
 

 
 

 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL 

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La 
veracitat del contingut d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional. 

 
 

DADES D’IDENTIFICACIÓ 
 

Nom:                                                                      Lloc i data de naixement 
Miquel A. Pericàs i Brondo                                  Ciutat de Mallorca, 10 de març de 1951 

 
 
 

Càrrec actual : Director General i Investigador Responsable de Grup de Recerca 
 

 
 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 
 
             Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) 
 

PERFIL 

 

 

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 
 

1968-1973 Enginyer Químic Diplomat per l'Institut Químic de Sarrià 

1972-1974 Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (UB) 

1974-1979 Doctorat en Química per la UB 

 
 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

Després d'una estada post-doctoral al CSIC (1979-1980), va ser contractat per la Universitat de Barcelona 

(UB) com a Professor Adjunt. D'ençà de 1991 és Catedràtic de Química Orgànica a la UB. Ha estat 

Professor Visitant de la Université Scientifique et Médicale de Grenoble. L'any 2000 rebé l'encàrrec de 

crear i posar en marxa l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), i n'ha estat Director des de llavors. 

La recerca portada a terme per Miquel A. Pericàs s'ha caracteritzat per un enfoc combinat teòric-

experimental per a l'estudi de problemes químics rellevants en els àmbits de la química orgànica i la 

química organometàl·lica. En l'actualitat, el seu treball es centra en la catàlisi orientada a la producció 

química sostenible, amb especial èmfasi en el desenvolupament de processos catalítics en flux continu. 

Miquel A. Pericàs és autor de 270 articles científics i de 6 capítols de llibre, figurant com a co-inventor a 26 

patents (h = 49). 

Va rebre, l'any 2000, la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca 

Universitària. També ha rebut el Premi d'Investigació en Química Orgànica de la Real Sociedad Española de 

Química (2001) i la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya als Mèrits Científics i 

Tecnològics. Va ser membre del Comitè Permanent d’Experts del Pacte Nacional de la Recerca i la 

Innovació (PNRI). Ha estat Vocal i Vice-president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER). Es 

membre de la Real Sociedad Española de Química (Vice-president els anys 2006-2011), Societat Catalana 

de Química (President els anys 1986-1987), American Chemical Society i és Fellow de la Royal Society of 

Chemistry (de 2014 ençà). 

 



 

 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

 
 
 

 
Data actualització: 10 de febrer de 2016 

 
 
 

Signatura 


