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ACTIVITAT PROFESSIONAL I DOCENT 

 En l’àmbit públic: Des de 1990 ha treballat a la Direcció General d’Urbanisme de Catalunya, Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques: Coordinador comarcal d’Urbanisme, Coordinador territorial d’Urbanisme, Cap de servei 
territorial d’Urbanisme, Responsable de Sostenibilitat Urbana i al 2010 Subdirector general d’Actuació Territorial II. Al 
2011 va ser nomenat director de la Direcció general d’urbanisme.  

És vocal de nombrosos Consells de consorcis urbanístics 

 Activitat docent: Director del Postgrau en Planejament Urbanístic, organitzat per l’Escola Sert del Consell de Col·legis 
d’Arquitectes de Catalunya i professor associat a de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 
Terrassa (UPC) impartint l’assignatura d’urbanisme, serveis urbans i ordenació del territori (2004-2012) 

 Participació en jornades especialitzades: Ponent en múltiples conferències, seminaris i jornades en l’àmbit nacional 

organitzades pel COAC, l’Escola Sert, l’EAP, Associació Catalana de Municipis, en el Fòrum SCOT.CAT, etc; i 

internacionalment a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotà (2013), en el Fòrum d’Electes i Tècnics-Agermanament 
Conflent – Ripollès sobre “Urbanisme, energia i espais naturals a una banda i l’altra dels Pirineus”(octubre 2014), i la 
participació en el 6è el Simpòsium “Urban Research & Knowledge” organitzat pel Banc Mundial ( 2012) 

 
També ha participat en jornades sobre el litoral “Regional meetings to address coastal management and working on 
Integrated Maritime policy under the CPMR Intermediterranean Commission” i com a ponent en el Saló nàutic de 
Barcelona (2014) amb la nova legislació catalana del litoral. 

 

 

ANY: 

1962 

CURRICULUM VITAE 

NASCUT A: 

BARCELONA 

Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, des d’agost de 2011. 
 

Presideix totes les Comissions Territorials d’Urbanisme de Catalunya 
 

President de la Comissió Executiva i vicepresident del Consell Rector de l’Observatori del 
Paisatge 
 

Vicepresident del Comitè d’Experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial 
i d’urbanisme de Catalunya 
 

Vicepresident 2n i vocal del Consell Rector de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu 
i Aran (IDAPA), i del Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques 
de l’Ebre (IDECE) 
 

President del Consell de Govern del Consorci del Centre Internacional d’Investigació dels 
Recursos Costaners (CIIRC) 
 

Dirigeix la Comissió Inter departamental de seguiment d’Actuacions estratègiques 


