així, en el cas contrari, la hipòtesi alternativa (H1) ens mostraria en quins mesos les diferències 

en els canvis percentuals de les dues variables s’han comportat de manera diferent. A més, 

aquesta hipòtesi alternativa és de dues cues.

[3] Càlcul de l’estadístic

Per construir el test de diferència en proporcions, utilitzem 

l’estadístic de contrast descrit a continuació:

T= 

on 

NOTA 1. n1 i n2 són els denominadors dels seus respectius increments. 

NOTA 2. Càlculs i resultats adjunts als annexos.

[4] Nivell de significació

El nivell de significació escollit serà del 5%. D’aquesta 

manera, rebutjarem tots els estadístics que superin .

NOTA METODOLÒGICA:
càlcul dels increments per 

les nostres variables
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[5] Resultats obtinguts5:

Els resultats obtinguts estan resumits en el següent gràfic que il·lustra els cops que rebutjaríem 

la nostra hipòtesi nul·la, és a dir, el nombre de vegades (en mesos) que l’increment de viatgers 

ha estat diferent al del grau d’ocupació. Podem veure com els mesos d’agost, setembre i 

octubre destaquen per sobre dels altres. Relacionem aquest fet amb l’estacionalitat del 

turisme a Catalunya, on es reben majors volums de viatgers en aquestes èpoques. 

Conclusions test de proporcions:

Després de l’anàlisi realitzat, podríem pensar que l’exemplificació d’aquestes diferències 

correspondria al gruix de viatgers que podria ésser allotjat en emplaçaments d’oferta il·legal ja 

que tal i com hem explicat, el marge d’altres possibilitats és reduït (no es tenen en compte els 

visitants de creuers, ni turisme rural...).

 Els mesos on es concentren les diferències estadísticament significatives entre turistes 

i grau d’ocupació hotelera són de maig a octubre, coincidint amb la temporada alta del 

turisme. Cal recordar que un dels principals motors del turisme al país és el clima i per 

tant, els resultats obtinguts tenen lògica, doncs serà el període on es rebin més 

turistes i on les possibilitats d’allotjar-se il·legalment també seran més elevades.

 A partir de 2012, el nombre de períodes amb diferències significatives s’intensifica, fet 

que podríem atribuir en bona mesura per l’auge dels HUT’s d’aquests últims anys.

 De totes maneres, no oblidem que estem realitzant un estudi basat en estimacions i, 

que com a tota bona estimació, existeix un biaix que pot alterar-ne els resultats.

                                                            
5 Taules amb els càlculs i resultats a annexes.
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5. Conclusions 

Un cop analitzada la situació del sector a la ciutat i més concretament a Ciutat Vella mitjançant 

la recerca d’informació de primera mà i l’estudi estadístic, podem resoldre les hipòtesis i 

preguntes que ens vam plantejar a l’inici de la realització del nostre treball.

Quines són les verdaderes xifres d’apartaments turístics il·legals a Barcelona?

Com ja hem comentat, la idea del treball va sorgir al comprovar la poca concordança i 

l’ambigüitat que les dades dels mitjans de comunicació oferien. Gràcies a la nostra recerca, les 

hem pogut contrastar amb les informacions proporcionades per fonts de primera mà i fiables 

com el conseller tècnic del districte de Ciutat Vella i l’oficina d’atenció del Centre Cívic de la 

Barceloneta i hem arribat a la conclusió que a la premsa s’han exagerat les dades emeses.

Per una altra banda, conèixer la verdadera xifra d’apartaments turístics il·legals no és possible 

per la gran dificultat que representa però hem obtingut una bona aproximació gràcies a les 

dades que ens ha ofert el conseller tècnic de Ciutat Vella i que tal i com hem dit, no s’assembla 

gens a les xifres que ens trobem diàriament a les notícies.

Hi ha una diferència significativa entre l’increment del grau d’ocupació hotelera i l’increment 

dels turistes a Barcelona?

A partir de les estimacions realitzades a l’apartat 5, hem pogut mostrar quan hi ha hagut un 

moviment no equivalent (diferència) entre la variable viatgers totals a Barcelona i l’oferta de 

places hoteleres a la ciutat.

Quan es donen certes diferències en la seva evolució és sobretot en els mesos d’estiu i de 

vacances, fet que tindria molt de sentit ja que és quan arriba la gran majoria de turistes a la 

nostra ciutat i per tant, quan es pot donar més oferta il·legal. 

També hem comprovat que aquestes diferències no només es produeixen en aquest últim any, 

sinó que al llarg del període analitzat també hi ha mesos en què n’hi ha hagut. Per tant, no és 

un fet característic i especial d’aquests últims temps però segurament sí que les diferències en 

aquest últim any les podem atribuir a l’augment d’habitatges d’ús turístic il·legals.
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ANNEXES

En les properes pàgines exposarem diverses dades i idees que hem utilitzat en la elaboració del 

treball però que com a tals, no es troben en el cos del mateix degut a la naturalesa del seu 

contingut.

Primer de tot començarem per analitzar en profunditat els resultats de la enquesta que hem 

elaborat a una mostra representativa de 250 individus. A continuació, mostrarem un exemple 

de pàgina web que ha patrocinat la oportunitat d’aconseguir viatjar de forma més barata, fet 

que ha iniciat d’una el debat sobre turisme i economia submergida d’una manera similar a la 

que hem estat estudiant.

També s’hi troben els càlculs detallats que hem utilitzat en el nostre anàlisi estadístic i 

finalment, exposarem diversos mètodes pels quals s’estima l’economia submergida d’un país i 

que ens han inspirat en l’estudi de caire “numèric” del treball. 



El veritable impacte dels pisos turístics il·legals a la ciutat de Barcelona 24

24

1. PERCEPCIÓ CIUTADANA DE L’ECONOMIA SUBMERGIDA
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Anàlisi complet

Per introduir l’enquestat en el terreny, vam començar 

preguntant si sabia què és l’economia submergida. 

Gairebé la totalitat –un 92.3%– ha respost que sí. 

Aquesta xifra elevada pot relacionar-se amb el nivell 

d’estudis cursats: observem que més de ¾ parts de la 

mostra enquestada ha cursat el Batxillerat, etapa on es comencen a 

explicar i s’entra en contacte amb els primers vestigis del tema del 

treball. Per tant podem dir que hi ha una correlació positiva entre les 

dues variables. 
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A nivell general, es creu que l’actual nivell d’economia submergida d’Espanya en comparació a 

altres països d’Europa és major. No obstant, aprofundint en les estimacions respecte el 

percentatge que cada individu de la mostra ha hagut d’escollir per indicar l’actual nivell que 

creuen que hi ha a Catalunya i Espanya, hi ha diversos pics: a Catalunya destaquen el 10-15% i 

el 25%, en canvi, els d’Espanya son el 15% i 30%. Aquest fet mostra com hi ha una 

predeterminació a pensar que aquest problema afecta més la resta d’Espanya i que a casa 

nostra és un problema amb menor presència. Cal destacar la falta de coneixement de la 

població respecte el percentatge aproximat, ja que s’ha comprovat en les diverses respostes 

que hi ha una disparitat d’intervals seleccionats. 

El consens sobre si s’han pres les mesures adequades per 

solucionar aquest problema és quasi total. Un 95.4% ha 

respost que no: la seva percepció és que des de les diverses 

institucions no s’ha adreçat el problema correctament. 

Paral·lelament, un 90.8% té una preocupació mitjana (normal o superior) al respecte, dada que 

s’aproxima al mateix percentatge de ciutadans que creuen que no s’està tractant 

adequadament. Similarment, podem confirmar una correlació positiva entre les variables.
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Per una altra banda, ens va semblar interessant comprovar si la gent tenia clar el fet que un 

major grau de corrupció era propici a un major d’economia submergida. Els resultats van ser 

els següents:

Podem afirmar que la gran majoria coneix aquesta implicació i per tant té clara la relació que hi 

ha entre els dos conceptes. Tot i això, exceptuant certs casos puntuals, hi ha hagut un petit 

percentatge (10%) que creu que no hi ha cap relació, que són dos fenòmens independents. 

També volíem conèixer quina creien que havia estat la principal causa del increment de 

l’economia submergida al nostre país. Vam plantejar diverses opcions.

Com es pot comprovar, a nivell popular no hi ha una causa que sobrepassi les altres, si bé la 

rigidesa del mercat laboral és l’opció que té un percentatge menor de gent que la considera 

bàsica. 

De forma semblant a la causa principal, vam preguntar quin era el sector que pensaven que 

estaria més afectat per l’economia submergida, per comprovar si el turisme (l'estudi d'aquest 

treball) destacava o no. Podem observar que majoritàriament els enquestats no opten pel 

turisme com a principal causa.
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Respecte si l’economia submergida produeix un efecte 

positiu o negatiu per la nostra economia, un altre cop es 

demostra el consens popular: el 90% creu que influeix 

negativament i que per tant, hauria de ser un tema 

important que les autoritats han de tractar amb més contundència.

Per enllestir l’enquesta, vam fer un gir cap a la temàtica dels 

apartaments turístics il·legals, en part gràcies a que 

recentment els mitjans de comunicació se n’han fet bastant 

ressò. Més del 80% tenia n’havia sentit a parlar algun cop.

Sobre si creuen que no existiria si millorés la situació 

econòmica no hi ha una posició dominant. Tot i el 

percentatge major del no, que per tant implicaria que 

per molt que ens trobéssim fora de la recessió 

econòmica aquest problema seguiria existint, el sí 

segueix estant a prop de la meitat dels enquestats, de manera que 

no podem obtenir una afirmació contundent sobre el que opina la 

població.

Finalment, en l’efecte dels apartaments 

turístics il·legals en el turisme tampoc trobem

molt domini de cap estratègia, si bé que 

negativament és la resposta amb més vots, fet 

que s’adequa amb la realitat. Tot i això, com 

hem dit, no podem treure’n conclusions 

exactes.
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2. PÀGINES WEB COM AIRBNB

Existeixen nombroses pàgines web que ofereixen habitacions i habitatges d’ús turístic (HUT) de 

tu a tu, fet que ha facilitat enormement als propietaris dels habitatges efectuar aquestes 

transaccions. Algunes de les pàgines més conegudes són: Airbnb, Homelidays o HomeAway. 

Tan Airbnb com les pàgines anomenades anteriorment, faciliten el contacte entre dos 

particulars i permeten que s’estengui la pràctica d’acollir turistes a casa llogant una habitació. 

Ofereixen la possibilitat de viure amb autòctons, però també s’ofereixen alguns pisos sencers 

que estarien inclosos dins dels HUTs il·legals comptabilitzats per l’Ajuntament.

Anunci d’Airbnb estrenat a televisió els darrers mesos
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3. TEST DE PROPORCIONS. CÀLCULS

BARCELONA (CIUTAT)
ANYS

VIATGERS 
NACIONALS

(establiments 
hotelers)

VIATGERS 
ESTRANGERS 
(establiments 

hotelers)

TOTAL 
VIATGERS  

(establiments 
hotelers)

GRAU 
D'OCUPACIÓ 
HOTELERA (% 
sobre places)

2005M01 85.815 151.746 237.561 44,32
2005M02 91.128 184.467 275.595 58,78
2005M03 98.475 209.654 308.129 59,36
2005M04 118.215 227.402 345.617 66,41
2005M05 118.498 274.735 393.233 67,04
2005M06 114.619 263.588 378.207 62,81
2005M07 115.790 291.447 407.237 65,71
2005M08 101.920 295.882 397.802 68,84
2005M09 107.491 282.539 390.030 66,98
2005M10 123.592 294.480 418.072 66,73
2005M11 113.920 245.424 359.344 58,73
2005M12 101.203 196.334 297.537 46,42
2006M01 111.037 219.402 330.439 45,53
2006M02 123.122 250.352 373.474 57,08
2006M03 152.102 299.647 451.749 61,73
2006M04 128.426 348.462 476.888 70,34
2006M05 138.707 341.955 480.662 68,52
2006M06 130.926 322.741 453.667 66,18
2006M07 134.746 363.268 498.014 70,97
2006M08 109.916 351.511 461.427 73,15
2006M09 124.287 334.425 458.712 70,69
2006M10 145.096 340.198 485.294 70,27
2006M11 147.097 260.754 407.851 60,87
2006M12 119.581 207.402 326.983 48,13
2007M01 121.794 238.888 360.682 47,83
2007M02 126.912 252.783 379.695 57,55
2007M03 146.359 319.049 465.408 63,45
2007M04 136.937 356.942 493.879 71,68
2007M05 155.956 340.976 496.932 68,55
2007M06 147.239 351.178 498.417 69,21
2007M07 130.818 378.769 509.587 72,93
2007M08 105.061 398.785 503.846 76,15
2007M09 120.798 359.695 480.493 71,15
2007M10 146.773 380.611 527.384 72,49
2007M11 150.460 311.547 462.007 62,05
2007M12 116.091 234.951 351.042 48,5
2008M01 118.229 238.611 356.840 46,1
2008M02 135.256 286.331 421.587 57,87
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2008M03 148.073 327.871 475.944 62,61
2008M04 140.720 352.827 493.547 66,22
2008M05 137.276 391.183 528.459 69,07
2008M06 144.076 366.722 510.798 64,04
2008M07 152.252 411.316 563.568 72,1
2008M08 107.438 400.948 508.386 74,76
2008M09 130.176 361.773 491.949 69,03
2008M10 145.363 364.932 510.295 65,39
2008M11 140.130 287.307 427.437 52,82
2008M12 133.308 217.971 351.279 43,11
2009M01 123.084 201.217 324.301 41,09
2009M02 122.704 244.563 367.267 51,24
2009M03 136.579 282.531 419.110 52,48
2009M04 148.665 345.560 494.225 66,22
2009M05 147.834 357.951 505.785 65,5
2009M06 150.249 342.130 492.379 64,77
2009M07 163.794 382.675 546.469 73,12
2009M08 121.151 386.242 507.393 76,29
2009M09 141.059 366.896 507.955 68,31
2009M10 147.654 368.799 516.453 65,47
2009M11 150.092 274.663 424.755 52,41
2009M12 140.150 248.855 389.005 43,82
2010M01 128.432 223.148 351.580 37,65
2010M02 140.629 268.723 409.352 49,41
2010M03 175.392 345.144 520.536 57,94
2010M04 146.925 413.649 560.574 67,21
2010M05 175.455 443.335 618.790 67,43
2010M06 141.182 421.066 562.248 64,17
2010M07 161.446 486.735 648.181 78,36
2010M08 120.821 494.556 615.377 78,19
2010M09 123.772 456.141 579.913 71,43
2010M10 163.436 458.257 621.693 71,45
2010M11 152.925 333.996 486.921 54,78
2010M12 146.858 274.477 421.335 45,42
2011M01 119.972 261.605 381.577 40,96
2011M02 132.010 306.416 438.426 51,9
2011M03 150.203 401.044 551.247 60,19
2011M04 135.590 469.979 605.569 72,57
2011M05 153.100 501.358 654.458 72,7
2011M06 138.078 507.522 645.600 73,14
2011M07 162.606 570.008 732.614 82,84
2011M08 114.822 554.005 668.827 82,19
2011M09 129.728 481.852 611.580 72,96
2011M10 154.376 494.778 649.154 73,28
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2011M11 139.143 338.181 477.324 54,83
2011M12 125.174 286.108 411.282 44,45
2012M01 123.303 254.017 377.320 41
2012M02 131.139 315.726 446.865 53,01
2012M03 154.443 404.746 559.189 60,36
2012M04 119.471 487.361 606.832 74,44
2012M05 121.360 477.172 598.532 70,17
2012M06 118.098 477.388 595.486 71,55
2012M07 125.455 549.030 674.485 82,68
2012M08 101.587 527.591 629.178 82,9
2012M09 113.862 499.345 613.207 74,82
2012M10 123.700 491.021 614.721 71,83
2012M11 123.886 341.963 465.849 52,85
2012M12 109.692 264.296 373.988 39,84
2013M01 99.974 244.882 344.856 39,15
2013M02 102.767 297.063 399.830 50,28
2013M03 123.052 390.202 513.254 59,12
2013M04 112.161 465.649 577.810 68,13
2013M05 112.329 502.737 615.066 73,41
2013M06 114.514 487.826 602.340 71,92
2013M07 106.571 551.665 658.236 78,24
2013M08 90.390 575.101 665.491 83,43
2013M09 98.642 498.572 597.214 71,67
2013M10 114.807 542.322 657.129 71,82
2013M11 124.985 373.373 498.358 53,13
2013M12 115.925 317.775 433.700 44,82
2014M01 100.859 270.368 371.227 39,76
2014M02 103.331 315.479 418.810 49,72
2014M03 126.281 415.940 542.221 59,34
2014M04 107.192 461.124 568.316 69,33
2014M05 111.272 523.174 634.446 73,81
2014M06 114.347 514.042 628.389 72,61
2014M07 123.690 545.293 668.983 79,68
2014M08 94.742 568.152 662.894 84,15
2014M09 115.220 507.816 623.036 74,96
2014M10 116.063 522.441 638.504 72,62
2014M11 124.603 352.763 477.366 54,01
2014M12 137.788 330.083 467.871 47,09

INE: ENCUESTA OCUPACIÓN HOTELERA 
PUNTO TURÍSTICO: BCN
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INCREMENT 
NOMBRE 

TURISTES (P1)

INCREMENT 
GRAU 

OCUPACIÓ (P2)
N1 1/N1 N2

- - - - -
0,1601 0,3263 237.561 0,000004209 44,32
0,1181 0,0099 275.595 0,000003629 58,78
0,1217 0,1188 308.129 0,000003245 59,36
0,1378 0,0095 345.617 0,000002893 66,41
-0,0382 -0,0631 393.233 0,000002543 67,04
0,0768 0,0462 378.207 0,000002644 62,81
-0,0232 0,0476 407.237 0,000002456 65,71
-0,0195 -0,0270 397.802 0,000002514 68,84
0,0719 -0,0037 390.030 0,000002564 66,98

-14,05% -11,99% 418.072 0,000002392 66,73
-17,20% -20,96% 359.344 0,000002783 58,73
11,06% -1,92% 297.537 0,000003361 46,42
13,02% 25,37% 330.439 0,000003026 45,53
20,96% 8,15% 373.474 0,000002678 57,08
5,56% 13,95% 451.749 0,000002214 61,73
0,79% -2,59% 476.888 0,000002097 70,34
-5,62% -3,42% 480.662 0,000002080 68,52
9,78% 7,24% 453.667 0,000002204 66,18
-7,35% 3,07% 498.014 0,000002008 70,97
-0,59% -3,36% 461.427 0,000002167 73,15
5,79% -0,59% 458.712 0,000002180 70,69

-15,96% -13,38% 485.294 0,000002061 70,27
-19,83% -20,93% 407.851 0,000002452 60,87
10,31% -0,62% 326.983 0,000003058 48,13
5,27% 20,32% 360.682 0,000002773 47,83

22,57% 10,25% 379.695 0,000002634 57,55
6,12% 12,97% 465.408 0,000002149 63,45
0,62% -4,37% 493.879 0,000002025 71,68
0,30% 0,96% 496.932 0,000002012 68,55
2,24% 5,37% 498.417 0,000002006 69,21
-1,13% 4,42% 509.587 0,000001962 72,93
-4,63% -6,57% 503.846 0,000001985 76,15
9,76% 1,88% 480.493 0,000002081 71,15

-12,40% -14,40% 527.384 0,000001896 72,49
-24,02% -21,84% 462.007 0,000002164 62,05
1,65% -4,95% 351.042 0,000002849 48,50

18,14% 25,53% 356.840 0,000002802 46,10
12,89% 8,19% 421.587 0,000002372 57,87
3,70% 5,77% 475.944 0,000002101 62,61
7,07% 4,30% 493.547 0,000002026 66,22
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-3,34% -7,28% 528.459 0,000001892 69,07
10,33% 12,59% 510.798 0,000001958 64,04
-9,79% 3,69% 563.568 0,000001774 72,10
-3,23% -7,66% 508.386 0,000001967 74,76
3,73% -5,27% 491.949 0,000002033 69,03

-16,24% -19,22% 510.295 0,000001960 65,39
-17,82% -18,38% 427.437 0,000002340 52,82
-7,68% -4,69% 351.279 0,000002847 43,11
13,25% 24,70% 324.301 0,000003084 41,09
14,12% 2,42% 367.267 0,000002723 51,24
17,92% 26,18% 419.110 0,000002386 52,48
2,34% -1,09% 494.225 0,000002023 66,22
-2,65% -1,11% 505.785 0,000001977 65,50
10,99% 12,89% 492.379 0,000002031 64,77
-7,15% 4,34% 546.469 0,000001830 73,12
0,11% -10,46% 507.393 0,000001971 76,29
1,67% -4,16% 507.955 0,000001969 68,31

-17,76% -19,95% 516.453 0,000001936 65,47
-8,42% -16,39% 424.755 0,000002354 52,41
-9,62% -14,08% 389.005 0,000002571 43,82
16,43% 31,24% 351.580 0,000002844 37,65
27,16% 17,26% 409.352 0,000002443 49,41
7,69% 16,00% 520.536 0,000001921 57,94

10,39% 0,33% 560.574 0,000001784 67,21
-9,14% -4,83% 618.790 0,000001616 67,43
15,28% 22,11% 562.248 0,000001779 64,17
-5,06% -0,22% 648.181 0,000001543 78,36
-5,76% -8,65% 615.377 0,000001625 78,19
7,20% 0,03% 579.913 0,000001724 71,43

-21,68% -23,33% 621.693 0,000001609 71,45
-13,47% -17,09% 486.921 0,000002054 54,78
-9,44% -9,82% 421.335 0,000002373 45,42
14,90% 26,71% 381.577 0,000002621 40,96
25,73% 15,97% 438.426 0,000002281 51,90
9,85% 20,57% 551.247 0,000001814 60,19
8,07% 0,18% 605.569 0,000001651 72,57
-1,35% 0,61% 654.458 0,000001528 72,70
13,48% 13,26% 645.600 0,000001549 73,14
-8,71% -0,78% 732.614 0,000001365 82,84
-8,56% -11,23% 668.827 0,000001495 82,19
6,14% 0,44% 611.580 0,000001635 72,96

-26,47% -25,18% 649.154 0,000001540 73,28
-13,84% -18,93% 477.324 0,000002095 54,83
-8,26% -7,76% 411.282 0,000002431 44,45
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18,43% 29,29% 377.320 0,000002650 41,00
25,14% 13,87% 446.865 0,000002238 53,01
8,52% 23,33% 559.189 0,000001788 60,36
-1,37% -5,74% 606.832 0,000001648 74,44
-0,51% 1,97% 598.532 0,000001671 70,17
13,27% 15,56% 595.486 0,000001679 71,55
-6,72% 0,27% 674.485 0,000001483 82,68
-2,54% -9,75% 629.178 0,000001589 82,90
0,25% -4,00% 613.207 0,000001631 74,82

-24,22% -26,42% 614.721 0,000001627 71,83
-19,72% -24,62% 465.849 0,000002147 52,85
-7,79% -1,73% 373.988 0,000002674 39,84
15,94% 28,43% 344.856 0,000002900 39,15
28,37% 17,58% 399.830 0,000002501 50,28
12,58% 15,24% 513.254 0,000001948 59,12
6,45% 7,75% 577.810 0,000001731 68,13
-2,07% -2,03% 615.066 0,000001626 73,41
9,28% 8,79% 602.340 0,000001660 71,92
1,10% 6,63% 658.236 0,000001519 78,24

-10,26% -14,10% 665.491 0,000001503 83,43
10,03% 0,21% 597.214 0,000001674 71,67
-24,16% -26,02% 657.129 0,000001522 71,82
-12,97% -15,64% 498.358 0,000002007 53,13
-14,40% -11,29% 433.700 0,000002306 44,82
12,82% 25,05% 371.227 0,000002694 39,76
29,47% 19,35% 418.810 0,000002388 49,72
4,81% 16,84% 542.221 0,000001844 59,34

11,64% 6,46% 568.316 0,000001760 69,33
-0,95% -1,63% 634.446 0,000001576 73,81
6,46% 9,74% 628.389 0,000001591 72,61
-0,91% 5,61% 668.983 0,000001495 79,68
-6,01% -10,92% 662.894 0,000001509 84,15
2,48% -3,12% 623.036 0,000001605 74,96

-25,24% -25,63% 638.504 0,000001566 72,62
-1,99% -12,81% 477.366 0,000002095 54,01
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1/N2 P0
Estadístic de 
contrast (T)

- - -
0,0226 0,16013303 -1,04
0,0170 0,11802697 0,92
0,0168 0,12166277 0,02
0,0151 0,13774636 0,93

0,0149
-

0,03821568 -0,65
0,0159 0,07675183 0,40
0,0152 -0,0231569 3,06

0,0145
-

0,01953865 -0,38
0,0149 0,07188405 1,05

0,01 -
0,14047013 0,15

0,02
-

0,17200568 -0,22
0,02 0,11056096 1,17
0,02 0,13025284 -0,95
0,02 0,20956663 0,61
0,02 0,05565961 -1,51
0,01 0,00790882 4,27

0,01
-

0,05615899 0,39
0,02 0,09774862 0,26

0,01 -
0,07345096 1,42

0,01
-

0,00588832 -4,71
0,01 0,05793937 1,10

0,01
-

0,15957582 0,16

0,02
-

0,19827994 -0,06
0,02 0,10304432 1,06
0,02 0,05273398 -2,86
0,02 0,22572304 0,55
0,02 0,06118362 -1,12
0,01 0,00617444 8,07
0,01 0,00298925 -2,22
0,01 0,0224153 -1,40

0,01
-

0,01125806 4,92
0,01 -0,0463524 -0,42
0,01 0,09757769 0,81
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0,01
-

0,12396746 -0,16

0,02
-

0,24017742 0,09
0,02 0,01650742 4,00
0,02 0,18145501 -0,41
0,02 0,12892779 0,37
0,02 0,03698816 -0,56
0,02 0,07073321 0,39

0,01
-

0,03342496 -1,18
0,02 0,10331177 -0,22

0,01
-

0,09789818 1,38

0,01
-

0,03233825 -1,37
0,01 0,03727985 2,42

0,02
-

0,16237657 -0,18

0,02 -
0,17817432 -0,03

0,02
-

0,07679568 0,39
0,02 0,13250254 -0,87
0,02 0,14114257 0,83
0,02 0,17923536 -0,46
0,02 0,02338557 1,47

0,02
-

0,02650334 0,58
0,02 0,10985691 -0,17

0,01
-

0,07149098 1,61
0,01 0,00109173 96,83
0,01 0,01672199 3,49

0,02
-

0,17755621 -0,12
0,02 -0,084176 -0,95

0,02
-

0,09621201 -0,46
0,03 0,16433692 -0,90
0,02 0,27159782 0,37
0,02 0,07692612 -1,08
0,01 0,10383864 0,97

0,01
-

0,09137041 0,47
0,02 0,15284604 -0,45

0,01
-

0,05060347 0,96
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0,01
-

0,05763338 -0,50
0,01 0,07203645 1,00

0,01
-

0,21678414 -0,08

0,02
-

0,13469943 -0,27

0,02
-

0,09436238 -0,04
0,02 0,14899702 -0,79
0,02 0,25732036 0,38
0,02 0,09855554 -1,09
0,01 0,08072288 0,98

0,01
-

0,01353269 1,45
0,01 0,13477981 0,02

0,01
-

0,08705872 0,91

0,01
-

0,08559642 -0,31
0,01 0,06143078 0,93
0,01 -0,2646969 0,05
0,02 -0,1383647 -0,37

0,02
-

0,08257541 0,06
0,02 0,18432485 -0,59
0,02 0,25134666 0,45
0,02 0,08521615 -1,74

0,01
-

0,01368295 -3,19

0,01
-

0,00508622 4,87
0,01 0,13266582 -0,17

0,01
-

0,06716417 1,04

0,01
-

0,02539341 -2,84
0,01 0,00246381 17,22

0,01
-

0,24218074 -0,09

0,02
-

0,19719606 -0,25
0,03 -0,0778891 0,78
0,03 0,15942564 -0,78
0,02 0,283667 0,38
0,02 0,12578095 -0,21
0,01 0,06447948 -0,20
0,01 - 0,02
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0,02069042
0,01 0,0927975 0,05
0,01 0,01102846 -5,02

0,01
-

0,10260124 -0,37
0,01 0,10031238 0,98

0,01 -
0,24161517 -0,08

0,02
-

0,12974492 -0,21

0,02
-

0,14404336 0,22
0,03 0,12819074 -0,96
0,02 0,2946586 0,34
0,02 0,04813929 -2,50
0,01 0,11635501 0,45

0,01
-

0,00954769 -0,70
0,01 0,0646039 -0,51

0,01
-

0,00909411 7,17

0,01
-

0,06013349 -0,82
0,01 0,02482007 2,26

0,01 -
0,25236848 -0,02

0,02
-

0,01990264 -5,44

4. MÈTODES D’ESTIMACIÓ DE L’ECONOMIA SUBMERGIDA

Com ja hem explicat anteriorment, els inconvenients en la quantificació de l’economia 

submergida han portat a la realització de múltiples mètodes per a la seva estimació. A 

continuació en farem una repassada per veure les diverses maneres en què es pot avaluar.

Habitualment s’utilitzen tres mètodes:

1. Mètodes directes.



2. Mètodes indirectes.

3. Mètode MIMIC (múltiples indicador, múltiples causes).

Els mètodes directes parteixen de l’accés directe als agents econòmics per mitjà de la 

realització d’enquestes i qüestionaris de resposta voluntària o bé auditories sobre impostos 

dutes a terme per les autoritats tributàries, buscant discrepàncies entre ingressos declarats i 

ingressos efectius.

Es planteja el problema de l’adequació de les respostes a la realitat. La informació obtinguda 

constitueix tan sols una proporció del total evadit. 

Els mètodes indirectes en canvi, no depenen de les opinions d’un conjunt d’enquestats,

d’una perspectiva macroeconòmica.

El que es pretén principalment amb aquests mètodes és l’estimació del volum d’economia 

submergida (variable no observable) mitjançant el comportament d’altres variables sí 

observables amb alguns supòsits extres, en c

dos tipus de variables. Aquests mètodes es basen en detectar anomalies presents en diferents 

variables macroeconòmiques respecte al que podria considerar

“normal” (el que pot explicar-se mitjançant les seves variables habituals). Algunes d’aquestes 

variables macroeconòmiques són la relació efectiu

volum de transaccions monetàries, consum d’electricitat, etc. Aquesta àmplia llista es pot 

classificar en tres categories que agrupen els indicadors principalment utilitzats:

1. Monetaris. Intenten aproximar el volum de l’economia submergida a partir d’anàlisis 

de l’evolució de la demanda d’efectiu. H

s’efectuen amb mitjans de pagament difícil d’identificar fiscalment de manera que un 

augment de l’economia no declarada elevaria la demanda d’efectiu. 

Mètodes 
directes
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(múltiples indicador, múltiples causes).

parteixen de l’accés directe als agents econòmics per mitjà de la 

realització d’enquestes i qüestionaris de resposta voluntària o bé auditories sobre impostos 

dutes a terme per les autoritats tributàries, buscant discrepàncies entre ingressos declarats i 

Es planteja el problema de l’adequació de les respostes a la realitat. La informació obtinguda 

constitueix tan sols una proporció del total evadit. 

en canvi, no depenen de les opinions d’un conjunt d’enquestats,

d’una perspectiva macroeconòmica.

El que es pretén principalment amb aquests mètodes és l’estimació del volum d’economia 

submergida (variable no observable) mitjançant el comportament d’altres variables sí 

observables amb alguns supòsits extres, en certa manera restrictius, sobre la relació entre els 

dos tipus de variables. Aquests mètodes es basen en detectar anomalies presents en diferents 

variables macroeconòmiques respecte al que podria considerar-se com el seu comportament 

se mitjançant les seves variables habituals). Algunes d’aquestes 

variables macroeconòmiques són la relació efectiu–dipòsits, demanda d’efectiu sobre el PIB, 

volum de transaccions monetàries, consum d’electricitat, etc. Aquesta àmplia llista es pot 

lassificar en tres categories que agrupen els indicadors principalment utilitzats:

. Intenten aproximar el volum de l’economia submergida a partir d’anàlisis 

de l’evolució de la demanda d’efectiu. H0: les transaccions econòmiques ocultes 

n amb mitjans de pagament difícil d’identificar fiscalment de manera que un 

augment de l’economia no declarada elevaria la demanda d’efectiu. Inconvenients

Mètodes 
indirectes

Mètodes no 
monetaris

Mètodes 
monetaris

Mètode 
MIMIC
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parteixen de l’accés directe als agents econòmics per mitjà de la 

realització d’enquestes i qüestionaris de resposta voluntària o bé auditories sobre impostos 

dutes a terme per les autoritats tributàries, buscant discrepàncies entre ingressos declarats i 

Es planteja el problema de l’adequació de les respostes a la realitat. La informació obtinguda 

en canvi, no depenen de les opinions d’un conjunt d’enquestats, sinó 

El que es pretén principalment amb aquests mètodes és l’estimació del volum d’economia 

submergida (variable no observable) mitjançant el comportament d’altres variables sí 

erta manera restrictius, sobre la relació entre els 

dos tipus de variables. Aquests mètodes es basen en detectar anomalies presents en diferents 

se com el seu comportament 

se mitjançant les seves variables habituals). Algunes d’aquestes 

dipòsits, demanda d’efectiu sobre el PIB, 

volum de transaccions monetàries, consum d’electricitat, etc. Aquesta àmplia llista es pot 

. Intenten aproximar el volum de l’economia submergida a partir d’anàlisis 

: les transaccions econòmiques ocultes 

n amb mitjans de pagament difícil d’identificar fiscalment de manera que un 

Inconvenients: no 
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totes les transaccions opaques es paguen en efectiu i la majoria dels estudis 

consideren només un factor com la causa de l’economia submergida, la càrrega 

impositiva, però ignoren altres raons com l’impacte de la regulació o l’actitud dels 

individus vers l’Estat.

2. Consum d’inputs de producció. Es fonamenten en la consideració de que l’existència 

d’economia informal comporta una demanda addicional de certs consums, bàsicament 

energia elèctrica. Mitjançant la detecció d’anomalies en el seu consum, que no poden 

explicar-se a través de les variables habituals, s’arriba a conclusions sobre el 

percentatge. Inconvenients: no totes les activitats de l’economia submergida 

requereixen un ús significatiu d’energia (serveis personals) i per tant la mesura 

resultant podria no incloure tots els components que l’expliquen.

3. Discrepàncies en les macro magnituds econòmiques, calculades a partir dels ingressos 

i de les despeses de consum privat, consum públic, inversió bruta en capital fix, 

exportacions netes...) o a partir de l’anàlisi de l’evolució d’alguna variable pròpia dels 

mercats de factors, típicament la taxa d’atur com a mesura dels recursos ociosos.

Per últim, trobem el model denominat MIMIC (múltiples indicadors, múltiples causes) i la seva 

versió dinàmica DYMIMIC. Aquest model consisteix en que es pot utilitzar –per a l’estimació 

d’una variable no observable– una equació que la relacioni amb algun indicador de la mateixa, 

obtenint així coeficients que descriguin la seva relació. Exemple: la quantitat d’efectiu s’utilitza 

en molts estudis per analitzar el nivell d’activitat submergida d’una economia.  

Tot i poder obtenir resultats interessants amb aquest mètode, presenta una limitació a l’hora 

de recollir situacions reals on el fenomen no observable depèn de múltiples causes i afecta a 

múltiples indicadors: una variable no observable com l’economia submergida (variable latent) 

es determina a partir d’un conjunt de variables observables (causes: pressió fiscal, regulació 

estatal, renda...) i que incideix sobre altres variables observables, que són els indicadors (taxa 

de participació econòmica, demanda de diners o taxa de creixement).


