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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIO DE GEOTÈRMIA CELEBRADA EL DIA 
26 D’ABRIL DE 2011 

 
- LLOC : Seu de l’Il�lustre Col�legi de Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya. 
 
- ASSISTENTS: 

Ferran Ginette 
Josep Albert 
Marina Arsó 
Daniel Trisant 
 
Excusen la seva assistència: Joan Escuer, Ramon Pérez, Ferran Climent, David Núñez, 

Xavier Alemany i Joaquim Roset. 
 
Hi assisteix convidada l’Anna Sotos, per tal de donar suport en l’aixecament de l’acta. 
 

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

2 - Reunió amb la Direcció General d’Energia i Mines.  
3- Torn obert. 

 
 

 
 

- La reunió s’inicia a les 18:40 h.- 
 
 
 
1.LECTURA, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA PASSADA REUNIÓ. 

 
Es llegeix l’acta i s’aprova.  
 
 

2. CONTACTES REALITZATS. 
 
Seguint la idea proposada amb anterioritat d’organitzar un Grup de Treball Multidisciplinari 

de Geotèrmia a Catalunya,  s’enumera els contactes realitzats. Ara per ara no hi ha hagut retorn. 
 La proposta també s’ha plantejat a la Direcció General d’Energia i Mines i a l’IGC, per tal de 
buscar la complicitat en ambdós casos, però no han mostrat molt interès.  

També es comenten les reunions programades amb membres de la Comissió d’Economia i 
Empresa del Parlament de Catalunya.  

Tot i que cal insistir novament amb l’Administració per aconseguir la seva implicació, es 
mostra la poca confiança d’aconseguir la complicitat per part dels agents que poden tenir pes i 
influència en aquest sentit.  
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Es planteja també la possibilitat d’organitzar alguna cosa per part de la mateixa comissió i, 
si cal, publicar el desinterès de l’Administració en aquest tema tot i existir obres amb instal�lacions 
geotèrmiques, i proposar-ho a nivell de seguretat ciutadana. En positiu o negatiu, interessaria 
parlar amb un periodista, plantejant el tema del consumidor.  

 
Es consultarà a l’Assessoria Jurídica del Colgeocat, si en una autorització recurs miner 

classe A, el silenci administratiu és positiu o negatiu. 
 
A nivell de formació, es comenta que la UB i la UAB estan interessades, però es planteja el 

problema del professorat. Interessa fer un curs de referència, més pràctic que teòric, d’unes 100 
hores, que realment capaciti als assistents. La gent que pot exposar-ho, que té experiència, està 
disposada a explicar-ho, però es necessita el recolzament universitari per a que tingui certa 
validesa i donar-li així el marc adequat. De la UAB es podria contactar, com a possible professor, a 
l’Albert Casas. 

 
 

3. RESULTAT SESSIÓ DE TREBALL BENCHMARKING. 
 
En Ferran Ginette presenta el resum de la sessió de treball. Comenta que en general 

acostuma a haver diferències en fondària i potència, i que existeix una via senzilla de tramitació 
per instal�lacions simples. El quadre presentat és breu (veure Annex 1), però aprofundir de 
manera homogènia en els diferents països és una tasca bastant profunda.  

Es planteja si a nivell de legislació la llei de mines seria equiparable a la francesa, en quant 
a filosofia. 

Si es pogués aconseguir que una Comunitat Autònoma fes les coses ben fetes, les altres 
CCAA ho copiarien. La lògica ens diu que l’autoritat competent és Mines i el problema és que la 
predisposició per part seva no és positiva. Galícia és la més avançada en aquest sentit. També 
funciona bé Castilla La Mancha, tot i que aquesta està més endarrerida en comparació amb  
Galícia.  

A la propera reunió es farà un repàs i es definirà si cal fer més massa crítica dels països 
que es pugui aportar més informació.  

 
 

4. TORN OBERT. 
 
En quant al recull d’exemples d’instal�lacions geotèrmiques a Catalunya per presentar a 

l’Administració, el principal problema és que majoritàriament són obres fetes per la mateixa 
empresa, i la idea seria trobar exemples més dispersos.  

Aquest tema es parlarà a la propera reunió de la comissió.  
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CALENDARI PROPERA REUNIÓ: 
 
S’estableix que la propera reunió de la comissió sigui dijous 26 de maig a les 18:00 h. al 

col�legi.  
 

-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 


