
EL PASSATGE ARC DE SANT MARTÍ D’HORTA-

GUINARDÓ SERÀ PÚBLIC; AIXÍ HO VA RECOMANAR 

LA SÍNDICA 

El veïnat es queixava que en el passatge es van dur a terme unes obres que 

impedien el pas dels vianants en el que és un camí natural de molta gent del 

barri 

Vilà va donar la raó a la ciutadania i va advertir al Districte de l’obligació de 

comprovar l’execució de les obres fetes, que no s’ajustaven a la llicència 

La defensora va plantejar impulsar les actuacions necessàries dirigides a 

aconseguir la cessió de l’espai per convertir-lo en un passatge públic 

El passatge Arc de Sant Martí, fins ara de titularitat privada, serà finalment un espai 

públic. Així ho va recomanar la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, en una 

resolució després d’estudiar una queixa col·lectiva de 194 veïns i veïnes d’aquesta 

zona situada al Districte d’Horta-Guinardó. 

L’informe de la síndica coincideix en el temps amb l’anunci de l’Ajuntament que el 

passatge serà un espai públic. La resolució es va tancar l’11 de juliol i es va enviar a 

l’Ajuntament el dia 20. Uns dies després, concretament el dia 24 de juliol, el consistori 

va fer públic la cessió gratuïta del passatge, per part del propietari, al municipi. 

El veïnat, que va presentar la reclamació a la síndica el passat 16 de febrer, es 

queixava que en el passatge es van dur a terme unes obres –que no s’ajustaven a la 

llicència, segons Vilà-- que impedien el pas dels vianants en el que és un camí natural 

de molta gent del barri. Les persones reclamants explicaven que des de feia temps 

demanaven un passatge públic i que la realització ja s’havia acordat amb el Govern 

anterior. 

La síndica va donar la raó a la ciutadania i va advertir al Districte d’Horta-Guinardó de 

l’obligació de comprovar l’execució de les obres fetes al passatge, adoptar les mesures 

regulades per la Llei d’urbanisme quan les obres es realitzen sense llicència o 

comunicació o sense ajustar-se al seu contingut, i impulsar l’acció inspectora de totes 

aquelles obres que es realitzen en el seu territori. 

Finalment, Vilà va recomanar fer les actuacions necessàries dirigides a aconseguir la 

cessió de l’espai per convertir-lo en un passatge públic, com ara es farà. El Districte té 

intenció d’encarregar un projecte arquitectònic per urbanitzar el passatge, amb la 

construcció d’unes escales i el seu enjardinament. 


