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5.2. Llicències d’activitats12 
Segurament, un dels trets pel qual destaca 
la  crisi  que  estem  vivint  en  l’actualitat  és 
l’elevadíssim nivell de desocupació. Una de 
les polítiques sobre les quals s’està incidint 
des  de  tots  els  nivells  de  l’Administració 
per  reduir  la desocupació és el  foment de 

l’autoocupació o, com en els darrers anys s’acostuma a dir, 
l’emprenedoria.  Però  per  emprendre  qualsevol  activitat 
nova,13  o  bé  per  fer‐hi  modificacions  (ampliació, 
reducció...)  o  per  canviar  la  titularitat  d’un  negoci,  és 
imprescindible  sol∙licitar  —i  obtenir—  la  llicència 
d’activitat. L’objectiu d’aquesta  llicència municipal és que 
l’activitat  econòmica  s’ajusti  a  les  ordenances municipals 
vigents,  als  plans  d’ordenació  i  a  les  condicions  legals 
exigides  en  matèria  de  seguretat,  salubritat,  higiene, 
sanejament i protecció del medi ambient i de la qualitat de 
vida.  Així,  doncs,  la  llicència  d’activitat  és  un  tràmit 
administratiu que de moment és ineludible per a qualsevol 
activitat  nova  que  es  vulgui  establir,  així  com  per  a  les 
modificacions  que  tinguin  lloc  en  les  actuals  activitats 
econòmiques. 

                                                 
12. Classificació de les llicències d’activitat: 
• Annex  I:  activitats  amb  una  incidència  gran  sobre  el  medi  ambient,  la  salut  i  la 

seguretat de les persones. 
• Annex II: activitats amb una incidència moderada sobre el medi ambient, la salut i la 

seguretat de les persones. 
• Annex  III:  activitats  amb  una  incidència  baixa  sobre  el medi  ambient,  la  salut  i  la 

seguretat de les persones. 
• Annex  IV:  activitats  amb  una  incidència  lleu  sobre  el  medi  ambient,  la  salut  i  la 

seguretat de les persones. 
13 .No totes les activitats noves corresponen a una “activitat emprenedora”, sinó que n’hi 
ha que corresponen a un model de negoci ja consolidat com potser el cas d’una empresa ja 
existent que es decideix a obrir una oficina o sucursal al municipi. 

Aquest  procediment  administratiu 
—de manera  indirecta,  a  través  de 
les  sol∙licituds  que  s’hi  registren— 
ens permet avaluar el dinamisme de 
l’activitat  econòmica  de  la  ciutat, 
complementant l’anàlisi que es fa de 
les dades de treballadors assalariats i 
autònoms,  i  de  les  dades  dels 
centres  de  cotització  que 
proporciona  el  Departament 
d’Empresa  i  Ocupació  de  la 
Generalitat de Catalunya a partir de 
la Tresoreria de la Seguretat Social. 

Analitzant  amb  una  mica  de 
perspectiva  històrica  les  dades  dels 
darrers  anys,  s’hi  observa  com  el 
màxim  nombre  de  sol∙licituds  de 
llicència  d’activitat  registrades 
durant  dotze mesos  consecutius  es 
va  produir  entre  febrer  del  2007  i 
gener del 2008, amb 852 sol∙licituds, 
quan el camí cap a la crisi en què ens 
trobem  en  aquests  moments  ja 

s’havia  iniciat.  Al 
cap de dos anys, en 
el  període  que  va 
de maig del  2009  a 
abril  del  2010,  s’hi 
registra  el  nombre 
més  baix  de 
sol∙licituds  de 
llicència  d’activitat, 
amb  562. 
D’aleshores ençà,  la 
sèrie  de  l’acumulat 
anual de  sol∙licituds 
de  llicència 
d’activitat  remunta 
i el 2012 acaba amb 
692  sol∙licituds. 

Aquest  nombre  de  llicències 
d’activitat  sol∙licitades  al  2012 

representa  un  creixement  del  5,8% 
respecte  de  les  que  hi  va  haver  al 
2011.  

Certament,  la xifra de sol∙licituds de 
llicències  d’activitat  presenta  una 
millora —tot  i que  cal  tenir present 
que  es  partia  d’una  base  no  gaire 

Les sol∙licituds 
de llicències 
d’activitats a 
Mataró van 

arribar a les 692 
al 2012  
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Sol·licituds de llicències d'activitat. 2008 - 2012

Acumulat darrers dotze mesos Variació interanual

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats 
de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública de l’Ajuntament de Mataró. 
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elevada—,  però  d’això  encara  no  se’n  pot  inferir  que 
s’estigui reactivant l’economia local. A l’hora de buscar una 
explicació  d’aquest  repunt  cal  analitzar  l’evolució  dels 
diferents  tipus  de  llicència.  Així,  l’augment  del  2012  s’ha 
centrat en les obertures, amb 459 casos (el 66,4% de totes 
les  sol∙licituds), mentre  que  al  2011  n’hi  va  haver  401  (el 
61,3%). Aquest increment de les obertures pot respondre al 
fet que població que està a  l’atur  (alguns des de  ja  fa un 
temps), davant la impossibilitat de trobar feina i amb unes 
perspectives  gens  esperançadores  per  trobar‐ne,  hagi 
optat per engegar el seu propi negoci. 

A  l’hora  de  separar  les  sol∙licituds  en  funció  del  tipus 
d’annex —és  a dir,  avaluant  la  incidència de  la  sol∙licitud 
sobre  el  medi  ambient,  la  salut  i  la  seguretat  de  les 
persones—, s’hi observa com  l’augment de sol∙licituds de 
llicència d’activitat al  2012  s’ha  centrat en  l’annex  IV —el 
que  té una  incidència més baixa—, que ha passat de 323 
(2011)  a  390  (2012),  fet  que  suposa  un  creixement  del 
20,7%. Per contra, la resta de annexos ha vist com es reduïa 
el  nombre  de  sol∙licituds:  l’annex  IV.1  ha  registrat  15 
sol∙licituds  menys;  l’annex  III,  8  menys;  l’annex  II.2,  7 
menys i, finalment, l’annex I n’ha registrat 2 menys.  

Pel que  fa  a  la distribució  territorial 
de  les  sol∙licituds  de  llicències 
d’activitat,  el  barri  amb  més 
sol∙licituds  és  el  de  l’Eixample,  amb 
222  durant  el  2012.  A  una  distància 
considerable,  amb 99  sol∙licituds, hi 
trobem  el  barri  de  Pla  d’en  Boet  i 
encara  a  més  distància  hi  ha  els 
barris  de  Cerdanyola  i  Rocafonda, 
amb  89  i  47  sol∙licituds, 
respectivament.  Òbviament,  els 
barris  més  grans  són  els  que 
acaparen  el  major  nombre  de 
sol∙licituds  de  llicències  d’activitat. 
Així,  si  es  relativitza  el  nombre  de 
sol∙licituds  per  la  superfície 
corresponent  a  la  trama urbana del 
barri,  els  barris  amb  una  major 
intensitat  en  la  ubicació  d’activitats 
serien  els  de  Rocafonda,  Peramàs  i 
Centre. 

 
Font:  elaboració  pròpia  a  partir  de  les  dades  del  Servei  de  Llicències  i  Disciplina  d’Obres  i  Activitats  de  l’Àrea  de  Serveis  Territorials  i  Via  Pública  de 
l’Ajuntament de Mataró. 

 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Annex I 2 0,3% 1 0,2% 2 0,3% 2 0,3% 0 0,0%
Annex II.1 2 0,3% 2 0,3% 2 0,3% 1 0,2% 4 0,6%
Annex II.2 73 10,9% 45 7,9% 46 7,2% 33 5,0% 26 4,0%
Annex III 221 32,9% 179 31,2% 178 27,9% 142 21,7% 134 20,5%
Annex IV.1 105 15,6% 97 16,9% 133 20,8% 153 23,4% 138 21,1%
Annex IV.2 269 40,0% 249 43,5% 278 43,5% 323 49,4% 390 59,6%
Total 672 573 639 654 692

2012

Distribució de les sol·licitud de llicències d'activitat per annexos. Mataró. 2008 - 2012
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Llicències d’activitat sol·licitades segons el tipus de llicència. Mataró. 2012. 

 
Nota: es mapifiquen 677 de les 692 sol∙licituds de llicència d’activitat. 

Font:  elaboració  pròpia  a  partir  de  les  dades  del  Servei  de  Llicències  i  Disciplina  d’Obres  i  Activitats  de  l’Àrea  de  Serveis  Territorials  i  Via  Pública  de 
l’Ajuntament de Mataró. 
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