
NOM I COGNOMS: Josep Maria Carreras Quilis 
 
TITULACIÓ I FORMACIÓ ACADÈMICA: 

Titulació d’arquitecte superior per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona en l’especialitat d’urbanisme obtinguda l’any 1982. 

 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: 
Càrrecs: 

 Arquitecte del Servei de Documentació de la Direcció General d’Urbanisme des del 
30.6.84 fins el 1.12.87. 

 Coordinador de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona responsable del Vallès 
Occidental (Direcció General d´Urbanisme) des de l’1.12.87 fins al 1.6.90. 

 Cap del Servei de Documentació de la Direcció General d´Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya des de 1990 fins al 2001. 

 Cap de servei d’Informació Territorial i Coordinació Tècnica de la MMAMB des de 
l’any 2001 fins al 2010. 

 Director de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona des de l’any 
2010 

 
Redacció de plans urbanístics 
 
Ha dirigit  la redacció de 33 plans plans generals o normes subsidiàries. 
 
Actualment està dirigint el Pla Director Urbanístic Metropolità  de Barcelona. 
 
Publicacions: 

-  “Política de sòl a Europa” ( Barcelona 1995).Amb altres autors 

- “Transformacions urbanitzadores 1977-2000. Àrea metropolitana i regió 
urbana de Barcelona”. Llibre codirigit amb Antonio Font (catedratic d’Urbanisme 
de la UPC) i relitzat amb dos equips pertanyents a la UPC i a la MMAMB. 

- “Morfologia del territori metropolità” (Barcelona any 2007). Treball col.lectiu 
amb altres autors. Col.lecció de monografies del PlaEstratègic Metropolità. 

- Monogràfic de la revista Papers (número 50) sobre ”Aglomeracions 

metropolitanes europees” (Barcelona 2009), amb Montse Otero i Ernest Ruiz 

- “50 anys de transformacions territorials 1956-2006.Àrea i regió metropolitana 

de Barcelona” (Barcelona 2012), amb Montse Otero i Ernest Ruiz. 

- “Anàlisi de les modificacions del Pla General Metropolità” (Barcelona 2014). 

Amb Xavier Alarcon i Pere Manubens. 

- Direcció de les publicacions de “Directrius urbanístiques pel PDU” 

(Barcelona 2017-2018) 

 
ALTRES: 
 
Entrevista del programa “L’ambició de la mesura” realitzat per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ft7-R0Wptow” 
 
Entrevista al diari “El Periódico” 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona-metropolitana/josep-maria-carreras-
pla-urbanistic-millora-les-ciutats-els-seus-habitants-32753 


