
LA RUTA PATRIMONIAL DEL PORT DE TARRAGONA

Descripció:
Edifici de dos pisos destinat a oficines per al director i empleats 
de Sanitat del port.

Data: 1930

18. SANITAT MARÍTIMA
Foto 31

LA RUTA PATRIMONIAL DEL PORT DE TARRAGONA

Història: La Direcció Facultativa de la Junta d’Obres del Port va 
redactar el projecte de construcció d’aquest edifici l’any 1925, 
que fou aprovat un any després. En aquest projecte inicial es 
contemplava la construcció d’un únic immoble per acoll ir els 
serveis de la Duana, Comandància de Marina i Sanitat encara 
que, finalment, s’optà per la construcció de tres edificis segons 
projecte de març de 1929. Les obres s’iniciaren l’agost del mateix 
any 1929 i van concloure el març de 1930.

Ubicat a l’andana superior del dic de Llevant i al costat de la 
Comandància, aquests dos edificis connectaven amb la part 
baixa del dic (on es va construir la Duana) a través d’una escala 
que encara es conserva en l’actualitat. 

L’edifici es distribuí en dos pisos “a fin de que ocupe la menor 
superfície posible, y no intercepte la zona no muy ancha del 
andén alto, que por el vecindario de Tarragona, viene util izándose 
como paseo marítimo”.

A la planta baixa hi havia el despatx del director, el del secretari 
intèrpret, el dispensari del Port i la sala del material. Al pis superior 
hi havia una habitació per al descans del guàrdia nocturn, una 
cambra de desinfecció, el laboratori i l’arxiu. El dispensari estava 
subvencionat per la Junta d’Obres del Port, ja que actuava de 
local de primers auxil is en cas d’accidents en l’àmbit portuari. 

L’edifici es va adequar el 2015 i la façana es va restaurar el 2016. 
Des de llavors està ocupada per l’entitat Apostolat del Mar de 
Tarragona-Stella Maris.

L’edifici està catalogat dins del POUM i forma part del Catàleg de 
béns a protegir-Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Tarragona.  
Foto 31. Edifici de Sanitat Nacional al costat de la Comandància del port situat a la 
part superior del dic de Llevant. (APT. Autor desconegut, Cap a 1930)


