
CURRÍCULUM VITAE JOSEP DOMINGO 

Josep Domingo Ferrer (Sabadell, 1965) és Catedràtic Distingit de Ciència de la 

Computació i investigador ICREA Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili, 

Tarragona, on dirigeix la Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades. Va obtenir la 

llicenciatura i el doctorat en informàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona el 

1988 i el 1991, respectivament (Premi Extraordinari de Llicenciatura). També és 

llicenciat en matemàtiques. 

Els seus camps d'activitat són la privadesa i la seguretat de dades, el secret estadístic i 

els protocols criptogràfics, amb l'objectiu de conciliar seguretat, privadesa i 

funcionalitat en la societat de la informació. 

Guanyador d'un Google Faculty Research Award (2014). Dos cops guanyador (2008 i 

2013) del Premi ICREA Acadèmia, concedit per un període de cinc anys per la 

Generalitat de Catalunya als professors universitaris més destacats en recerca. 

Professor distingit de la URV (2013). 

Condecorat per la Generalitat amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i 

tecnològic (2012). Elegit membre de l'Academia Europaea i de l'International Statistical 

Institute el 2012. Nomenat Fellow de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) el 2011. Des del 18 de gener de 2016 és membre numerari de l'Institut 

d'Estudis Catalans (secció de Ciència i Tecnologia). 

Entre 2007 i 2008, coreceptor de quatre premis d'emprenedoria. 



Guanyador del Premi TOYPS'2004, atorgat per les Joves Cambres de Catalunya (2004). 

Co-receptor del Premi Salvà i Campillo a la recerca més destacada (Associació Catalana 

d'Enginyers de Telecomunicació) el 2003. 

Autor de 5 patents i de més de 360 articles (índex H=44, 27/07/2015). 

Des d'agost de 2015, entre l'1% d'informàtics més citats del món (Thomson-Reuters 

ESI). 

Actualment coordina el projecte europeu H2020 "CLARUS" i encapçala el projecte 

"CO-UTILITY", finançat per la Templeton World Charity Foundation. Ha coordinat 

l'equip CONSOLIDER "ARES" sobre seguretat i privadesa (un dels equips més forts de 

l'estat espanyol), el projecte europeu del 5è PM "CO-ORTHOGONAL" i diversos 

projectes amb finançament espanyol i nord-americà. Ha presidit 16 congressos 

internacionals i ha participat en el comitè de programa de 230 congressos de privadesa i 

seguretat. 

És co-editor en cap de "Transactions on Data Privacy", i editor associat de "Computer 

Communications, "Journal of Official Statistics", "KAIS-Knowledge and Information 

Systems" i "IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing". 

Ha estat professor invitat a la Universitat de Beihang, (Pequín, Xina, 2015) i a la 

Universitat de Roma 3 (2011). 

Ha estat investigador visitant a la Katholieke Universiteit Leuven (2005) i a la 

Universitat de Princeton (2004). Va ser doctorand visitant al Departament Central de 

R+D de Siemens (Munic, 1990) i a la Universitat de Wisconsin-Milwaukee (1990). 



Des de desembre de 2015 és Director del Pla Serra Húnter de la Generalitat de 

Catalunya, per a captació de professorat excel·lent. 

 

 


