
 

L’ICAT i el Port analitzen el marc jurídic de l’activitat 
portuària a les IV Jornades de Dret Portuari de Tarragona   
 
 
Tarragona, 24 de novembre de 2016. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona i el Port de Tarragona organitzen demà 
la quarta edició de les Jornades de Dret Portuari, una iniciativa que té com a objectius aportar coneixements en aquest 
àmbit als professionals del dret i, d’altra banda, que les empreses del Port de Tarragona puguin gaudir de professionals 
especialitzats en el seu marc jurídic, amb els coneixements adequats per a gestionar les activitats empresarials en 
l’àmbit portuari.  
 
Les IV Jornades de Dret Portuari de Tarragona tenen el següent programa:  
 

9:00h a 9:10h Presentació de la Jornada a càrrec de Manel Albiac, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, i 
Josep Andreu,  President de la Autoritat Portuària de Tarragona. 

9:10h a 10:20h "Plans Interiors Marítims" a càrrec de Nuria Obiols, Capità Marítim de Tarragona. 

10:20h a 10:30h Col·loqui. 

10:30h a 11:20h "Particularitats de la tributació local en la zona de servei dels ports”, a càrrec de Joan Pagés, Doctor 
en Dret i Catedràtic de Dret Financer i Tributari a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 

11:20h a 11:30h Col·loqui. 

11:30h a 12:00h Cafè al hall de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. 

12:00h a 12:50h “L’ordenació urbanística de la zona de servei dels ports”, a càrrec de Carles Pareja i Lozano, Doctor 
en Dret, advocat i Professor Titular de Dret Administratiu a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. 

12:50h a 13:00h Col·loqui. 

13:00h a 13:50h “La dimensió temporal de les concessions demanials portuàries", a càrrec de José Antonio Morillo-
Velarde del Peso, Advocat de l’Estat i Cap de l’Assessoria Jurídica de l’ens públic Puertos del Estado. 

 13:50h a 14:00h Col·loqui. 

14:00h Clausura de les Jornades a càrrec de Manel Albiac, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. 

 
 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’ICAT 
Telèfon: 977  21 23 60 
comunicacio@icatarragona.com 
www.icatarragona.com 

comunicacio@icatarragona.com
http://www.icatarragona.com/

