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4.5. El sector secundari  
 
La indústria presenta en aquesta zona una gran diversificació. La Tordera ha estat aprofitada per 
a la implantació del sector tèxtil, encara que darrerament s’està produint un fort 
desenvolupament de l’àmbit metal·lúrgic, químic i alimentari. Segurament l’existència de dos 
eixos de comunicació tan importants com l’AP-7 i la N-II tenen molt a dir en aquest nou 
desenvolupament industrial.  
 
Un dels primers precedents pel que fa a les indústries de tipus modern és la implantació l’any 
1923 de l’empresa de fibres artificials SAFA de Blanes (ara Nylstar). Sembla que l’abundància i 
la qualitat de l’aigua de la Tordera foren factors clau a l’hora d’entendre l’elecció de Blanes com 
a seu central. D’altres factors com l’existència del port i de l’estació, la gran disponibilitat de sòl, 
els impostos més baixos i l’abundància d’una mà d’obra preparada també expliquen la seva 
situació. Durant molt de temps la SAFA ha estat l’única gran empresa present en el municipi i, 
fins a cert punt, es pot dir que ha estat un dels principals motors del fort desenvolupament del 
municipi. Actualment trobem un gran dinamisme pel que fa a les indústries de transformació del 
metall i, en segon terme, aquelles dedicades a l’edició i els mobles, al tèxtil i la confecció i als 
productes alimentaris. La resta de branques presenten una activitat prou feble, destacant 
només el sector de la indústria química.  
 
• Nombre de treballadors del sector secundari 
 
Segons les dades del Registre General de la Seguretat Social (2005), la indústria i la 
construcció de Blanes ocupaven 975 i 1.514 treballadors respectivament, registrant un lleuger 
increment, en el cas de la indústria, respecte a les mateixes dades de l’any 2004. Dins aquest 
àmbit, la indústria tèxtil ocupa el primer lloc en nombre de llocs de treball, amb el 33,9% del 
total. Una altra indústria que ocupa un lloc predominant sobre el conjunt és el sector de la 
indústria de productes alimentaris i begudes, amb el 20,4%. Ja en un altre nivell cal assenyalar 
la fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips i la fabricació de maquinària i 
materials elèctrics. 
 
En termes d’evolució, la indústria tèxtil és la que registra una pèrdua de llocs de treball més 
important, amb 111 llocs de treball menys en el període 2001-2004 (un 26,4%) menys. 
Contràriament, el sector industrial que crea més llocs de treball és el sector de la indústria 
química, amb 59 llocs de treball en el període 2001-2004. La resta de sectors industrials es 
caracteritzen per un manteniment sostingut dels llocs de treball. 
 
Pel que fa a la construcció l’evolució ha estat molt significativa ja que pràcticament ha doblat el 
nombre de treballadors en relació amb el 1996. Entre el 2001 i el 2004 s’han creat 93 llocs de 
treball en aquest sector (un 7,6% d’increment).  
 
La caracterització per sexes i franges d’edat dels ocupats al sector industrial i de la construcció 
de Blanes destaca perquè la major part de la població ocupada tant a la indústria com en el 
sector de la construcció es troba entre els 25 i els 44 anys i amb un clar predomini del gènere 
masculí. 
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• Nombre i tipus d’indústries per sectors d’activitat 
 

Blanes compta amb 131 establiments industrials i 433 de la construcció (any 2002). En els 
darrers vuit anys es detecta un cert estancament en el nombre d’indústries i un gran increment 
de la construcció (Taula 1).  
 

Taula 1. Nombre d’establiments del sector industrial i de construcció de Blanes 
 

Any Indústria Construcció 
2002 131 433 
2001 135 372 
2000 138 346 
1999 138 326 
1998 134 283 
1997 128 261 
1996 131 243 
1995 130 229 

 

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 2006.  

 
 

L’evolució que ha sofert el sector secundari a Blanes i a la Selva entre els 1997 i 2002 ha estat 
molt similar (Taula 2). Per altra banda, s’observa (en la figura de la Taula 2) com a Blanes hi ha 
una important indústria de transformació de metalls i d’edició i mobles, i per contra hi ha molt 
poques activitats d’energia i aigua i química i metall. 

 
Taula 2. Nombre d’establiments del sector industrial de Blanes i La Selva  

 
Blanes La Selva Activitat  

1997 2002 Tendència 1997 2002 Tendència 
Energia i aigua 2 3 5 34 38 5 
Química i metall 8 7 6 89 85 6 
Transformació metalls 52 57 5 296 366 5 
Productes alimentaris 16 16 = 142 146 5 
Tèxtil i confecció 19 20 5 171 157 6 
Edició i mobles 28 27 6 286 282 6 
Indústria no classificada 3 1 6 43 48 5 
Total Indústria 128 131 5 1.061 1.122 5 
Construcció 261 433 5 1. 464 2.158 5 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 2006 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Blanes

La Selva
Energia i aigua

Química i metall

Transformació metalls

Productes alimentaris

Tèxtil i confecció

Edició i mobles

Indústria no classificada



 

4. Aspectes de sostenibilitat econòmica 
Agenda 21 Local de Blanes 

387 

Si bé en les darreres dècades s’havia apostat pel sector industrial com un dels possibles motors 
per al desenvolupament del municipi, recentment s’ha comprovat que aquest pateix un 
estancament prou evident i que, el veritable dinamisme econòmic del moment, es concentra en 
els sectors comercial o de dotació de serveis. 
 
El sector de la construcció esdevé un dels motors de l’economia dels municipis de la conca 
baixa de la Tordera, doncs esdevé un dels sectors més dinàmics pel que fa a l’ocupació de 
treballadors. Tot i que la construcció usualment és el sector més sensible a la davallada 
econòmica, a Blanes, com a bona part dels municipis catalans, ha representat un dels pilars de 
sosteniment i de resistència a les etapes de crisi. En el cas de Blanes, sembla que el turisme va 
ser el sector que va donar l’embranzida definitiva al sector, tot i que no l’ha mantingut en 
aquests darrers anys; una explicació podria ser el caràcter residencial i d’emissió de treballadors 
del municipi. Actualment la construcció té les seves expectatives centrades en la potenciació de 
la localitat en la funció residencial, per l’atracció que genera en la població interior barcelonina. 
 
Segons el gremi de constructors, més de la meitat dels treballadors són paletes autònoms. De 
fet, la tendència majoritària és la de subcontractar a treballadors autònoms per a la realització 
de gran part de les feines associades a cada obra. Aquest sistema de contractació dels 
treballadors per obra esdevé el motiu essencial que el sector de la construcció sofreixi un procés 
de minifundisme empresarial molt important, com ho demostra el fet que apareguin les 
promotores immobiliàries (d’1 a 5 treballadors fixes per empresa) amb l’únic objectiu de fer el 
manteniment i adobament dels edificis. La situació de les constructores és diferent, doncs són 
les encarregades d’executar l’obra i, en conseqüència, compten amb el doble de treballadors 
fixes. Per altra banda, les empreses d’instal·lacions i muntatges d’electricitat, aigua, calefacció, 
cuines... també es caracteritzen per una dimensió més aviat petita, ja que no solen sobrepassar 
els 5 treballadors.  
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• Superfície industrial 
 
El sector industrial de Blanes ocupa una superfície total de 99.788 m2 (any 2002). La Figura 1. 
presenta l’evolució que ha sofert la superfície industrial durant els darrers 7 anys, on es pot 
apreciar l’estancament, i la progressiva disminució, en l’evolució de la superfície industrial del 
municipi.  

 
 Figura 1. Evolució de la superfície dels establiments industrials de Blanes 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2006 
 
 
Dins el terme municipal de Blanes hi ha 7 d’empreses del sector industrial que aglutinen el 75% 
de la superfície total, destacant el cas de l’empresa Nylstar, SA (Taula 3). Tanmateix, es pot 
observar que la superfície promig per establiment industrial ha anat disminuint entre els anys 
1997 i 1999 (amb una reducció superior al 21%), però a partir d’aquest any s’observa un 
increment de la superfície promig  del 4,7% fins al 2002 (veure Taula 2).  
 

Taula 3. Establiments industrials de major superfície de Blanes. 2006 
 

Nom empresa Superfície (m2) 
Nylstar, S.A. 49.025 
Reserva Mont Ferrant, SA 4.636 
Illas Juli, SA 2.161 
Creacions Industrials Martín, SL 1.591 
Tallers mecànics comas, SA 1.540 
Aluminis Sant Jordi Carbó, SL 1.333 
Benet Ribas, SA 1.250 

 
Font: IAE de Blanes, 2006 

 
Segons es fa referència a l’estudi socioeconòmic de Blanes (Espinach, M. et al; 2005) un fet 
rellevant pel que fa al sòl industrial i als polígons existents és la possible manca de sòl 
disponible a curt termini. Aquests estan força consolidats i només el polígon industrial Nord 
disposa d’un 30% de la seva superfície disponible (de 3 a 4 Ha) per a la implantació de nova 
activitat industrial. 
 
 

99,5

113,0 117,3

100,4 100,6 99,0 99,8

0

20

40

60

80

100

120

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

m
ile

rs
 d

e 
m

2



 

4. Aspectes de sostenibilitat econòmica 
Agenda 21 Local de Blanes 

389 

Taula 4. Superfície dels establiments industrials de Blanes 
 

Any Nombre indústries  Superfície total Sup. indústria / establiment 

2002 131 99.788 761,7 
2001 135 98.960 733,0 
2000 138 100.561 728,7 
1999 138 100.413 727,6 
1998 134 117.337 875,6 
1997 128 112.953 882,4 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2006 

 
El sector de la construcció de Blanes ocupa una superfície total superior als 7.000 m2 (any 
2005). En aquest àmbit el 75% de la superfície total és ocupada per un total de 23 empreses. 
L’empresa constructora Hermanos Alum SL, és la més important en superfície al municipi (veure 
Taula 5).  

 
Taula 5. Establiments de la construcció de major superfície de Blanes. 2005 

 
Nom empresa Superfície (m2) % total 

Hermanos alum SL 825 11,5 
Aigües de Blanes 523 7,3 
Instal·lacions frigorífiques serfred SL 387 5,4 
Boix Marí SL 343 4,8 
Alternativa Solar SL 339 4,7 
Pinturas Guisado SL 315 4,4 
Aluminis Bellvert SCP 310 4,3 
Aïllaments Blanes SL 221 3,3 
Carpinteria Onieva SL 221 3,1 
Inversions Mir SL 207 2,9 
Garcia Molina, Consol 195 2,7 
Lampisteria Antonio y Juan, SL 170 2,4 
Lampisteria Roser SL 156 2,2 
Romero Monterrubio, Francisco 154 2,2 
Gironès i Rodes SA 153 2,1 
Promocions Creu Cuberta SL 132 1,8 
Rodríguez Ogayar, Martín Ramón 118 1,6 
Grup Selvamar d’instal·lacions, SL 103 1,5 
Construccions Isaias Salinas, SL 103 1,4 
León Vega, Celedonio 100 1,4 
M. López Valero y Rafael Esteban 93 1,3 
Idhea SL 89 1,2 
Blanes Unión Empresas SL 87 1,2 

Font: Estudi socioeconòmic de Blanes i la seva àrea d’influència. 2005 
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• Ubicació de l’activitat industrial  
 
Les activitats industrials de Blanes és concentren majoritàriament a la part nord del municipi en 
els polígons industrials Carretera de l’estació i polígon industrial Nord, , als carrers Avinguda de 
l’estació, Ses Falques i Avinguda d’Europa. Els polígons industrials tenen un eix vertebrador 
principal, la Carretera d’accés a la Costa Brava, des de la qual s'hi pot accedir des dels 
municipis del voltant. 
 
A banda dels polígons industrials bona part de les empreses del sector industrial es concentren 
al llarg de la Carretera d’accés a la Costa Brava.  
  
En els darrers anys s’ha produït una certa reubicació de les activitats industrials cap al polígon 
industrial, mentre que d’altres han quedat “atrapades” dins la trama urbana, sense possibilitat 
de créixer, amb un cert impacte ambiental i amb dificultats per adequar-se a la normativa.  
 
 
 
• Indústries més importants  
 
Segons el Registre d’Establiments industrials de Catalunya (REIC) Blanes compta amb 23 
indústries de més de 9 treballadors. Entre totes aquestes indústries ocupen a 925 treballadors, 
que representa més d’un 37% del total dels llocs de treball en el sector industrial de Blanes.  
 
Les indústries que compten amb una major plantilla de treballadors (Taula 6) són les que 
corresponen a fabricació de fibres artificials i sintètiques (Nylstar, SA amb 272 treballadors), el 
sacrifici de bestiar i conservació de carn (Illas Juli, SA amb 103 treballadors), la fabricació de pa 
i altres productes de fleca frescos (Mora 33, SL amb 85 treballadors) i la fabricació de matèries 
primeres plàstiques (Polimer Iberia, SA amb 58 treballadors). 
 
En general, a Blanes predomina la microempresa1, fonamentalment petits tallers manufacturers, 
doncs més del 80% de les empreses només té d’1 a 9 treballadors (un total de 126 empreses), 
les petites empreses representen el 13% (19 empreses), mentre que només hi ha 4 activitats 
de dimensions mitjanes i 1 gran empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Microempresa: < 10 treballadors, petita empresa: de 10 a 49 treballadors, mitjana empresa: de 50 a 
249 treballadors, gran empresa: > 250 treballadors. 
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Taula 6. Activitats industrials de Blanes que tenen 10 o més treballadors  
 

Nom empresa Codi 
CCAE 

Activitat Nre.  
treball. 

Nylstar, sa 24700 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 272 
Illas juli, sa 15110 Sacrifici de bestiar i conservació de carn 103 
Mora 33,sl 15811 Fabricació de pa i altres productes de fleca frescos 85 
Polimer iberia, sl 24160 Fabricació de primeres matèries plàstiques 58 
Aigües de blanes, sa 41000 Captació, depuració i distribució d'aigua 42 
Talleres mecánicos comas, sa 28520 Enginyeria mecànica general per compte d'altri 33 
Aluminis sant jordi carbo sl 28120 Fabricació de tancaments metàl.lics 33 
Reserva mont ferrant, sa 15931 Elaboració de caves i vins escumosos naturals 29 
Bravauto sa 50200 Manteniment i reparació de vehicles de motor 28 
Creacions industrials martin, sl 36120 Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials 25 
Blanes movil sa 50200 Manteniment i reparació de vehicles de motor 25 
Agrupación panaderos de blanes sa 15811 Fabricació de pa i altres productes de fleca frescos 21 
Tallers ridaura, sl 31100 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors 20 
Revisions de vehicles sa 74301 Inspecció tècnica de vehicles 20 
Romauto grup concessionaris, sl 50200 Manteniment i reparació de vehicles de motor 19 
Fred blanes sal 36120 Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials 19 
Activa restauració,sl  15811 Fabricació de pa i altres productes de fleca frescos 17 
Benet ribas sa 15130 Fabricació de productes carnis 16 
Automoviles blanquez sa 50200 Manteniment i reparació de vehicles de motor 14 
Auto brava sa 50200 Manteniment i reparació de vehicles de motor 13 
Inoxcer sl 28520 Enginyeria mecànica general per compte d'altri 12 
Garcia molina, consol 28120 Fabricació de tancaments metàl.lics 11 
Industrial forfusta sl 36130 Fabricació de mobles de cuina i bany 10 
  TOTAL 379 
 
Font: Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC), 2006. 
 

4.5.1. Classificació de les activitats econòmiques amb incidència ambiental  
 
Entre els anys 2000 i 2005, l’Ajuntament de Blanes ha concedit 1.001 llicències d’activitat:  
 
§ Expedients de Comunicació Prèvia: 584  
§ Expedients de Permís municipal: 339  
§ Expedients d'Annex II.1: 1 
§ Expedients d'Annex II.2: 77  

 
Tenint en compte que les activitats classificades en els annexos II.1 i II.2 de la Llei 3/98 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental són considerades amb incidència ambiental, 
podem observar que el 7,8% de les activitats econòmiques de Blanes a les que se’ls hi va 
atorgar llicència ambiental entre els anys 2000 i 2005 provoquen una incidència notable sobre 
el medi ambient. 
 
L’empresa amb major incidència ambiental del municipi és Nylstar, classificada en l’Annex II.1.  
 
4.5.2. Incidència i riscos associats a les indústries  
 
• Consum d’aigua i generació de residus 
 
El teixit industrial de Blanes es caracteritza per la presència d’indústries en els camps tèxtil, 
químic i metal·lúrgic, fet que implica la necessitat d’un elevat consum d’aigua. En aquest sentit, 
els consums industrials d’aigua provinents de fonts pròpies s’han pogut determinar a través de 
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les declaracions efectuades a l’Agència Catalana de l’Aigua per part de les empreses ubicades 
en el municipi. La destacada presència industrial en el municipi i el fet que les zones industrials 
disposin de xarxa, faria preveure que l’aprofitament mitjançant fonts pròpies no pugui ser elevat. 
No obstant, aquesta situació no es correspon amb la realitat del municipi ja que les dades 
obtingudes posen de manifest el contrari: hi han declarats 1.046.842 m3/any procedents de 
fonts pròpies (el 35,8% del total del municipi) vers 194.271 m3/any de la xarxa d’abastament 
municipal (5,1% del total municipal). En conjunt la indústria consumeix el 20,7% de l’aigua del 
municipi de Blanes. 
 
L’activitat industrial porta associada la generació d’una gran quantitat de residus. El nombre 
d’empreses que realitzen la declaració de residus s’ha mantingut constant als darrers anys, 
mentre que la quantitat de residus industrials generats ha anat disminuït, des dels 7.907 tones 
de l’any 2000 les 4.887 de l’any 2004 (equivalent al 14% dels residus generats en el 
municipi).  Això es deu en bona part a que un dels principals productors de residus, l’EDAR de 
Blanes, va reduir la seva producció en més de 2.500 tones entre l’any 2002  i 2003. En aquest 
sentit s’ha de destacar que només 2 empreses, Nylstar i Illas Juli generen el 70% del total. Junt 
amb 6 empreses més produeixen el 98% dels residus industrials de Blanes (veure Taula 13, de 
l’apartat 3.8 de residus). 
 
Pel que fa a la perillositat, només un 5,5% dels residus industrials generats l’any 2004 
corresponen a especials. Des del 2001 la quantitat total de residus especials ha augmentat en 
un 18%, al contrari que el no especials, que han disminuït en un 21% en el mateix període. Cal 
considerar, però, que més del 92% dels residus especials són produïts per dues empreses 
(Polimer Iberia i Nylstar). 
 
 
• Contaminació del sòl i de les aigües subterrànies 
 
El nombre d’activitats industrials potencialment contaminants del sòl i les aigües subterrànies no 
és elevat, però cal tenir en compte que, 
 
§ les indústries es concentren en els polígons industrials, 

§ hi ha activitats econòmiques menors (tallers,…) i no econòmiques (de particulars) que 
també poden contaminar, i 

§ les activitats agropecuàries representen també un risc de contaminació difusa. 

 
En síntesi però, la part del territori de Blanes més afectada per l’activitat antròpica és 
qualificada com a poc vulnerable. 
 
En referència estricta a sòls contaminats, segons l’Agència de Residus de Catalunya, no hi ha 
cap emplaçament a Blanes inclòs en l’Inventari Permanent de Sòls Contaminats de Catalunya.  
 
Blanes té una vulnerabilitat en termes de contaminació dels sòls moderada-baixa. Amb tot, cal 
afegir però, el risc que representa una ocupació urbana i industrial tant en el nucli com en els 
entorns del mateix. L’ocupació antròpica genera punts de risc de tipologia diversa com 
abocaments industrials a llera pública i fuites i/o vessaments industrials. 
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• Contaminació atmosfèrica 
 
En quant a afectació atmosfèrica, les diferents activitats industrials generen un tipus 
característic d’emissions i per tant de contaminants atmosfèrics. Les seves emissions varien 
segons el tipus de procés, la tecnologia emprada, o el tipus i la qualitat de les matèries 
primeres utilitzades. A l’annex I del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de Desplegament de 
la Llei 22/1983 de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient atmosfèric, s’estableix el Catàleg 
d’Activitats Industrials Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA). En aquest catàleg 
hi figuren totes aquelles activitats industrials emissores de contaminants, catalogades en tres 
grups (A, B, C) de més a menys contaminants, a partir de controls d’emissió periòdics que 
realitza el Departament de Medi Ambient.  
 
Cal esmentar que d’acord amb la Llei 3/1998, d’IIAA, d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental, el control dels establiments dels annexos II.2 i III passa a ser competència municipal 
i aquests focus emissors deixen de registrar-se al CAPCA. 
 
En aquest sentit a Blanes hi ha catalogada una única empresa en el CAPCA, es tracta de 
l’empresa Nylstar classificada al grup B. 
 
Una de les principals incidències ambientals del sector industrial és les emissions 
atmosfèriques. Tal i com es descriu en l’apartat de contaminació atmosfèrica, el sector de la 
indústria de Blanes emet 61.475 tones de CO2 i 266 tones d’altres compostos (CO, NOx, PST, 
CH4, SOx i COVs). 
 
 
• Abocaments d’aigües residuals 
 
A Blanes els abocaments d’aigües residuals poden ser únicament de 2 tipus: (1) abocaments 
directes al domini públic hidràulic, l’autorització dels quals és competència de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, i (2) abocaments a la xarxa de clavegueram, l’autorització dels quals és 
competència de la mateixa Agència per bé que la connexió a la xarxa és municipal. La majoria 
d’establiments industrials de Blanes estan connectats al sistema públic de sanejament 
exceptuant. 
 
S’ha rebut informació referent als expedients d’autorització d’abocament de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. En aquest cas, el fet que a Blanes els corrents d’aigua superficials siguin fins a cert 
punt de certa entitat –com és el cas de la Tordera– permet la possibilitat d’abocament a domini 
públic hidràulic i per tant justifiquen els 6 expedients d’autorització d’abocament a llera pública 
existents i registrats a l’Agència Catalana de l’Aigua. A continuació es presenta la relació 
d’aquests expedients. 
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Taula 7. Relació d’expedients d’abocament en el municipi de Blanes 
 

Assumpte expedient Estat 

ACA Tractament aigua marina al delta de la Tordera Abocament a mar 

Ajuntament Blanes GL20020240 Abocament EDAR 

Cala Bona Blanes 2002, S.L Abocament per infiltració 

Condicionament canal desguàs S.A.F.A. Abocament a mar 

Connexió emissari EDAR Blanes Abocament a mar 

Consorci Costa Brava GL20040021 Abocament EDAR 

Nylstar S.A. Abocament a mar 

Fina Ibèrica S.A. Abocament a llera 

Frío Industrial La Selva, S.A. Abocament a llera 

La Soca Bugaders Industrials S.L. GL20040021 Abocament EDAR 

Mármoles La Plantera S.L. Abocament a llera 

Planxisteria i mecànica quatrevents S.A.L. Abocament a llera 

Ridorsa Verdaguer, Jaume GL20020228 Sense abocament 

Sánchez Arnal, Alejandro Abocament a llera 

Talleres Mecánicos Comas S.A. Abocament a llera 

Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

 


