
XIV
TROBADA D’ECONOMIA 
DE LES TERRES DE L’EBRE

L’economia
submergida
avui
26 d’abril de 2011
Aula Magna de l’edifici Nou Betània
Camí de Betània, 5 - 43500 Tortosa



PRESENTACIÓ
Durant les últimes dècades el debat sobre l'existència de l'economia 
submergida ha ressorgit amb força. Les causes, el tamany i l'impacte 
que té l'economia submergida a Espanya han estat, i és, una de les 
majors preocupacions tant des d'un punt de vista econòmic com 
polític. Aquest debat recobra un major ímpetu en situacions com la 
present, on l'economia, fa ja alguns anys, ha entrat en una profunda 
fase de recessió o estancament econòmic.
En aquesta jornada es pretén analitzar quines són les causes i les 
conseqüències de l'existència d'aquesta economia submergida. Per a 
això és necessari conèixer quines són les estimacions d'aquesta 
economia submergida i els procediments teòrics que s'han utilitzat, 
analitzant els seus avantatges i inconvenients. Finalment, i no menys 
important, convé conèixer els efectes que té l'existència d'aquesta 
economia no declarada en diferents àmbits de l’ economia.

PROGRAMA
11.00-11.15 Inauguració de la jornada

11.15-12.00 “La economía sumergida: desarrollo y   
 procedimientos”
 Michael Pickhardt
 Brandenburgische Technische Universität 
 Cottbus. Alemanya
 Professor (catedràtic)

12.00-12.45 “Estimación del volumen de economía sumergida  
 en España“
 Ignacio Mauleón Torres
 Universidad Rey Juan Carlos 
 Madrid. Espanya
 Catedràtic del departament de Fonaments d’Anàlisi  
 Econòmic

12.45-13.15 Presentació de l’informe de la Càtedra d’Economia  
 Local i Regional sobre economia submergida
 Juan Antonio Duro
 Director de la Càtedra i professor del departament  
 d’Economia de la URV
 Jordi Sardà
 Director de l’informe i professor del departament  
 d’Economia de la URV

Coordinació de les jornades:
Xavier Farré i Jordi Sardà, professors del departament d’Economia al 
campus de les Terres de l’Ebre

Informació i inscripció:
Enviar correu a: cte.secretaria@urv.cat, indicant: Nom complet, DNI i 
títol de l’activitat.
Inscripció gratuïta
Es lliurarà certificat d’assistència.
Dates d’inscripció: del 14 al 25 d’abril de 2011 


