
 

 
 
Serra i Monté, Agustí      
 
És arquitecte superior per la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1989, va cursar estudis de Post 

grau en Gestió Urbanística a la mateixa universitat l’any 1990‐1991. 

 
Actualment és Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat del 

govern de la Generalitat de Catalunya. Ha estat director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

durant més de 7 anys (2011- 2018) 

 

Des de la seva àrea competencial porta les polítiques en matèria d’habitatge, d’ordenació del territori, 

urbanisme, paisatge, muntanya i litoral. 

 

És president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
President de la Comissió Executiva i vicepresident del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge, 

vicepresident  i vocal del Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre 

(IDECE), president de la Comissió de sòl i dirigeix la Comissió Inter departamental de seguiment 

d’Actuacions estratègiques. 

 

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 

(2004-2012). 

 

Ha promogut l’Agenda Urbana Catalana, culminant a l’octubre de 2018 amb la constitució de 

l’Assemblea Urbana de Catalunya amb la representació de més de 60 actors del món local, social, 

empresarials i universitari. Ha participat en la creació de l’agenda urbana global en la “Second World 

Assembly of Local and regional Governments for the New Urban Agenda” (New York, maig 2016), en 

“The United Nations conference on housing and sustainable urban development -Habitat III- (Quito, 

octubre 2016), recentment en el World Urban Forum a Abu Dhabi. 

Sota la secretaria que dirigeix, també ha promogut la Llei de Territori, un marc normatiu global i estable, 

amb la voluntat d’establir els pilars d’un nou model que abasti l’ordenació territorial, l’urbanisme, el 

paisatge i les urbanitzacions amb dèficits, i alhora integrar polítiques d’habitatge. 
  
 
 


