
TOMAS FONT I LLOVET NOU ACADÈMIC 
 
El dia 1 de desembre fou elegit nou acadèmic el professor Tomás Font i Llovet 
que ostentarà la Medalla Jaume Callís que havia quedat vacant per defunció, a 
l’abril de 2018, del seu pare el catedràtic Josep Mª Font i Rius. El catedràtic 
Font i Llovet va acceptar el càrrec en la sessió ordinària del dia 15 de 
desembre i ha quedat integrat a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya amb la condició d’acadèmic electe. Passarà a ser numerari en el 
moment que llegeixi el discurs d’ingrés.  
 
Tomàs Font i Llovet, és un reconegut especialista en dret Administratiu del 
nostre país. Doctor en Dret  per la Universitat de Bologna, Catedràtic de Dret 
Administratiu de la Universitat de Barcelona des de 1981, Director del 
Departament de Dret Administratiu fins als 2003 i de Dret Processal Financer i 
Tributaris Universitat de Barcelona del 2016 al 2020. Investigador Principal del 
Grup de Recerca Consolidat de Dret Administratiu fins al 2017 i del Grup de 
Recerca Consolidat de Govern i Administració Local de la Universitat de 
Barcelona del 2017 fins a l’actualitat. És també professor convidat en 
nombroses universitat europees i llatinoamericanes i membre del consell de 
redacció de nombroses revistes científiques a nivell europeu   
 
Fins al 2016, Tomàs Font i Llovet ha estat membre i president de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya i actualment és president de 
Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona. És membre del Consell 
Assessor de l’Agència de Transparència de l’àrea Metropolitana de Barcelona. 
Ha estat membre del Grup d’Experts independents del Congrés de Poders 
locals i Regionals del Consell d’Europa, entre altres càrrec de reconegut 
prestigi 
 
És autor, coautor i director de més de cent cinquanta publicacions en matèries 
d ela seva especialitat com ara funció consultiva, contractació del sector públic, 
domini públic, jurisdicció contenciosa-administrativa, etc.   
 
La incorporació del catedràtic Font i Llovet a l’Acadèmia segueix les de la 
professora Cristina González Beilfuss, la lletrada Pilar Fernández Bozal, el 
Magistrat Antonio Recio Còrdova i el catedràtic Joaquim Tornos i representa, 
en conjunt, un significatiu relleu generacional a l’Acadèmia. 
 
 
 


