
LA RUTA PATRIMONIAL DEL PORT DE TARRAGONA

Descripció:

Edifici d’estil historicista que fa xamfrà entre la plaça dels Carros 
i el carrer d’Anselm Clavé.

Data: 1923

14. ANTIGUES OFICINES 
DE LA JUNTA D’OBRES DEL PORT 
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Història: Quan Joan Smith projectà el barri de la Marina a 
començaments del segle XIX, i aquest s’anà bastint a partir 
de 1806, la proximitat del port, d’una banda, i el reclam que 
constituïa aquesta nova zona, de l’altra, feu que molts negociants 
i comerciants s’hi establissin, sobretot al voltant del nucli central, 
la plaça dels Carros. 

La institució portuària, en aquells moments en mans de la Junta 
Protectora de les Obres del Port, l’any 1817 rehabil ità un edifici 
destinat a oficines situat a la cantonada de la plaça dels Carros.

Anys més tard, el 1869, un cop constituïda la Junta d’Obres del 
Port de Tarragona, es començaren les obres per a rehabil itar 
novament l’edifici d’oficines, que finalitzaren l’octubre del 
mateix any.

El gran projecte d’aquest immoble, però, data de l’any 1921 en 
què l’enginyer i director del Port, José Serrano Lloberes, redactà 
la seva reforma i millora. El 1922 l’enginyer García de Membrillera 
feu una nova aportació. Les obres començaren el dia 9 de gener 
d’aquest any. Una de les clàusules del projecte, que no es podia 
obviar, era que la construcció, estèticament, no podia diferir de 
les pautes constructives que s’havien seguit per bastir l’edifici 
d’Obres Públiques, situat just al costat i construït poc temps 
abans. 

El 1934 fou redactat un nou projecte de reforma de l’immoble, 
les instal•lacions del qual resultaren insuficients a causa del 
creixement dels serveis portuaris, però, l’esclat de la Guerra Civil 
paralitzà la proposta que no s’executà fins al 1939.  

L’edifici va ser util itzat per l’administració portuària fins al 1980 
en què els serveis es traslladaren a una nova seu, al passeig 
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de l’Escullera. Restà un temps en desús fins que l’any 1986 es 
reformà de dalt a baix i des del 1990 és la seu de l’Arxiu del Port 
de Tarragona.
L’estiu de 2015 s’hi va fer una important intervenció que 
contemplà la rehabil itació de la façana deixant a la vista alguns 
elements arquitectònics decoratius originals que amb els anys 
havien restat ocults sota la pintura. 
L’edifici està catalogat dins del POUM i forma part del Catàleg de 
béns a protegir-Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Tarragona.  

Foto 24. Edifici remodelat de les antigues oficines de la Junta d’Obres del Port, 
actualment seu de l’Arxiu del Port. (APT. Autor desconegut, 1923)

Foto 25. Façana de l’Arxiu del Port pel carrer Anselm Clavé. (Ram Giner, 2016)
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