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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIO DE GEOTÈRMIA CELEBRADA EL 

DIA 1 DE FEBRER DE 2010 
 
- LLOC : Seu de l’Il�lustre Col�legi de Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya. 
 
- ASSISTENTS: 

Joan Escuer 
Ferran Ginette 
Xavier Alemany 
Pep Corominas 
Ferran Climent 
Daniel Trisant 
David Núñez 
Anna Sotos 
 
Excusen la seva assistència: Jordi Ferrer, Josep Albert, Ramon Perez, Xavier Cuello, Albert 

Pujadas. 
 

- ORDRE DEL DIA:  
 1- Lectura, modificació i aprovació de l’acta de la passada reunió. 
 2- Document normatiu. 

3- Normativa alemanya VDI 4640. 
4- Valoració documentació aportada per Christian E. Nägeli. 
5- Contacte amb ponents per jornada geotèrmia 2010. 
6- Situació curs intercanviadors terra-aire. 
7- Pla d’activitats 2010 i valoració econòmica.  
8- Torn obert. 

 

 
 

- La reunió s’inicia a les 18:30 h.- 
 
1.LECTURA, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA PASSADA REUNIÓ. 

 
Es llegeix l’acta i s’aprova. 
 
 

2. DOCUMENT NORMATIU. 
 
El Joan Escuer explica que la Carme Puig de l’IGC li va dir que havien parlat amb l’ICAEN, que 

bàsicament es dedica a gestionar les subvencions, i amb Mines i havien comentat el tema de la 
normativa. El Joan Escuer li va confirmar que des de la Comissió de Geotèrmia del col�legi es 
començaria a treballar, que se’ls mantindria informats i que se’ls consultaria en quant als aspectes 
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purament geològics. La Carme Puig li va comentar que s’havien compromès a entregar, al juliol 
d’aquest any, una mena de resultats. El Joan Escuer creu que des de la Comissió també es podria 
adquirir un compromís en aquest sentit. Per aquest motiu, proposa aparcar tots els temes accessoris i 
concentrar la feina de la comissió en el tema de la normativa de geotèrmia somera, preparar un 
esborrany de document, el més concís possible, aconseguir que la direcció general el faci seu i 
d’aquesta manera es pugui aplicar.  

El Ferran Ginette considera que s’hauria de definir què s’ha de fer abans, durant i després de 
l’obra. I creu que, de forma paral�lela a la feina tècnica, seria important treballar la part jurídica, quina 
és la via per formalitzar-ho i donar-li recolzament legal, definir quina és la forma més útil per a que 
Mines apliqui la normativa. Considera que les instruccions tècniques seria una bona manera de fer-ho.  

El Pep Corominas creu que s’haurien de plantejar quines són les problemàtiques i les maneres 
de solucionar-les, és a dir, el que poden aportar els professionals.  
 El Joan Escuer comenta que els de Mines de Madrid ja estan treballant en una normativa i si es 
vol fer alguna cosa des de la Comissió hauria de ser ja. 
 El David Núñez creu que també s’hauria d’aprofitar tot el tema de fonamentacions i que la 
Generalitat o Gisa comencin a incloure aquests temes (fomentar les piles termoactives, per exemple). 
 El Joan Escuer tornarà a contactar amb l’Eduard Vall i el Frederic Ximeno, que estaven molt 
interessats; es farà un seguiment dels contactes mantinguts, per intentar aconseguir que ens vegin 
com a interlocutors vàlids per aquest tema. També considera important parlar amb el Luis Suárez, 
perquè a nivell jurídic ens pot informar de quin és el mecanisme més adequat.  

El Joan Escuer també apunta que hi ha una llei relacionada amb les energies alternatives: nova 
Llei d’eficiència energètica i energies renovables. Es presentarà un anteprojecte de Llei al segon 
trimestre del 2010, dintre de l’Estratègia d’ Economia Sostenible.  
 

 
3. NORMATIVA ALEMANYA VDI 4640. 

 
El Xavier Alemany comenta que la normativa pràcticament està traduïda, i que s’està acabant 

de revisar.  
El Ferran Ginette diu que hi ha un estàndard suís i un altre suec. I creu que seria important 

recopilar aquesta informació per la propera reunió, per tenir altres aportacions i arguments. Comenta 
que buscarà més informació de normatives o standard aplicables. 

 
 

4. VALORACIÓ DOCUMENTACIÓ APORTADA PER CHRISTIAN E. NäGELI. 
 
El Ferran Climent i el Ferran Ginette s’encarregaran de mirar i valorar la documentació.  
 

 
5. CONTACTE AMB PONENTS PER JORNADA GEOTÈRMIA 2010. 

 
Es posposa aquest tema pel segon semestre del 2010. 
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6. SITUACIÓ CURS INTERCANVIADORS TERRA-AIRE. 
 
Es posposa aquest tema pel segon semestre del 2010. 

 
 
7. PLA D’ACTIVITATS 2010 I VALORACIÓ ECONÒMICA. 

 
Tothom està conforme que és important concentrar-se en l’elaboració del document normatiu.  
 

 
8. TORN OBERT. 

 
El Joan Escuer comenta que s’han de computar les hores que es treballin en feines 

relacionades amb la comissió (com per exemple les traduccions de la VDI), i  passar-les a tresoreria.  
 
 
CALENDARI PROPERA REUNIÓ: 
  

S’estableix que la propera reunió sigui el dilluns 1 de març a les 18 h. 
 

-A les 20:30 h. es tanca la reunió- 
 
 

Responsable de l’acta:  
 

Anna Sotos Guerrero 
Secretària de Presidència 

Il�lustre Col�legi Oficial de Geòlegs 
Delegació de Catalunya 
asoto@colgeocat.org 

 


