
TESINA SOBRE  L’IMPACTE  URBANISTIC, SOCIAL I AMBIENTAL DE LES 
INFRASTRUCTURES A L’ENTORN DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

 

TUTOR: JEAN-REMI BERUT VALLA                                  TUTOR: ROSA JUNYENT I COMAS  3

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) INTRODUCCIÓ 



TESINA SOBRE  L’IMPACTE  URBANISTIC, SOCIAL I AMBIENTAL DE LES 
INFRASTRUCTURES A L’ENTORN DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

 

TUTOR: JEAN-REMI BERUT VALLA                                  TUTOR: ROSA JUNYENT I COMAS  4

 
 

1) INTRODUCCIÓ 
 

 

L’impacte degut a les infrastructures a Sant Sadurní d’Anoia i el seu entorn 
immediat ( Subirats) ha sigut variable segons el punt de vista en que es miri. 

 
En l’apartat del creixement urbà que hauria d’haver estat el que més reflectís la 
implantació de noves sortides d’autopista, la proximitat de Barcelona amb 
ferrocarril i els possibles beneficis de la futura implantació de la carretera de 
Martorell a Sant Sadurní d’Anoia, només es reflexa en les futures 
urbanitzacions dels plans parcials dels sectors previstos en el Pla General 
d’Ordenació, aprovat el juliol de 1994. 
 
Es tracta dels sectors corresponents al Pla d’en mestres, La Triola i el Gat 
Cendrer les característiques dels quals s’adjunten en l’apartat de creixement 
residencial. 
 
En l’apartat del creixement industrial es pot veure que en el que correspon a 
Sant Sadurní d’Anoia hi ha hagut la implantació del centre de distribució de 
Mercadona, es pot pensar que aquest centre s’ha implantat gràcies a les bones 
comunicacions existents en el sector i que les noves sortides d’autopista 
direcció Tarragona han sigut un punt valorable en la decisió. 
 
En el terme municipal de Subirats s’ha implantat recentment el polígon 
industrial de Can Bosc dedicat a la logística (T.N.T.) i es preveu la construcció, 
si es requalifiquen els terrenys, d’un nou polígon industrial a La Foradada. 
 
L’únic sector que aparentment no es veu afectat per la millora infrastructures és 
el comerç , no hi ha hagut cap nova implantació de comerços però segons hi 
hagi un creixement urbà les necessitats de la població en aquest sentit 
generaren un creixement en un futur. 
 
L’impacte social degut a la implantació de les futures infrastructures, també 
serà important  
 
Un dels principals aspectes positius de la possible implantació de la carretera 
de Martorell a Sant Sadurní d’Anoia (futura variant de la autopista per anar cap 
a Barcelona) és el corresponent estalvi del peatge de Martorell, que podria ser 
una mesura estimulant del creixement urbanístic. 
 
També és positiu l’impacte social dels nous accessos d’entrada i sortida de 
l’autopista direcció Tarragona que suposa poder anar cap a Vilafranca del 
Penedès en menys temps i permet a la gent viure a la capital comarcal i 
treballar a Sant Sadurní d’Anoia o viceversa. 
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Un aspecte negatiu de la futura implantació del traçat de l’AVE, sobre la 
societat, són les expropiacions degudes a la ocupació dels terrenys , a més, de 
la necessitat de reposició dels camins afectats durant les obres. 
 
Respecte a l’impacte ambiental de l’AVE, el traçat proposat pel GIF suposa un 
gran impacte visual que es podria minimitzar amb el nou traçat proposat per 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, en el qual la rasant és més baixa. En 
l’apartat corresponent a l’impacte de l’AVE s’estudiaran les dues alternatives. 
 
Altres impactes ambientals produïts com a conseqüència de la implantació de 
noves infrastructures, són l’impacte visual dels polígons industrials i la afecció 
d’aquests sobre el riu Anoia. 
 
En definitiva, el present treball es centrarà en l’anàlisi dels impactes de les 
infrastructures a Sant Sadurní d’Anoia, particularitzant sobre les mesures a 
implantar per minimitzar l’impacte de les mateixes. 
 
 


