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INFORME TÈCNIC DE MOBILITAT EN RELACIÓ ALS CARRERS  

JERONI MARTÍ, PIN I SOLER I CAMÍ ANTIC DE SANT CUGAT  

DINS L’EMD DE BELLATERRA.....Febrer 2020 

 

Àmbit d’estudi 

L’àmbit d’estudi és l’itinerari que conformen els carrers Jeroni Martí, Pin i Soler i Camí Antic de Sant Cugat, 

els quals recorren el poble de Bellaterra de nord a sud, i uneixen la rotonda de la BV-1414 al nord amb l’accés 

al parc d’activitats econòmiques de Can Sant Joan de Sant Cugat. 

Localització del Camí Antic de Sant Cugat, el carrer Pin i Soler i el carrer Jeroni Martí  

 

 

Caracterització de la mobilitat actual 

Els carrers Jeroni Martí, Pin i Soler i Camí Antic de Sant Cugat són carrers residencials amb habitatges aïllats, 

la seva funcionalitat en l’àmbit de l’EMD de Bellaterra és de distribució del trànsit intern i veïnal.  

Anàlisi de la mobilitat en vehicle privat 

Els tres carrers disposen de 2 sentits de circulació, d’una calçada ampla (on en alguns trams no es troben 

delimitats els carrils) i en general es tracta d’un itinerari força recte. La configuració d’aquests i l’itinerari que 

conformen ha comportat que per a la gent de fora de Bellaterra funcioni com a una drecera per connectar 

amb vehicle privat les autopistes C-58 i AP-7 i viceversa, així com entre les poblacions de Sabadell, Sant Cugat 

i Barcelona. 
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Aquesta casuística, es genera degut a que en les hores punta l’enllaç destinat a realitzar la connexió entre 

aquestes dues grans xarxes presenta saturacions, i els usuaris troben en el traçat d’aquests tres carrers una 

alternativa més ràpida.  

Més enllà de les connexions entre les dues grans xarxes, cal tenir present que el Camí Antic enllaça de forma 

directa amb el parc d’activitats econòmiques de Can Sant Joan (on es disposa d’uns 16.000 treballadors i uns 

4.000 estudiants), el que comporta que molts dels treballadors i estudiants d’aquest polígon que resideixen 

als municipis del nord/est de Bellaterra utilitzin aquest itinerari per a connectar amb Can Sant Joan generant 

un fort impacte, ambiental i acústic, sobre Bellaterra.  

En aquesta línia, també cal tenir present que donada la configuració actual de la xarxa, on es disposa d’amples 

carrils i en alguns trams sense delimitar, els vehicles solen circular-hi a elevades velocitats comportant un 

problema de seguretat vial i trencant la funcionalitat de camí residencial que és i d’un espai de qualitat per a 

les famílies que resideixen en aquests carrers. 

Degut a aquesta situació, des de l’EMD es van prendre mesures per a recuperar l’espai residencial i eliminar 

tots els impactes negatius que aquest trànsit genera sobre el poble, i el van regular amb una pilona d’accés 

exclusiu per a residents i serveis a prop de límit municipal amb Sant Cugat del Vallès, punt on enllaça amb 

Can Sant Joan. Aquesta mesura va comportar una reducció molt significativa del trànsit en aquest i va 

acomplir amb els objectius. 

Tanmateix, darrerament i degut a divergències amb l’Ajuntament de Cerdanyola la pilona no es troba 

operativa i es torna a enregistrar un elevat volum de trànsit en aquest itinerari, amb els impactes negatius 

que aquest comporta.  

La distribució actual del trànsit mostra al matí una clara punta en sentit Sant Cugat, on s’arriben a enregistrar 

fins a 400 vehicles en una hora i a la tarda en sentit Sabadell, on la punta de demanda és una mica més plana 

però arriba a més de 300 vehicles l’hora. Durant la resta del dia la demanda oscil·la entre uns 20 i uns 80 

vehicles per hora. 

Aquest fet es reflecteix en els gràfics de distribució horària, on el volum de trànsit de sortida de Bellaterra, 

és a dir en direcció nord-sud (Sabadell-Sant Cugat), genera majors punta que el d’entrada al Camí Antic des 

de Sant Cugat. 

Distribució horària a l’extrem sud del Camí Antic  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les càmeres de control de trànsit de l’EMD Bellaterra. 

Per a la realització del Pla de Mobilitat de l’EMD (que es troba en redacció), es va realitzar durant el primer 

trimestre del 2019 una enquesta O/D (Origen/Destinació) als vehicles que circulaven per aquest en les hores 

punta (en el moment en que la pilona no estava en funcionament), tant en l’entrada i com en la sortida del 

Camí Antic.  

Direcció Sabadell / C-58 Direcció Sant Cugat / AP-7 
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En concret es van realitzar 656 enquestes, el que suposa una mostra del 35% sobre el trànsit d’aquest. 

Segons els resultats obtinguts, el 62% del total del trànsit del Camí Antic és generat per persones que no 

resideixen a Bellaterra, i el 38% és veïnal, d’entrades i sortides de residents.  

Dins del trànsit dels no residents, el 70% és trànsit és pas (no té ni com a origen ni com a destinació Bellaterra) 

i el 30% es troba vinculat a persones que porten els seus fills als centres escolars de Bellaterra.  

A partir de l’expansió dels resultats de l’enquesta sobre el trànsit diari es va determinar que al Camí Antic, 

entre les 7:45h i les 9h del matí es van comptabilitzen 688 vehicles de no residents a Bellaterra, dels quals 

uns 500 (un 74%) tenien com a destinació Sant Cugat del Vallès. 

En l’anàlisi O/D dels vehicles, destaca la relació Sabadell- Sant Cugat, la qual suposa un 48,1% sobre el total 

del trànsit al matí i un 39,5% del trànsit a la tarda. 

Al matí Sabadell és l’origen del 51% dels viatges i Sant Cugat la destinació principal (74%). Els viatges entre 

aquests dos municipis representen el 48% del total. 

Destaca que el 10% del trànsit mostra la relació Sant Cugat-Sant Cugat. Aquest fet és degut als vehicles dels 

residents a Sant Cugat que porten els nens a les escoles de Bellaterra i retornen a Sant Cugat. 

Relacions Origen / Destinació MATÍ 

 

Municipis Origen / Destinació MATÍ 
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A la tarda a Sant Cugat s’originen el 70% dels viatges i el 47% tenen com a destinació Sabadell. Els viatges 

entre aquests dos municipis a la tarda representen el 39,5% del total. 

Destaca que el 9% del trànsit torna a mostrar la relació Sant Cugat-Sant Cugat. Igual que passa al matí, aquest 

fet és degut als vehicles de residents a Sant Cugat que recullen els nens a les escoles de Bellaterra i retornen 

a Sant Cugat. 

Relacions Origen / Destinació TARDA 

 

Municipis Origen / Destinació TARDA 

 

 

Pel que fa a les velocitats, actualment els carrers Jeroni Martí, Pin i Soler i Camí Antic estan regulats a un 

màxim de 40 km/h, amb alguns trams a 30 km/h. 

Tanmateix, d’acord amb l’exposat anteriorment cal tenir present que l’itinerari que conformen aquests tres 

carrers disposa d’amples carrils i de prioritat en totes les interseccions, fets que generen que els vehicles 

agafin altes velocitats i que la majoria dels vehicles que hi circulen registrin velocitats superiors a les 

permeses. 

Més enllà de l’impacte que genera de per si aquest trànsit, per a l’elevat volum de vehicles que es concentra 

en les hores punta al Camí Antic, cal sumar-hi el fet que s’hi registren velocitats de circulació massa elevades 

per les característiques i la funcionalitat d’aquesta via.  
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En aquest sentit també cal tenir present que aquests fets, junt amb la manca de visibilitat en alguns punts, 

genera un important problema de seguretat viària en aquest itinerari.  

Aquests problemes es reflecteixen especialment en les entrades i sortides dels veïns dels seus aparcaments 

i en les interseccions. En l’anàlisi d’aquestes, s’han detectat 4 cruïlles que per a la seva configuració són més 

perilloses i que, a causa dels volums de trànsit que hi conflueixen i a la manca de visibilitat, amb les elevades 

velocitats s’incrementa la perillositat.  

Els punts més crítics es troben en els encreuaments del Camí Antic amb: 

• C. Apel·les Mestres / C. Pin i Soler / C. Enric Losantos / Plaça Mare de Deu de Montserrat  

• C. Josep Sentís 

• C. Casas i Amigó 

• C. Terranova i Tulipa 
Interseccions conflictives al Camí Antic  
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Més enllà de les interseccions en el Camí Antic, també cal tenir present la connexió del carrer Jeroni Martí 

amb la rotonda de la BV-1414. 

Cal destacar que, molt proper a aquest punt, es genera un elevat volum de vianants en les hores punta. 

Aquest fet es degut a que molt a prop d’aquesta intersecció se situa l’escola La Vall, (al límit entre Sabadell i 

Bellaterra, però dins els límits de Sabadell) la qual atrau un elevat volum d’alumnes, tant residents de 

Bellaterra que es desplacen a peu des del dins de l’àmbit de l’EMD com d’altres municipis de l’entorn que es 

desplacen amb els FGC i connecten amb aquest punt a peu des de l’estació dels FGC de Bellaterra.  

Per connectar des del poble o l’estació dels FGC fins a l’escola La Vall es fa necessari creuar la intersecció de 

la carretera BV-1414 amb el carrer Jeroni Martí, on a més de registrar-se nivells molt elevats de trànsit en 

hora punta, es disposa d’una deficient visibilitat per als vehicles que en sentit sud s’incorporen al carrer Jeroni 

Martí (connexió entre la BV-1414 i el carrer Pin i Soler) des de la rotonda, la qual cosa, afegint les altes 

velocitats dels vehicles que hi circulen, genera un problema d’inseguretat vial per als vianants que circulen 

pel pas de vianants que creua el carrer Jeroni Martí, a l’alçada de la carretera. 

Plànol de situació de la connexió entre Jeroni Martí i la rotonda de la BV-1414 

 

3 4 
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Visuals de la connexió entre Jeroni Martí i la rotonda de la BV-1414 

    

    

 

Anàlisis de la mobilitat dels no motoritzats 

El Camí Antic de Sant Cugat presenta una forta irregularitat en la morfologia, la mida, l’estat i l’existència de 

voreres.  

Aquest fet, en part és degut a l’existència d’una reserva de sòl, projectada pel Pla General Metropolità de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la qual no s’ha executat mai i aquesta via no s’ha urbanitzat correctament, 

pel que presenta en molts casos parcel·les privades residencials a peu de calçada, trams amb voreres molt 

estretes i trams sense vorera, així com trams sense paviment. 

Aquest fet genera que no es disposi d’un itinerari per a vianants continu, accessible ni segur. Actualment els 

vianants que es volen desplaçar pel Camí Antic i especialment els que ho fan amb cadira de rodes o cotxets 

han d’anar per la calçada, donat que no es disposa d’alternativa. Degut als volums de trànsit que es generen 

i les altes velocitats encara s’incrementa més la perillositat en el fet de transcórrer per la calçada. 

En aquest sentit, 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. 
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Estat de les voreres al Camí Antic de Sant Cugat 

 

 

Visuals de l’estat de les voreres al Camí Antic de Sant Cugat 
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Pel que fa a la mobilitat en bicicleta, la velocitat de la via està regulada a un màxim de 40 km/h, i un màxim 

de 30 km/h en alguns trams, pel que inicialment en els trams on està regulada a un màxim de 30 km/h hauria 

de ser segura per a garantir la convivència dels vehicles i les bicicletes. Tanmateix, degut a que en alguns 

trams la velocitat de circulació permesa és superior i per tant no es disposa d’una continuïtat i que a més, 

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. 

Gravetat dels accidents entre vehicles i no motoritzats segons la velocitat de circulació dels vehicles 

 

 

A més cal destacar que d’acord amb els criteris tècnics de seguretat viària, perquè una zona 30 sigui adequada 

per a garantir la seguretat vial en la convivència entre bicicletes i vehicles, aquestes vies han de tenir una 

IMD (Intensitat Mitjana Diària) de com a molt 1.000 vehicles/dia i aquest s’ha de distribuir de forma força 

homogènia al llarg del dia. Es considera una distribució horària adequada per a la convivència de la bicicleta 

quan s’enregistren fins a un màxim de 150 vehicles en una hora. 

En aquest sentit, cal destacar que en les hores punta, especialment en les del matí s’arriben a enregistrar uns 

500 vehicles per hora, el que suposa el triple que el màxim per a garantir la seguretat en bicicleta. 
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Proposta de millora de la mobilitat 

Des de l’EMD de Bellaterra s’estan realitzant tots els processos necessaris per poder tornar a posar en 

funcionament la pilona que se situa al límit entre el Camí Antic i el parc d’activitats econòmiques de Can Sant 

Joan a Sant Cugat. La pilona dissuadia als usuaris que utilitzaven aquest itinerari com a drecera per a 

connectar des de Sabadell i els municipis de l’entorn fins a Sant Cugat i especialment a Can Sant Joan. D’acord 

amb les enquestes realitzades en el moment en que la pilona no estava en funcionament aquests fluxos 

suposen al voltant del 70% del trànsit que utilitza aquest itinerari. 

L’objecte d’aquesta proposta és donar resposta de forma immediata a les principals problemàtiques 

detectades als carrers Jeroni Martí, Pin i Soler i Camí Antic, adoptant una solució provisional que minimitzi 

l’impacte del trànsit de pas en aquest itinerari i que es trobi en línia amb els objectius de la regulació del Camí 

Antic amb la pilona que es vol tornar a reactivar per part de l’EMD. 

Complementàriament, també es vol millorar l’accessibilitat i la seguretat viària per als vianants i les bicicletes 

en aquest àmbit, on actualment no disposen d’uns itineraris accessibles ni segurs i que és un dels objectius 

del Pla de Mobilitat Sostenible de Bellaterra que està redactant l’EMD. 

En aquest context, els objectius principals que es volen assolir són: 

• Millorar la seguretat viària per a tots els modes 

• Disminuir progressivament el volum de trànsit i dissuadir el trànsit de pas 

• Garantir les connexions de manera segura i accessible pels modes no motoritzats 

 

Per donar resposta a aquests objectius, es realitza una proposta que inclou 3 actuacions: 

1. Implantar un sentit únic en sentit Bellaterra en l’accés del Camí Antic des de Can Sant Joan 

2. Implantar zona 30 en tot l’itinerari i modificar les prioritats del carrers 

3. Garantir itineraris segurs i accessibles per als vianants  

 

A continuació s’exposen les actuacions i els beneficis que comportaran: 

1. Implantar un sentit únic en sentit Bellaterra en l’accés del Camí Antic des de Can Sant Joan 

L’actuació proposada consisteix en implantar sentit únic cap a Bellaterra a l’accés del Camí Antic des de la 

rotonda de l’avinguda de la Generalitat de Sant Cugat, fins al carrer Til·ler de Bellaterra. 

Si bé aquesta mesura no permetrà dissuadir la totalitat del trànsit de pas (70% del trànsit total del Camí Antic) 

que connecta amb i des de Sant Cugat com fa la pilona, si que permetrà dissuadir el trànsit que ho fa en sentit 

Sant Cugat, que d’acord amb les anàlisis realitzades en el present informe, és majoritari (al voltant d’un 65% 

del total del trànsit de pas circula en sentit Sant Cugat) i és el que provoca majors puntes de vehicles i, per 

tant, el que provoca també majors impactes.  

Amb aquesta mesura es preveu reduir un 65% del trànsit de pas, el que suposaria una reducció del 46% sobre 

el total del trànsit actual (uns 800 vehicles menys al dia). 

Per garantir l’únic sentit de circulació s’ampliarà l’espai destinant als vianants i s’implantarà un cordó 

d’aparcament en el carril sentit Sant Cugat. D’aquesta manera, a més de garantir un únic sentit de circulació 

es millorarà l’accessibilitat per als vianants. 
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Croquis sentit únic accés a Bellaterra des de Can Sant Joan 

 
 

2. Implantar zona 30 en tot l’itinerari i modificar les prioritats del carrers garantint la seguretat de 
tots els usuaris 

Actualment els carrers Jeroni Martí, Pin i Soler i Camí Antic estan regulats a un màxim de 40 km/h, amb alguns 

trams de 30 km/h. L’actuació proposa implantar velocitat màxima de 30 km/h en tot l’itinerari. 

Tanmateix, cal tenir present que l’itinerari que conformen aquests carrers disposa d’amples carrils i de 

prioritat en totes les interseccions, fets que generen que els vehicles agafin altes velocitats i que la majoria 

dels vehicles que circulen per aquest itinerari registrin velocitats superiors a les permeses.  

En aquest context, i amb l’objectiu de garantir la reducció de la velocitat, es proposen dues subactuacions: 

• Modificar les prioritats: Actualment l’itinerari té prioritat en totes les interseccions que disposa amb 
els carreres verticals. Es proposa avaluar els punts crítics on els vehicles agafen més velocitat i en 
aquests trams donar prioritat als carrers verticals, implantat un senyal de STOP en l’itinerari que 
conformen el Camí Antic, Pin i Soler i Jeroni Martí. D’aquesta manera, els vehicles que circulen per 
aquests tres carrers hauran de reduir la seva velocitat i aturar-se, garantint així la disminució de 
velocitat en els trams més crítics. 

• Delimitar i estrènyer els carrils de circulació: Actualment en alguns trams els carrils no estan 
delimitats i en altres són molt amples. Aquest fet comporta que els vehicles disposin de sensació de 
seguretat i agafin velocitats més elevades. Per aquest motiu es proposa delimitar els carrils i reduir 
la seva amplada deixant carrils amb una amplada d’uns 2,5 m. 

Complementàriament,  amb objecte de garantir que les bicicletes pugin circular de forma segura es proposa 

implantar al llarg de l’itinerari senyals horitzontals de velocitat màxima de 30km/h i de prioritat a la bicicleta. 

Exemple de senyals horitzontals de velocitat màxima de 30 Km/h i prioritat de bicicleta 
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3. Garantir itineraris segurs i accessibles per als vianants  

Actualment els vianants que es volen desplaçar per aquest itinerari i especialment amb cadira de rodes o 

amb cotxets de nadons han d’anar per la calçada, ja que no disposen d’alternativa. 

L’EMD preveu a curt-mig termini implantar voreres que garanteixin l’accessibilitat. Tanmateix, de forma 

provisional i amb l’objecte de millorar lleugerament la situació actual, es proposa implantar en la calçada un 

passadís per a vianants.  

L’actuació també inclou el repintat de tots aquells passos de vianants que mostren un estat millorable i la 

implantació en aquells que no se’n disposa, per tal de garantir la continuïtat de l’itinerari en totes les seves 

interseccions. 

Aquest itinerari es delimitarà amb pintura i disposarà de com a mínim d’1,5 m d’amplada, es recomana: 

• Separació del carril de circulació amb una doble línia continua. 

• Implantar mobiliari urbà tipus jardineres o pilones en els punts més crítics o en que els vehicles 
disposin de menys visibilitat per garantir la seguretat dels vianants. 

De forma complementària, si es vol, es pot pintar aquest espai per a vianants amb pintura per tal de fer-lo 

més visible, ja sigui en tot l’itinerari o en alguns trams. 

Exemples de passadissos per a vianants en calçada 
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