
 

 

 
 
 
Agustí Serra Monté      

 
 

Arquitecte superior per la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1989. Estudis de 

Postgrau en Gestió Urbanística a la mateixa universitat l’any 1990. 

 

Des del 2018 fins ser nomenat director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, càrrec 

que ocupa actualment, ha estat Secretari de l’Agenda Urbana i Territori i President de 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat del govern 

de la Generalitat de Catalunya, després d’ocupar el càrrec com a director general d’Ordenació 

del Territori i Urbanisme durant més de 7 anys (2011- 2018).  

Anteriorment ha ocupat diferents càrrecs relacionats amb l’urbanisme: des de 1990 ha 

treballat a la Direcció General d’Urbanisme de Catalunya, com a Coordinador comarcal 

d’Urbanisme; Coordinador Territorial d’Urbanisme; Cap de Servei territorial d’Urbanisme; 

Responsable de Sostenibilitat Urbana i al 2010 Subdirector general d’Urbanisme.  

 

Presideix totes les Comissions Territorials d’Urbanisme de Catalunya. És vicepresident del 

Consell Rector de l’Observatori del Paisatge, així com d’altres consells generals. També és 

membre representant de diferents òrgans col·legiats, com son els consells d’administració de 

l’Incasòl, i diferents comissions executives. És vocal de nombrosos consells de consorcis 

urbanístics. 

 

En l’àmbit docent, ha estat director del Postgrau en Planejament Urbanístic, de l’Escola Sert 

COAC i professor associat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 

Terrassa. Ha impartit diferents conferències, ponències, seminaris, fòrums i jornades en 

diversos postgraus i màsters sobre temes d’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge, 

tant en l’àmbit nacional i internacional.  

 

Ha impulsat diverses normes i planejaments remarcables: la Llei de territori, la Llei de 

l’arquitectura, el Decret 17/2019 de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, o el Pla 

director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles.  

Ha publicat diversos articles en diferents mitjans de premsa i comunicació escrita. A destacar, 

“Més ciutats, millor ciutats” publicat al diari La Vanguardia a l’Agost del 2020.   


