
 

 
C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa, Tarragona                                                                                                                           
Tel. 977 441 537, tortosa@cambratortosa.com, www.cambratortosa.com                                     
                

        

 
  

 

 

La Cambra de Comerç de Tortosa i el Consolat de Mar  
de Barcelona, el Col·legi d'Advocades i Advocats  

de Tortosa signen un conveni històric 
  

 
El passat 26 de novembre de 2020, a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Tortosa va tenir lloc la signatura del primer conveni que té per objecte promoure la resolució de 
conflictes entre empresàries acudint al Consolat del Mar per al nomenament d’un  mediador en 
Dret  mercantil,   per resoldre el conflicte per la via extrajudicial, amb la col·laboració de l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocades i Advocats de Tortosa, mitjançant el seu centre de Mediació de Dret Privat 
de les TTEE. 
 

 

  notadepremsa 
            30 de novembre de 2020    
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La signatura del Conveni va tenir lloc a la seu de la Cambra amb l'assistència del Consol Major, el Sr. Jordi 
Domingo i Garcia-Milà, del President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, el Sr. 
Francesc Faiges i Borràs i de la Degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, la Sra. Marta 
Martínez i Gellida. 
 

   
 

El Consolat de Mar va ser l'organisme del dret marítim català, així com d’altres territoris a la vora del mar de la 
Corona d'Aragó, dedicat a les qüestions marítimes i comercials i exercir-hi la jurisdicció penal. Aquest Consolat 
de Mar evoluciona com a codi jurídic i té les seves arrels en el tribunal de la Carta Consular de Barcelona de 
l’any 1.258, fonamentada en els costums marítims i del comerç tradicionals, conformant un corpus jurídic que 
regulava el dret marítim català, fins la seva expansió per la Mediterrània com a dret mercantil i de navegació, 
passant més tard a l'atlàntic com a dret internacional. Això va donar nom al que coneixem com: “ius 
mercatorum”. 
 
La ciutat de Tortosa va fundar el seu Consolat del Mar, tal i com ho afirmen molts d'historiadors, a l'any 1363. 
Gaudia del seu llibre de Costums de data 1279 on parcialment incorporaven els usos mercantils de la seva 
àrea d'influència fluvial i marítima que amb molt bona harmonia amb el Consolat de Mar de Barcelona, aquest 
llibre va conviure amb el del mateix Consolat de Mar, essent tots dos la base fonamental de l'ordenament 
marítim general.   
 
En l’actualitat es necessari implementar instruments de resolució de conflictes de caràcter extrajudicial, com es 
la mediació que és metodologia adient per resoldre conflictes de caràcter mercantil, sense perjudici de recorre 
a la via judicial en cas de no resoldre amistosament la controvèrsia. Es una eina que és posa a l’abast dels 
empresaris ebrencs, ja que aquest conveni es el primer d’una llarga llista que busca afavorir els processos de 
mediació en Catalunya. També aporta una sèrie de avantatges pel seu caràcter confidencial per la qual cosa 
s'evita la publicitat que comporta el procés judicial, preservant així la imatge de la marca, és econòmic ja que 
els conflictes es resolen en poc temps i un estalvi de diners, i permet mantindré les relacions comercials i 
empresarials al formalitzar acords de caràcter amistós. 
 
La situació del mon empresarial en l'actualitat és, si més no, molt delicada. El tancament d'establiments, el poc 
consum i la inseguretat patent per la situació atípica que ens ha tocat viure fa necessari que els operadors 
econòmics i els jurídics s'alineen a la recerca d'aquests mitjans diferents als jurisdiccionals per gestionar, entre 
altres coses, de la millor manera possible, els interessos dels diferents col·lectius per exercitar la funció que a 
cadascun li correspon: triomfar en el món empresarial, assessorar i obtenir una resposta ràpida a 
qualsevol disputa que hi pugui haver que no redueixi la capacitat operativa de les parts.  
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La il·lusió en el moment de la signatura era patent atenent, no només a la continuïtat històric que configuraven 
totes tres entitats, si més no a l'aposta que es feia per utilitzar altres sistemes coetanis a la via judicial, un dels 
mes importats a hores d'ara, la mediació, que amb el suport de l'advocacia pot conferir un resultat digne 
d'elogiar, ja que permet gaudir d'una línia de resolució dels conflictes ràpida, consensuada i propera. 
 
 
Per més informació podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
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