
                                                                                               

 
L’ICAT i el Port organitzen conjuntament les IV Jornades 
de Dret Portuari de Tarragona  
 

 L’objectiu és oferir als advocats tarragonins formació específica sobre el dret marítim i 
portuari perquè puguin desenvolupar-se professionalment en aquest context 
 

 
Tarragona, 25 de novembre de 2016. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, l’ICAT, i el Port de Tarragona han 
tornat a organitzat conjuntament i per quart anys consecutiu les Jornades de Dret Portuari, gràcies a un conveni 
subscrit entre ambdues institucions. La iniciativa té un doble objectiu: d’una banda aportar coneixements en aquest 
àmbit específic als professionals del dret de Tarragona i, de l’altra, que les empreses del Port de Tarragona puguin 
gaudir, gràcies a la formació continuada a la que aquestes Jornades contribueixen, de professionals especialitzats en el 
dret portuari, un marc legislatiu en constant evolució.  
 
Les Jornades, que s’han celebrat aquest matí a la seu de l’ICAT, han estat inaugurades pel Degà del Col·legi, Manel 
Albiac, i el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Andreu. Tots dos han coincidit en la necessitat que els 
professionals del dret de Tarragona actualitzin permanentment els seus coneixements en aquesta matèria específica. 
Albiac ha destacat que “és un sector que ofereix moltes possibilitats als advocats de Tarragona”, mentre que Andreu ha 
posat l’accent en “la importància que per al desenvolupament de les empreses del Port té comptar amb juristes 
especialitzats en aquest entorn”.  
 
Després de la inauguració ha arribat el torn de les diferents ponències, a les que han assistit una vuitantena de 
persones, entre professionals del dret i estudiants. La primera ha anat a càrrec de Núria Obiols, Capitana Marítima de 
Tarragona, que s’ha centrat en els plans de prevenció de contaminació marítima, posant exemples de situacions 
d’emergència, detallant com es coordinen i s’apliquen els protocols que involucren a diverses administracions.  
 
La segona ponència l’ha pronunciat Joan Pagès, catedràtic de Dret Tributari de la URV. Pagès ha fet una aproximació en 
profunditat a l’àmbit de la tributació portuària, amb especial atenció a l’aplicació de l’IBI. La tercera intervenció ha 
estat la de Carles Pareja, doctor en Dret i professor de la Universitat Pompeu Fabra, i ha versat sobre l’ordenació 
urbanística dels ports, específicament sobre el control de les obres en el domini públic portuari.  
 
Per últim, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, Advocat de l’Estat i Cap de l’Assessoria Jurídica de l’ens públic 
Puertos del Estado, ha basat la seva ponència en la dimensió temporal de les concessions demanials portuàries, 
detallant aspectes com els terminis concessionals, les pròrrogues, els requeriments, les ampliacions dels terminis 
inicials i els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de juliol de 2016. 
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