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INFORME TÈCNIC DE MOBILITAT EN RELACIÓ A LA  

CONNEXIÓ AMB LA UAB PEL PONT DE CAN MIRÓ.....Febrer 2020 

 

Àmbit d’estudi 

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. Aquesta connexió es realitza pel pont que 

connecta el carrer Can Miró amb la travessera dels Turons. 

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. 

Cal destacar, que aquest es podria considerar un accés secundari i que dins del terme de Bellaterra també 

es disposa d’una de les entrades principals a la UAB la qual es connecta amb la universitat des de la rotonda 

de la BV-1414 amb la carretera de la Universitat Autònoma. 

Àrea d’estudi 
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Caracterització de la mobilitat actual 

El carrer de Can Miró disposa d’un únic sentit de circulació en sentit UAB, aparcament en cordó en un costat 

i voreres variables d’entre 0,9m i 1,5m d’amplada lliure. En el darrer tram d’aquest carrer es disposa del 

pont que connecta Bellaterra amb la UAB. Aquest pont disposa de dues direccions per el trànsit rodat i 

voreres als dos costats de 80 cm d’amplada lliure, pel que no compleixen amb el decret d’accessibilitat.  

Al final del pont, es disposa de l’accés al recinte de la UAB on es dona continuïtat a 2 carrils de circulació i 

on neix un carril bici. 

Connexió entre el carrer Can Miró i el pont de la UAB 

 

 

 

  

 

 

 

 

El carrer Sardanista Serra disposa d’un carril de circulació en sentit a la BV-1414, un cordó d’aparcament i 

voreres d’entre 0,9m i 1,5m d’amplada lliure a costat i costat. El carrer Enric Morera disposa de doble sentit 

de circulació i voreres d’entre 0,9m i 1,5m d’amplada lliure a costat i costat. 

Es tracta d’un conjunt de carrers residencials, amb habitatges aïllats i a nivell de jerarquització viària de 

Bellaterra tenen la funció de carrers veïnals.  

La velocitat màxima de circulació en els carrers de la zona de Can Miró és de 40 km/h i a dins de la UAB la 

velocitat màxima és de 30 km/h. 

Velocitats i sentits de circulació dels carrers Can Miró, Sardanista Serra i Enric Morera 
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A nivell de modes no motoritzats, aquests carrers formen part de la Xarxa Principal de Vianants per a l’EMD 

donat que aquests permeten la connexió entre el nucli urbà i el Camí Verd i amb la UAB i, a més, connecten 

amb el carril bici de l’Autònoma, que actualment finalitza sobtadament al pont, al límit entre la UAB i el 

carrer Can Miró, i on a partir d’aquest punt no es disposa d’un itinerari segur per a les bicicletes.  

Els carrers que connecten aquest carril bici amb Bellaterra la velocitat és de 40 km/h pel que no és garanteix 

la seguretat viària per a la convivència entre vehicles i bicicletes (caldria que la velocitat estigués limitada a 

un màxim de 30 km/h), i les voreres són del voltant d’1,5m, pel que tampoc garanteixen la convivència amb 

els vianants (caldria que disposessin un mínim de 4m). 

Xarxes no motoritzats (amplada lliure de pas voreres) 

 

 

Actualment, 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. Aquest 

fet es genera per què en les hores punta l’accés principal se satura i els usuaris de la UAB troben en aquest 

itinerari alternatiu un accés més ràpid.  

El trànsit de connexió amb la UAB en les hores punta per aquests carrers veïnals de Bellaterra és molt intens 

i amb velocitats molt altes, provocant importants situacions d’inseguretat vial.  

Aquesta situació s’accentua especialment al carrer Can Miró, on 

l’estructura del carrer ho facilita al ser pràcticament recte i de baixada. 

En aquest sentit, cal destacar que actualment els veïns aparquen els 

seus vehicles amb una part sobre la vorera per evitar incidents amb el 

trànsit que baixa a altes velocitats.  

 

                                                                        Vehicles de veïns aparcats al Carrer Can Miró  
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Actualment els carrers Can Miró, Sardanista Serra i Enric Morera registren un elevat volum de vehicles de 

pas, donat que aquests carrers constitueixen una alternativa per entrar i sortir de la Universitat Autònoma 

quan l’accés principal de la rotonda de la universitat es col·lapsa en hora punta. 

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. 

Distribució horària a l’accés a la UAB │ Dades de les càmeres de control de vehicles de l’EMD de Bellaterra 

Entrada UAB          Sortida UAB 

 

 

Més enllà de les problemàtiques detectades en els propis carrers per l’impacte d’aquest trànsit, també cal 

tenir en compte la sensibilitat de les interseccions amb la carretera BV-1414 i especialment pel que fa als 

girs a l’esquerra. 

El tram de la BV-1414 des de la rotonda nord d’aquesta fins a la plaça del Pi és un tram on s’ha detectat que 

la velocitat de circulació és excessiva. Malgrat la doble línia central, els estretaments i altres mesures preses 

per l’EMD i la Diputació de Barcelona per reduir la velocitat a la carretera, no s’ha aconseguit una reducció 

adequada d’aquesta.  

A més, enregistra un l’elevat volum de trànsit (IMD superior als 5.000 vehicles), amb pics de gairebé 1.000 

vehicles l’hora, en les hores punta.  

Tram de la BV-1414 amb excessiva velocitat │ Informe de situació de la carretera BV-1414 al seu pas per Bellaterra 
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En aquest context, 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, degut a les elevades velocitats a les que circulen els vehicles en aquest tram i a la falta de visibilitat 

en alguns punts, com especialment passa en el tram de Can Miró on degut a la corba que fa la carretera, la 

visibilitat no és bona i és genera un perill de col·lisió amb vehicles que circulen en sentit nord.  

Encreuament entre la BV-1414 i el carrer Can Miró (Ruta d’accés a la UAB pel pont de Can Miró) 

     

 

Un altre encreuament perillós és el del carrer Enric Morera, ja que el fet que sigui de doble sentit de 

circulació, incrementa la problemàtica. En aquest carrer les sortides es realitzen a la tarda i conflueixen amb 

les entrades dels veïns a aquest carrer. Aquest fet comporta que hi hagi un encreuament de fluxos de 

vehicles i aquest fet incrementa la problemàtica. A l’hora punta de la tarda s’arriben a enregistrar en un dia 

tipus uns 100 vehicles sortint per aquest punt. 

Un altre de les problemàtiques en aquest encreuament amb la BV-1414 és que abans els vehicles envaïen 

el sentit contrari i per evitar aquestes situacions es van implantar pilones. 

Encreuament entre la BV-1414 i el carrer Enric Morera (Sortida de la UAB pel pont de Can Miró) 

 

En aquesta línia, cal tenir present també el conflicte que es crea en la connexió entre els carrers Sardanista 

Serra i Enric Morera. 
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Proposta de millora de la mobilitat 

El Pla de Mobilitat de l’EMD de Bellaterra, que es troba en la seva fase final de redacció, preveu la pacificació 

d’aquesta zona a tipus illa/carrers residencials i/o de vianants a mig termini. 

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

detectades, adoptant una solució provisional que causi el mínim impacte a la mobilitat de Bellaterra i que 

es trobi en línia amb els objectius del futur Pla. 

Els objectius principals que es volen assolir amb aquesta proposta són: 

• Millorar la seguretat viària per a tots els modes 

• Garantir les connexions de manera segura pels modes no motoritzats 

• Disminuir progressivament el volum de trànsit  
 

La proposta inclou 3 actuacions: 

1. Implantar un sentit únic de circulació al pont de Can Miró en sentit BV-1414 

2. Implantar un sentit únic al carrer Enric Morera en sentit BV-1414 

3. Garantir les connexions per els no motoritzats 
 

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

1. Implantar un sentit únic de circulació al pont de Can Miró en sentit BV-1414 

Amb aquesta actuació, es disminuirà notablement l’elevat volum de vehicles que circulen en sentit de 

baixada i a altes velocitats en sentit la UAB a les hores punta, que és el trànsit que causa un major impacte, 

degut a la seva concentració horària i a la velocitat en que circula.  

Aquesta millora s’obtindrà a partir de la implantació de sentit únic de sortida de la UAB en el pont, el que 

comportarà que no es pugui accedir per aquest a la UAB i per tant s’evitaran tots aquest fluxos, que no 

podran utilitzar aquesta entrada com a alternativa a la principal, especialment en l’hora punta del matí. 

Aquesta connexió d’entrada al recinte de la UAB, actualment ja es troba garantida per la carretera de la 

Universitat Autònoma, també pertanyent a Bellaterra, per la qual cosa no és necessari que també es pugui 

accedir per carrers interns de Bellaterra, els quals tenen funció residencial i no estan preparats per absorbir 

el volum de trànsit actual en les hores punta. 

Complementàriament, amb aquesta mesura, també es disminuirà notablement els vehicles que realitzen el 

gir a l’esquerra des de la BV-1414 per accedir al carrer de Can Miró i que d’acord amb l’exposat en l’anàlisi 

de la mobilitat actual generen conflictes a la carretera. Actualment entre les 7h i les 9h del matí realitzen 

aquest moviment una mitjana d’1 vehicle per minut amb els problemes de seguretat que això comporta.  

El trànsit del carrer Can Miró passarà a ser totalment veïnal (en l’àmbit es disposa d’unes 25 cases) i per a 

la mobilitat quotidiana. L’habitual és que les sortides és realitzin al matí i les entrades al migdia o a la tarda, 

pel que no s’espera que es registrin gaires girs a l’esquerra en l’hora punta del matí, que és el moment en 

que la BV-1414 disposa de més trànsit. 

Cal destacar que actualment, en el pont es disposa de l’entrada a l’aparcament d’una casa, i que aquest no 

disposarà d’alternativa per entrar a casa seva, pel que en la actuació proposada, s’inclou una zona mixta 

que serà exclusiva per a l’accés del veí i en la qual les bicicletes tindran prioritat sobre aquest. 

2. Implantar un sentit únic al carrer Enric Morera en sentit BV-1414 

Degut a que es mantindrà la sortida de la UAB pel pont i per tant la connexió amb la BV-1414 per Enric 

Morera (en hora punta de la tarda l’arriben a realitzar uns 100 vehicles), es proposa implantar sentit únic 

cap a la BV-1414 en aquest per tal d’evitar l’encreuament de fluxos que es genera en aquesta intersecció i 

que comporta un problema de seguretat viària ja que amb aquesta s’eliminen els girs a l’esquerra en aquest 

punt.  
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Aquesta mesura permetrà, a més, donar fluïdesa a les sortides i millorarà també l’encreuament amb el 

carrer Sardanista Serra. 

Donat que aquesta mesura afectarà l’accés dels veïns que viuen en aquest carrer, i que actualment entraven 

per aquí, es proposa que a més enllà de modificar el darrer tram que connecta Sardanista Serra amb la 

carretera, es modifiqui el sentit de circulació de tot el carrer en el mateix sentit i així els veïns podran accedir 

als seus habitatges pel carrer Sant Pau. 

3. Garantir les connexions pels no motoritzats 

Per tal de donar continuïtat al carril bici de la UAB es proposa estendre aquest 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 de 

forma segura d’acord amb els requeriments de seguretat viària.  

També s’aconsella 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. 

Per dur a terme aquesta actuació, a més de modificar les senyals verticals de velocitat, es proposa implantar 

senyals horitzontals de limitació a 30 km/h i de prioritat a la bicicleta.  

Exemple senyals horitzontals de limitació a 30 Km/h i de prioritat de bicicleta 

            

Amb objecte de garantir la continuïtat i accessibilitat dels vianants, es proposa l’ampliació de la vorera del 

carrer Can Miró en el tram del pont (on actualment la vorera és de 0,8 m), adequant-ne l’amplada a un 

mínim d’1,8m, tal com s’estipula a l’ordre estatal VIV/561/2010. 

Informació gràfica de la proposta 

Proposta de velocitats i sentits de circulació dels carrers Can Miró, Sardanista Serra i Enric Morera 
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Proposta detall del pont de Can Miró 
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