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Expedient: Mobilitat en relació als carrers Jeroni Martí, Pin i Soler i Camí Antic de 
Sant Cugat dins de l’EMD Bellaterra 

 

4.- Aprovació inicial de la mobilitat en relació als carrers Jeroni Martí, Pin i 

Soler i Camí Antic de Sant Cugat dins de l’EMD Bellaterra.  

 
 
Atès que 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.  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, en les hores punta l’enllaç destinat a 
realitzar la connexió entre aquestes dues grans xarxes presenta saturacions i que com a 
conseqüència d’això 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. 
 
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 són la de millorar la 
seguretat viària per a tots els modes, la de disminuir progressivament el volum de trànsit i 
dissuadir el trànsit de pas, i la de garantir les connexions de manera segura i accessible 
pels modes no motoritzats.  
 
Vist l’informe de mobilitat emès en data gener 2020, que proposa per una banda implantar 
un sentit únic en sentit Bellaterra en l’accés del Camí Antic des de Can Sant Joan, amb les 
mesures escaients per fer-ho efectiu; implantar zona 30 en tot l’itinerari i modificar les 
prioritats del carrers, amb la implantació de la senyalització escaients; i garantir itineraris 
segurs i accessibles per als vianants, amb les zones de reserva, pintura i senyalització per 
garantir l’ús i la seguretat dels usuaris.  

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: 
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1. IMPLANTAR UN SENTIT ÚNIC en sentit Bellaterra en 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, així com delimitar els carrils  

2. REDUIR LA SEVA AMPLADA deixant carrils amb una amplada d’uns 2,5 m, 
delimitant-se un espai mínim d’1,5 m d’amplada, separant el carril de circulació amb 
una doble línia continua i implantant  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.  

3. ORDENAR l’establiment, per tal de garantir-ho, de l’ampliació de l’espai destinant 
als vianants i un cordó d’aparcament en el carril sentit Sant Cugat.  

4. ESTABLIR com a zona 30 Camí Antic des de la rotonda de l’avinguda de la 
Generalitat de Sant Cugat, fins al carrer Til·ler de Bellaterra i modificar les prioritats 
del carrers garantint la seguretat de tots els usuaris. 

5. ORDENAR que es doni prioritat als carrers verticals, implantat un senyal de STOP 
en l’itinerari abans esmentat en el punt primer.  

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. 

 

EL PRESIDENT, 

Ramon Andreu Atik 

 

Bellaterra, a 24 de febrer de 2020 

 

 

 

 

 


