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MARGA CARCELLER MARTÍN 
Tel. (+34) 673 208 880 

 marga@somenginy.cat 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

Promoció 1990 ENGINYERA TÈCNICA AGRÍCOLA. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Formació en continu amb l'assistència en jornades tècniques i ponències especialitzades.   

2015 Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica. Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). 

1994 Postgrau d'Avaluació d'Impacte Ambiental. CEPADE, Universidad de Madrid. 

1994 Postgrau en Restauració del Paisatge. CEPADE, Universidad de Madrid. 

1992 Postgrau de Jardineria i Paisatgisme.  Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. 

COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES 

 Microsoft Office, TCQ2000, Autocad10 i  programes de modelització: AcrGis10, Geomedia, QGis. 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Abr 2016 –
Actualitat 

SOMENGINY, S.L. 
Responsable de l'Àrea SomMediambient: Especialista en Estudis Mediambientals. 

Competències:  Estudis d'impacte ambiental. 
 Projectes de mesures correctores. 
 Programes de vigilància ambiental. 
 Informes i estudis ambientals de planificació i desenvolupament urbanístic. 
 Auditories ambientals. 
 Assistència Tècnica i Direcció ambiental d'obres. 
 Estudis específics: impacte acústic, impacte atmosfèric, ... 
 Autoritzacions i llicències ambientals. 
 Aplicacions i anàlisi amb programes GIS. 
 Projectes de gestió i tractament de residus. 
 - Plans i programes de gestió ambiental. 

Jun 1994 –  
Mar 2016 

AUDINGINTRAESA, Auditorías e Ingenierías, S.A. 

Directora d'Àrea/Cap del Departament de Preservació del Medi/Impacte Ambiental en 
las tasques principals de responsable d'estudis i direccions d'obra mediambientals per a 
qualsevol tipus de projecte i activitat. Responsable dels projectes de gestió i tractament 
de residus. 

Competències:  Gestió, organització, planificació i coordinació de l'equip tècnic encarregat de 
desenvolupar els Estudis i Projectes, de caràcter mediambiental realitzats en tots els 
centres de treball. Organització dels equips d'especialistes, tant interns com 
externs. Accions comercials. 

 Gestió i supervisió interna de les direccions i assistències mediambientals d'obra. 
 Direcció i coordinació de la incorporació de mesures preventives i correctores en les 

obres. 
 Assessoria interna en matèria mediambiental i aplicació de bones pràctiques 

ambientals. 

Feb 1994 –  
Mai 1994 

INSTAL VALLÈS, S.L. 

Cap del Departament de Jardineria. Seguiment d'obres de jardineria i reg. 

Jun 1993 –    
Gen 1994 

JARDINES Y RIEGOS AZAHAR, S.A. 

Cap d'Obra Nova de Jardineria. Coordinació, planificació, organització i supervisió de les 
tasques executives de l'equip de jardiners. 
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Set 1990 –   
Mai 1993 

GENISTA 

Co-directora d'empresa de jardineria dedicada al disseny, execució i manteniment 
d’espais verds privats. 

REFERÈNCIES DESTACADES 

Estudis d'impacte ambiental: Urbanització del sector Vallpineda (Molins de Rei);  Condicionament 
de la N-260, Eix Pirinenc, trams: Xerallo-El Pont de Suert i Adrall-Canturri; Implementació de sistema 
tramviari al Camp de Tarragona; Eco-concentració parcel·lària de Balaguer; Eix Badalona-
Mollet pel Túnel de la Conreria; Condicionament de la N-230, tram Sopeira-Túnel de Viella; Posada 
en funcionament de la presa de Colomers;  Instal·lacions de cogeneració de la terminal T1 de 
l'aeroport de Barcelona; Ampliació de la instal·lació de tractament de l'aigua marina de la 
Tordera; Eix del Llobregat (C-16), tram: Puigreig-Berga; Línia 9 de metro de Barcelona, tram: 
Bon Pastor-Can Zam; Ronda Urbana de Begues; EDAR de Sabadell-Sant Oleguer. 

Estudis i projectes de mesures correctores d'integració ambiental: Integració ambiental de la terminal 
intermodal ferroviària de CTC a Tarragona; Desdoblament de la carretera C-37, PK 0+000 a 
4+950; Variant d'Alcorisa; Desdoblament de la carretera C-55, tram Sant Vicenç de Castellet – 
Manresa; Línia ferroviària d'altes prestacions Monforte-Variant de la Puebla de San Julián; Estació 
d'aforament EA.117 al riu  Freser, al TM de Ripoll i Campdevànol; Urbanització del tractament terciari 
de l'EDAR del Prat de Llobregat;  Obres d'interconnexió de les xarxes d'abastament del 
Maresme Nord i ATLL; Nou pas fronterer amb França per la N-152, tram  Puigcerdà - Frontera 
Francesa. 

Estudis i projectes d'apantallament acústic: Obres d'execució dels túnels viaris de la plaça de les 
Glòries de Barcelona, pel túnel Castillejos-Badajoz; Entorn de la nova Terminal Intermodal 
ferroviària de CTC a Tarragona; Pantalles acústiques a la AP-2 i a la A-2, trams Esplugues de 
Llobregat i Abrera; Protecció acústica a la carretera B-24, en el TM de Cervelló. 

Direccions ambientals d'obra (DAO) i assistències mediambientals d'obra (ATM): Coordinació interna de 
d’ATM: Hospital de Bellvitge, Filmoteca de Catalunya, Sanejament de les Lagunas de Riudera, 
Línia 9 de metro de Barcelona del tram aeroport-parc logístic; Resort Vila-seca i Salou (Port 
Aventura); DAO de la connexió dels dipòsits del Llevant d'Almeria amb la conducció de la 
dessaladora de Carboneras a la Vall d'Almanzora; ATM de la interconnexió de les xarxes 
d'abastament del Maresme Nord i ATLL; ATM del regadiu de la Terra Alta, fases II i IV ; ATM de 
la construcció d'un mòdul de règim tancat al Centre Penitenciari de Quatre Camins a la Roca del 
Vallès; ATM de la Ronda Urbana de Begues; ATM de la Variant de Cassà de la Selva; ATM de l'Eix 
Transversal Viari (C-25) trams: Fontfreda-Enllaç amb la C-154, Fontfreda-C-54 i Rajadell-Manresa.     

Llicències i auditories ambientals: Autorització Ambiental de les instal·lacions de cogeneració lligades 
a la nova terminal de l'aeroport de Barcelona; Auditories ambientals de Begues i Sant Just 
Desvern.    

Projectes de gestió i tractament de residus: Plans de Gestió de Residus per a l'adaptació dels 
projectes al RD105/2008; Instal·lació de la planta de tractament de residus multi-orgànics sòlids i 
líquids a Vilanova de la Barca; Dipòsit controlat classe I de Cal Lluy (El Bages); Deixalleria de 
La Seu d'Urgell; Ampliació de l'abocador de Tivissa; Clausura dels abocadors de Pont de Suert i 
Organyà; Pla de Gestió de Residus de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya. 

Informes i estudis singulars: Informes de Viabilitat Ambiental de les actuacions urgents 
d'ACUAMED; Programa de Vigilància Ambiental de Canalització del Riu Llobregat des del pont 
Mercabarna fins al mar. 

IDIOMES 
 

 Comprensió 
auditiva 

Comprensió 
lectora 

Interacció         
oral 

Expressió          
oral 

Expressió 
escrita 

Català / Castellà Nativa Nativa Nativa Nativa Nativa 

Anglès A2 A2 A2 A2 A2 

Francès A2 A2 A1 A1 A1 

      

 


