
Agustí Jover Armengol, economista 

Soci fundador de Promo Assessors Consultors S.A., empresa especialitzada 

en anàlisi i gestió econòmica i financera de projectes de transformació del 

territori. Analista del mercat immobiliari. Membre de la Comissió 

d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi d’Economistes i representant 

del CEC a diverses Comissions Territorials d’Urbanisme. Secretari de la 

Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme que agrupa diferents 

col·legis professionals. 
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Investigador postdoctoral en el área de Derecho Administrativo de la 

Universidade de Santiago de Compostela. Es miembro de la Scientific 

Network on Eviction and Housing Rights y autor de varias publicaciones en 

materia de vivienda 



 

 

Juli Ponce Solé és Catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona i 

codirector de la Càtedra Barcelona d´Estudis d´Habitatge. Ha estat Vicedegà i Director 

del TransJus, l'institut de recerca transdisciplinar de la Facultat de Dret de la UB També 

va ser Director de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. 

És Doctor en Dret (Premi extraordinari de doctorat al 2000, i el seu llibre resultat de la 

tesis, Deber de buena Administración y derecho al procedimiento debido, publicat per 

Lex Nova, al 2001 va ser premiat com una de les tres millors tesis doctorals europees 

de 2001, segons l´European Group of Public Law). Té el títol de Master of Arts de 

l´Acadèmia de l´European Public Law Organization, després de seguir cursos durant 

dos anys i defensar una memòria davant d´una comissió de professors europeus. Abans 

d'acabar el seu doctorat, va fer recerca durant un any a l' Harvard Law School, gràcies 

a una beca, on també va cursar el 31è Program of Instruction for Lawyers. 

És membre de l´ European Group of Public Law i de l´European Network for Housing 

Research. Ha estat professor visitant i ha impartit conferències en diverses universitats 

estrangeres, com ara les universitats de Georgia State (Atlanta, EUA), Sheffield (Regne 

Unit) o la Pontifícia Universidad Católica del Perú, entre altres. Ha estat professor de 

l´Academy of European Public Law. 

Juli Ponce és ponent habitual en temes de Dret Públic, com ara el bon govern, el dret a 

la bona administració, la better regulation, la prevenció de la corrupció, el Dret urbanístic 

o el dret de l'habitatge. Les seves consultories, projectes de recerca i conferències s'han 

desenvolupat transferint coneixement al sector privat i públic. És autor de més d´una 

dotzena de llibres i coordinador de diverses monografies en diferents països i de més 

de 100 articles acadèmics publicats en publicacions espanyoles, europees, 

hispanoamericanes i nord-americanes. 

És autor del Manuel de Fonaments del Dret Administratiu i de la Gestió Pública, ja 

per la tercera edició, publicat per l´editorial Tirant Lo Blanch, el primer manual en català 

en aquest àmbit. Primeres pàgines en obert, aquí. 

Alguns dels seus treballs en anglès es poden trobar aquí. Ha editat i escrit en un llibre 

col·lectiu publicat en anglès per una editorial acadèmica nord- americana, així com en 

un número especial també en anglès de la Revista de Derecho Urbanístico y Medio 

Ambiente, tots dos amb una perspectiva transdisciplinar i internacional en relació amb 

l'habitatge i l'ús del sòl i resultats de dos congressos internacionals previs. 

Ha rebut diferents guardons, entre ells el I Premi Fermín Abella y Blave, de l´Instituto 

Nacional de Administración Pública, el "Premio Internacional de Investigació Jurídica 

Lorenzo Martín-Retortillo Baquer sobre Derechos Fundamentales", convocat per l' 

Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo,  al 2013,  el Premi Ferrer 

Eguizábal del Col · legi d'Advocats de Barcelona en diverses ocasiones, al 2002 i al 

2018 i menció especial el 2013 o el Premi Longevia al 2020, convocat pel BBVA, per un 

treball en matèria de pensions i nudges. 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2021/06/013.html
https://egpl.eplo.eu/
https://enhr.net/
https://enhr.net/
https://eploacademy.eu/session-2022/
https://editorial.tirant.com/es/libro/manual-de-fonaments-del-dret-administratiu-i-de-la-gestio-publica-textos-legals-materials-per-practicar-dades-empiriques-3-ed-juli-ponce-sole-9788411308250?busqueda=manual+de+fonaments+del+dret+administratiu&
https://readingroom.law.gsu.edu/do/search/?q=Juli%20Ponce%20&start=0&context=10087990&facet=
https://www.law.du.edu/documents/rmlui/publications/Land-Use-Law-Housing-and-Social-and-Territorial-Cohesion.pdf
https://www.law.du.edu/documents/rmlui/publications/Land-Use-Law-Housing-and-Social-and-Territorial-Cohesion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Wellington-Migliari/publication/294728434_The_actual_right_to_housing_in_Public_Administrations_social_urban_movements_and_the_right_to_the_city_Brazilian_and_Spanish_cases/links/56c3488608aee3dcd4164b2c/The-actual-right-to-housing-in-Public-Administrations-social-urban-movements-and-the-right-to-the-city-Brazilian-and-Spanish-cases.pdf
https://www.inap.es/documents/10136/1701407/PagInicia-El%2520derecho-y-la-ir-reversibilidad.pdf/cea1aaf9-a6fe-147b-66d5-5a6ca7fa420d
https://www.inap.es/documents/10136/1701407/PagInicia-El%2520derecho-y-la-ir-reversibilidad.pdf/cea1aaf9-a6fe-147b-66d5-5a6ca7fa420d
https://www.abc.es/economia/abci-premios-bbva-longevia-recetas-para-apuntalar-pensiones-202003090200_noticia.html
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Economista i politòloga per la Universitat d'Àmsterdam. Portaveu del 

Sindicat de Llogateres. Ha treballat a laboratoris urbans a la Ciutat de Mèxic 

i municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Actualment és 

investigadora sobre habitatge i desigualtats a l’institut de recerca urbana 

Hidra. 
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territori. Analista del mercat immobiliari. Membre de la Comissió 

d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi d’Economistes i representant 

del CEC a diverses Comissions Territorials d’Urbanisme. Secretari de la 

Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme que agrupa diferents 

col·legis professionals. 



                                                                                             
 

 
 
 
 
Elga Molina Roig és doctora en Dret, assessora jurídica del Servei Municipal de 

l’Habitatge de Tarragona (SMHAUSA) i ha estat responsable de l’Oficina 

d’habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès durant 12 anys. També ha 

treballat com assessora jurídica en Dret immobiliari per diverses entitats com 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament d’Altafulla, Amnistia Internacional, la 

Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i la Càtedra d’habitatge de la URV. 

També ha estat professora associada de Dret civil de la Universitat Rovira i Virgili 

i ha participat en dos projectes europeus per la Comissió europea. Ha 

comparegut davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de 

Catalunya en relació a la Proposició de Llei de mesures urgents per a l’Habitatge 

i ha participat en la direcció tècnica de la Comissió per la realització d’un dret 

d’arrendaments d’habitatge a Catalunya i en les reunions de treball per la 

regulació del Projecte de Llei estatal pel dret a l’habitatge, del RDL 7/2019 de 

modificació de la Llei d’arrendaments urbans i la Llei 11/2020 de mesures urgents 

en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. 

A més, ha realitzat més de quaranta conferencies sobre el sector de l’habitatge i 

té més de trenta publicacions sobre la matèria, especialment sobre 

arrendaments urbans. Cal destacar la publicació al 2018 de la seva tesis doctoral 

amb Tirant lo Blanch, que és titula “una nueva regulación para los 

arrendamientos de vivienda en un contexto europeo” i la publicació al 2020 del 

llibre “obras y reparaciones en los arrendamientos urbanos de vivienda” con 

Aferrer.  
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Irene Escorihuela Blasco  

és Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la 

Universitat Pompeu Fabra, amb estada a Sciences Po, i graduada en 

Dret amb Màster d’Advocacia per la Universitat de Barcelona. 

Especialitzada en drets humans i dret a l’habitatge i la ciutat, 

actualment és Directora de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials 

i Culturals (ODESC), on coordina recerques, publicacions, formació 

en drets humans i assessorament en polítiques públiques. Ha 

treballat també a l’administració pública i a la Universitat de 

Barcelona. Té experiència acadèmica i laboral a Amèrica Llatina, 

especialment a Perú i Equador. Forma part del Consell Directiu de la 

xarxa internacional Red DESC- ESCRnet i és membre del Consell 

Assessor de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona i 

de l'Estructura de Drets Humans de Catalunya. 



 

Josep Maria Raya és catedràtic d’Economia Aplicada en el Tecnocampus 

Mataró-Maresme (Universitat Pompeu Fabra). Actualment és director de la 

Càtedra “Habitatge i Futur” de APCE-UPF i responsable de recerca del 

Tecnocampus. Les seves àrees de recerca habituals són l’economia de 

l’habitatge i el turisme.   Ha publicat més de 30 articles en Journals del JCR 

com: Journal of Housing Economics, Regional Science and Urban 

Economics, Papers in Regional Science, Urban Studies, Regional Studies, 

entre d’altres. Guanyador del 2016 Best paper published by SERIES en el 

bienni 2014-2016. Ha dirigit projectes de transferencia del coneixement en 

matèria d’habitatge per institucions com Ivalua, Generalitat de Catalunya, 

Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Barcelona, INCASOL, Caixabank, 

Tecnocasa O APCE, ENTRE D’ALTRES. Es el investigador principal de diversos 

projectes competitius del MCINN i col·labora habitualment amb mitjans de 

comunicació (El Periódico, La Vanguardia, Agenda Pública, Tv3, Tve…) 



Jordi Jofre-Monseny  

és llicenciat i doctor en Economia per la Universitat de Barcelona. És Professor 

Agregat al Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona des del 

2013 i és investigador de l’Institut d’Economia de Barcelona. La seva àrea 

d’especialització és l’economia urbana i les seves interseccions amb 

l’economia pública i l’economia laboral. La seva recerca ha analitzat l’impacte 

espacial de polítiques públiques com ara la imposició local, els subsidis d’atur, 

l’ocupació pública o les polítiques de regeneració urbana. Darrerament, la seva 

recerca també ha abordat les causes de la gentrificació. Els seus treballs han 

estat publicats en revistes com Journal of Public Economics, Journal of Urban 

Economics, Regional Science and Urban Economics i Journal of Economic 

Geography. 



Josep Ferrer Riba 

 

Catedràtic de Dret civil a la Universitat Pompeu Fabra. Co-director (UPF) de 

la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge. Membre de la Comissió de 

codificació de Catalunya. Autor i editor d'obres de comentaris a la legislació 

civil de Catalunya i d'estudis de dret català, espanyol i comparat (persona, 

família, successions i contractes). Coordina el Grup de recerca consolidat en 

Dret patrimonial i és recercador principal en convenis de transferència amb 

institucions públiques en matèria de contractes de lloguer, contenció de 

rendes i modalitats de tinença d’habitatge.  

 



Dr. Konstantin A. Kholodilin es investigador en el DIW de Berlín desde 

2005. El nació en 1973 en San Petersburgo (Rusia). En 1995 el graduo de la 

Universidad Estatal de San Petersburgo. K. Kholodilin es doctor por la 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) y tiene una habilitación de la 

Universidad Europea de Viadrina. De 2001 a 2004 realizó análisis del ciclo 

económico en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Ha publicado 

numerosos artículos en revistas internacionales (Economics Letters, 

Explorations in Economic History, International Journal of Forecasting, 

Management Science, Review of Income and Wealth, etc.). Sus principales 

intereses de investigación son la economía inmobiliaria, la econometría 

espacial y la elaboración de indicadores adelantados. 



María José Aldanas  

 

es responsable de políticas en la Federación de entidades que trabajan con 

personas sin hogar, FEANTSA. Desde 2016 se dedica a temas relacionados 

con el sinhogarismo y el derecho a la vivienda en FEANTSA. Actualmente 

coordina la red Housing Rights Watch que reúne a ONGs, académicos, 

abogados y otros profesionales para promover el acceso al derecho a la 

vivienda de las personas sin hogar, apoyar el litigio estratégico y combatir 

la criminalización del sinhogarismo.   

Maria Jose es una jurista comprometida con diferentes causas sociales. 

Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y tiene un 

máster en Migración y Relaciones Interculturales por la Autónoma de 

Madrid.   

Se curtió profesionalmente en la Asociación Provivienda (en Madrid), 

donde entre otras tareas representaba a la entidad en redes que trabajan 

con personas sin hogar y participaba en las reuniones del grupo de trabajo 

de vivienda de FEANTSA. 



Mariona Segú és professora adjunta a THEMA, CY Cergy Paris 

Université des de setembre de 2021. Anteriorment, va ser 

investigador postdoctoral a l'INED treballant en el projecte ANR 

WORKLIFE. Va obtenir un doctorat en Economia per la Université 

Paris-Saclay (RITM) el 2020. Els seus principals camps de recerca 

són l'Economia Urbana, l'Economia de l'Habitatge i l'Economia del 

Medi Ambient. S'interessa per l'estudi dels mercats d'habitatge, 

l'estructura i el desenvolupament de les ciutats i el paper que hi 

desenvolupen els poders públics. Els meus projectes de recerca 

recents han abordat l'impost sobre els apartaments buits i l'entrada 

d'airbnb al mercat de l'habitatge. Els meus projectes en curs se 

centren en el desenvolupament de xarxes de carrils bici, la regulació 

del control del lloguer i els préstecs verds a interès zero. 

 



Montserrat Pareja-Eastaway, doctora en Economia, treballa a la 

Universitat de Barcelona i co-dirigeix la Càtedra Barcelona d'Estudis 

d'Habitatge (CBEH). Pareja-Eastaway és vice-presidenta de la European 

Network for Housing Research (ENHR) i coordinadora del Màster 

Universitari en Gestió Cultural de la UB. Montserrat Pareja-Eastaway dedica 

la seva recerca a l'anàlisi dels problemes urbans i d'habitatge, en particular, 

al seu impacte en els aspectes socials i econòmics. Les anàlisis 

multidisciplinàries i comparatives són constants en la seva trajectòria 

juntament amb la seva participació en projectes professionals en 

col·laboració amb organismes públics i/o privats, més enllà de la recerca 

acadèmica. Ha publicat en revistes nacionals i internacionals de prestigi, 

editat llibres i dirigit projectes de recerca tant a l'àmbit nacional com 

europeu. 



Rodrigo Martínez-Mazza 

es un investigador postdoctoral en el Instituto para la Investigación sobre 

Vivienda y Ciudad (IBF) de la Universidad de Uppsala en Suecia. También es 

un investigador asociado al Instituto de Real Estate (BREI) de la University 

College London (UCL). Realizó su doctorado sobre asequibilidad y 

gentrificación en la Universidat de Barcelona en 2021. Su investigación se 

centra en problemas relacionados con el acceso a la vivienda en las grandes 

ciudades y en políticas para mejorar el acceso a la vivienda, como el control 

de alquileres. 


