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Expedient: Mobilitat en relació a la connexió amb la UAB de Can Miró 

 

Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra, 

 

CERTIFICO: 

Que la Junta de Veïns i Veïnes en sessió extraordinària celebrada en data 28 de 
febrer de 2020, va adoptar entre d’altres, amb la reserva de l’aprovació definitiva 
de l’acta i, amb el quòrum que exigeix la legislació vigent, l’adopció del següent 
acord: 

 

5.- Aprovació inicial de la mobilitat en relació a la connexió amb la UAB pel 

Pont Can Miró 

 
 
Atès que els  Can Miró és una zona veïnal que es localitza al nord de l’àmbit de l’EMD 
de Bellaterra i limita amb el recinte de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Dins 
d’aquesta zona es disposa d’un dels accessos a la UAB, concretament el que es troba 
a la zona de la Facultat de Veterinària i des d’on es pot connectar amb tota la xarxa 
interna de la UAB i, per tant, amb la resta de facultats, i que aquesta connexió es realitza 
pel pont que connecta el carrer Can Miró amb la travessera dels Turons.   
 
Que actualment, i d’acord amb els sentits de circulació, per connectar amb aquest pont 
des de la BV-1414 s’utilitza en sentit d’entrada a la UAB el carrer Can Miró, i en sentit 
de sortida l’itinerari que conformen els carrers Sardanista Serra i Enric Morera. I que 
l’entrada i sortida de la UAB pel pont del carrer Can Miró es realitzen especialment en 
les hores punta com a connexió alternativa a l’entrada principal per la carretera de la 
Universitat Autònoma, generant-se en aquest itinerari alternatiu un accés més ràpid, i 
provocant que en les hores punta, per aquests carrers veïnals de Bellaterra, el transit 
sigui molt intens i amb velocitats molt altes, provocant importants situacions 
d’inseguretat vial. 
 
El carrer Can Miró s’utilitza pel matí per accedir a la zona universitària, mentre que 
Sardanista Serra i Enric Morera registren més vehicles a la tarda, coincidint amb l’horari 
de sortida de les facultats. Per aquest punt es registra una IMD (Intensitat Mitjana Diària) 
que frega els 800 vehicles, malgrat tractar-se d’una zona veïnal amb unes 25 cases. 
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Per altre banda, els girs a l’esquerra des de la BV-1414 comporten un problema de 
seguretat vial, i un increment de les retencions en les hores punta. Actualment no es 
disposa d’un espai específic per a realitzar el gir a l’esquerra, pel que els vehicles 
s’aturen a la calçada per a realitzar el gir i els que venen darrera han d’aturar-se, 
comportant retencions en aquest punt. El fet que els usuaris de la UAB entrin per aquest 
punt comporta que en l’hora punta arribi a enregistrar-se 1 vehicle per minut que realitzi 
el gir, amb els problemes de seguretat que això comporta. A més en aquest 
encreuament amb la BV-1414 els vehicles envaïen el sentit contrari 
 
I tenint en compte que, a més, cal destacar que s’han rebut queixes de veïns amb i 
sense mobilitat reduïda donat que no disposen d’un itinerari segur i accessible per a 
desplaçar-se, afegint-hi que d’acord amb les característiques de la via que disposa de 
prioritat i de molts trams rectes i amples, les velocitats a les que se circulen són 
majoritàriament superiors en tots els trams, pel que no garanteixen la convivència ni 
amb bicicletes ni molt menys amb vianants. 
 
En aquest context, els objectius principals que es volen assolir amb aquesta proposta 
són la millorar la seguretat viària per a tots els modes, la garantia de les connexions de 
manera segura pels modes no motoritzats, i la disminució progressiva del volum de 
trànsit en la zona. 
 
Vist l’informe de mobilitat emès en data gener de 2020, que proposa per una banda 
implantar un sentit únic de circulació al pont de Can Miró en sentit BV-1414, per l’altre, 
implantar un sentit únic al carrer Enric Morera en sentit BV-1414, i a més garantir les 
connexions per els no motoritzats fins al camí verd i l’estació de ferrocarrils.  

Sent competent per dur a terme les mesures de mobilitat de l’àmbit de Bellaterra l’EMD 
en virtut del que estableix l’art. 82 del TRLMRL de Catalunya, i les Bases de Constitució 
de l’EMD de Bellaterra ES PROPOSA  ALA JUNTA DE VEINS  

ACORDI: 

PRIMER.- aprovar inicialment la IMPLANTACIÓ de les següents mesures: 

1. ESTABLIR UN SENTIT ÚNIC Implantar un sentit únic de circulació al pont de 
Can Miró en sentit BV-1414  de Bellaterra, així com Implantar un sentit únic al 
carrer Enric Morera en sentit BV-1414 de Bellaterra 

2. ORDENAR l’establiment de la continuïtat al carril bici de la UAB fins la intersecció 
entre els carrers Can Miró i Sardanista Serra, i limitar la velocitat màxima 
permesa dels carrers Can Miró, Sardanista Serra i Enric Morera a 30km/h, per 
tal de permetre la convivència entre bicicletes i vehicles a motor, així com la 
connexió del carrer Sardanista Serra amb el Camí Verd per tal de permetre 
l’accés en bicicleta a l’estació dels FGC de la plaça del Pi des d’aquesta zona.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al serveis tècnics I veïns afectats, i publicar l’acord 
i en el tauler d’anuncis, als efectes de que quedi exposat al públic, durant un termini de 
30 dies perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin 
pertinents. Finalitzat el qual sense que es presenti cap al·legació, o si es presenten, es 
passarà per a la seva resolució definitiva de l’expedient a la Junta de Veïns. 
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Votació.- S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, una 

abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i una abstenció 

de Convergents. 

I per què així consti lliuro aquest certificat, amb el vistiplau del Sr. President, a 

Bellaterra, a 5 de març de 2020. 

 

EL PRESIDENT,                                          LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

Ramon Andreu Atik                                      Beatriz Ripol Carulla 
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