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Barcelona no ha tingut mai un port franc, però el projecte per tenir-ne un ha plas-
mat durant molt de temps les aspiracions de projecció exterior de la ciutat, tant en
l’àmbit estatal com en l’esfera internacional.

En síntesi, un port franc és un espai portuari (un port o una part d’un port) que
queda fora del territori duaner de l’Estat on es troba. Això permet que les mercade-
ries hi puguin entrar o sortir sense haver d’abonar els aranzels o drets de duana exi-
gits per l’Estat o, fins i tot, que s’hi puguin ubicar indústries de transformació d’a-
questes mercaderies en nous productes, igualment exempts d’aranzels. En els seus
inicis, els ports francs es consideraven una franquícia atorgada a algunes ciutats amb
port marítim (Lliga Hanseàtica), per evolucionar, constituïts els mercats nacionals,
cap a un règim d’excepció permès pels Estats dins les seves fronteres duaneres per
reforçar la seva pròpia posició en el comerç internacional. De retruc, això afavoria
el creixement dels ports i fomentava la competència entre ells, la qual cosa es veia
reflectida en la necessitat de millorar-ne els accessos marítims i terrestres. Ja en el
segle XX, els ports francs van guanyar rellevància com a solució als problemes d’ac-
cés marítim derivats dels tractats de pau que van posar fi a la Primera Guerra
Mundial a través de la seva internacionalització, objecte de les denominades
“Regles de Barcelona”, aprovades per a la Conferència de Comunicacions i Trànsit
de la Societat de Nacions que tingué lloc a Barcelona el 1921. Tanmateix, el poten-
cial dels ports i les zones franques com a mitjà de projecció exterior de les ciutats i
dels Estats ha anat minvant després de 1945 com a conseqüència de la liberalització
del comerç internacional i la integració europea.

Tot i que els primers precedents es remunten a la segona meitat del segle XVII, la
idea de construir un port franc a Barcelona no començà a germinar fins a mitjan
segle XIX, com una reivindicació vinculada a l’ampliació del port i la millora de les
seves comunicacions terrestres, amb la perspectiva de la construcció del Canal de
Suez i de la competència amb els ports de Gènova i Marsella. L’impuls definitiu,
però, vingué ja en el segle XX, arran de la pèrdua de les colònies americanes, unida
a la voluntat política de l’Ajuntament de gestionar el port. Després de llargues nego-
ciacions amb el govern, marcades per l’hostilitat de la dreta agrària espanyola, es
constituí el Consorci del Port Franc de Barcelona, que arribà a gestionar un dipòsit
franc i impulsà diversos projectes d’ampliació de l’espai portuari i de connexió vià-
ria i ferroviària del port. Cap d’aquestes infraestructures no s’arribà a realitzar, per
bé que el projecte de port franc encara es mantingué fins el 1965.
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