
#SeminariCàtedra 

Nous models energètics, 

noves infraestructures 

energètiques 
De la gran central a la generació distribuïda. La 
resistència al canvi està servida 

 

 

 

DIA : Dilluns 20 de juny de 2016 
 

HORA: 18:00 a 20:30 hores 
 
LLOC: C1-002 
Escola de Camins, Canals i Ports de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
 
PONENTS: 
 
Sra. Assumpta Farran i Poca  

Directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) 
 

 

 

Sr. José Enrique Vázquez Martínez  

Socio Fundador de BioQuat, Consultoria 

Energètica i Mediambiental, S.L.  
 

Es prega confirmació al correu electrònic 
helena.dorca@upc.edu 

Assumpta  

Farran i Poca 

José Enrique  
Vázquez Martínez  



Ingeniería y Gestión Ambiental por la Universidad Politécnica de Catalunya. ( UPC )  

Diplomado en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización Industrial .( MINER ). Licenciado en Biología por la 
Universidad de Barcelona. Diversos cursos de gestión industrial, energética y ambiental. ( UPC, ICAEN y ICT ). 

 

Profesor colaborador de la CIRIT, cursos de formación transnacional de la U.E. Profesor colaborador en gestión energética 
de la Escola Técnica Superior de Enginyers Industrials de Manresa , UPC de Barcelona, IL3 Universidad de Barcelona, 
Instituto Químico de Sarria….  

 

Actualmente Socio Fundador de BioQuat, Consultoria Energètica i Mediambiental, S.L. 

 

José Enrique Vázquez Martínez,  

  

 

 

Assumpta Farran i Poca ,  

 

 

Llicenciada en Ciències Físiques en l’especialitat de Física de l’Atmosfera i Geofísica per la Universitat de Barcelona. Ha cursat el màster en 

Enginyeria Ambiental per l’Institut Català de Tecnologia i  els postgraus en Química de l’Atmosfera (UNED) i de modelització atmosfèrica de la 

UPC (ITEMA). Pel que fa a  l’àmbit de l’energia, té formació en energies renovables, mercat únic europeu de l’energia, pool elèctric i comerç 

europeu d’emissions de CO2 entre d’altres. En l’àmbit de la gestió pública, ha participat en els programes de formació en Direcció Estratègica i 

Gestió de la col·laboració públicoprivada (ESADE) i d’Innovació i Lideratge a la Gestió Pública (IESE). 

 

Des de l’any 2011 i fins al 2016 ha estat directora general de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat on ha liderat 

l’aprovació i desenvolupament del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la Conurbació de Barcelona, ha impulsat la redacció 

i aprovació de la fiscalitat ambiental per emissions atmosfèriques contaminants a l’àmbit de la indústria i l’aviació comercial així com la 

introducció de descomptes per a vehicles nets en els peatges de la xarxa viària de la Generalitat on, en destaca la gratuïtat dels vehicles 

elèctrics com a eina fiscal per al seu desenvolupament. També destaca en matèria d’eficiència energètica l’aprovació del decret que desplega 

la llei d’ordenació de l’enllumenat exterior així com en el marc de la directiva d’emissions industrials la publicació de la “Guia de les millors 

tècniques disponibles per l’eficiència energètica en el sector industrial”, la gestió del segon període Kyoto del comerç d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle al sector industrial i generació energètica així com del Pla de reducció de les emissions contaminants de les grans 

instal·lacions de combustió i generació elèctrica. 

 

Des de l’any 1993 i fins al gener del 2011, va desenvolupar la seva carrera professional de forma compartida en l'àmbit tècnic de l’energia i del 

medi ambient. El període 93-98 a la Conselleria de Medi Ambient i en el període 98-2010 a l’Institut Català d’Energia. 

 

Col·labora en diversos màsters de la UPC, la Salle i l’Institut Químic de Sarrià (IQS) tant en matèria energètica com ambiental. També coordina el 

vector d’infraestructures energètiques dins del màster de Gestió Privada d’Infraestructures de la UPC. 

 

Actualment directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) 

 

 


