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PART TEÒRICA
0. Introducció
Sempre m’he interessat per les energies renovables i per temes relacionats amb
el petroli. L’any passat ja vaig voler fer aquest treball, però em van dir que era
massa difícil. Per això crec que ara, com a treball final de batxillerat, la seva
dificultat és l’adient. A més a més, aquest treball ja s’encara una mica al que
m’agradaria estudiar quan acabi batxillerat.
Un cop vaig tenir decidit que faria un treball sobre les energies, vaig descartar
fer-ho sobre la solar, la eòlica o la mareomotriu, ja que s’han fet ja molts treballs
sobre aquestes i considero que són massa conegudes. Llavors de les altres
restants que jo coneixia, una cosina de la meva mare, va jugar un paper clau ja
que té una instal·lació geotèrmica a casa seva.
Això em va obrir les portes a fer el treball sobre l’energia geotèrmica, ja que
aquest factor em donava moltes facilitats, sobretot a l’hora de fer la part pràctica,
ja que bona part la podia treballar in situ. Era una de les energies renovables no
gaire conegudes que no havia descartat i finalment em vaig decidir per aquesta
energia com a tema del meu treball.
També últimament han tornat a agafar un paper important. Des de la dècada dels
80, arran d’una crisi petroliera, que l’energia geotèrmica no s’investigava. I quan
a principis dels anys 90 es va abaratir el petroli, la investigació d’aquesta energia
es va paralitzar.
Això va ser una de les principals motivacions, en ser una de les energies
renovables més eficients.
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0.1. Abstract
I’ve always been interested in the renewable energies. I already tried to do this
project when i was coursing 4th of ESO, but the teachers told me that it was too
difficult. So now that I’m coursing 2nd of Batxillerat, I think that it’s the perfect
moment to start working on it.
Once I had decided that my project would be about a renewable energy, I had
to choose between a lot of them. I was searching a rare energy, and fortunately
my cousin Clara has a geothermal installation in his House located in Ponts.
So this is the main reason to understand why I choose this topic.

0.2. Objectius
Els objectius del meu TdR són els següents:
1. Conèixer millor aquesta font d’energia, tot buscant informació a Internet i
als llibres.
2. Ser capaç de veure i explicar una instal·lació geotèrmica de baixa.
temperatura amb els coneixements que adquiriré.
3. Poder saber el coneixement de la gent sobre l’energia geotèrmica.
4. Poder entrevistar a professionals que es dediquin a aquest tema.

1. Conceptes generals


El terme geotèrmica prové del Grec geo (Terra) i thermos (calor), és a dir,
“calor de la Terra”



Segons el EGEC (Consell Europeu d’Energia Geotèrmica), defineixen
l’energia geotèrmica com l’energia emmagatzemada en forma de calor per
sota de la superfície sòlida de la Terra



La geotèrmia és una branca de la geofísica. Aquesta es defineix com al
conjunt de processos industrials que intenten aprofitar les condicions
tèrmiques de la Terra per produir energia elèctrica i calor útil per a l’ésser
humà.
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2. Origen de l’energia geotèrmica
2.1. L’interior de la Terra
Com he dit anteriorment, l’energia geotèrmica es troba emmagatzemada en
forma de calor a l’interior de la Terra. Anem a aprofundir una mica més en
aquest apartat.
Des del centre de la Terra fins a la superfície trobem 3 capes diferents:
1. El nucli És la capa més interior de la Terra. Té un gruix de gairebé 3.500km
i està format principalment per ferro i níquel amb una densitat d’aproximadament
143.5 g/cm3. Hi podem diferenciar:


Nucli intern: Es troba en estat sòlid malgrat estar a més de 5000º ja que
la pressió és molt gran.



Nucli extern: Es troba en estat líquid i la temperatura pot arribar als
3000ºC.

2. El mantell És la capa intermèdia de la Terra situada entre l’escorça i el nucli
de la Terra. Té 2900 km de gruix gairebé la meitat del radi de la Terra. Està
format per silicats de magnesi i ferro (roques molt denses). Té una densitat de
3.5 g/cm3-5.5 g/cm3.
Al mantell és produeixen els corrents de
convecció, desplaçant-se des de la part
inferior, la més calent fins a la part més
superior, la més freda. Aquests corrents
creats per la influència calorífica del
nucli són el motor de les plaques
litosfèriques.
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3. L’escorça terrestre És la capa més
superficial i freda de la terra. La
seva temperatura varia dels1520ºC a la superfície terrestre fins
als 1000ºC quan està en contacte
amb el mantell. Està composta
per elements poc pesats, com per
exemple el silici, l’alumini, el calci,
l’oxigen,… amb una densitat
mitjana de 2.7g/cm3.Té una
profunditat
mitjana
de
30
quilòmetres.

1. Capes de la Terra i la seva profunditat.

La part sòlida del mantell que
entra en contacte amb l’escorça,
forma la litosfera que està fragmentada en vàries parts, formant les plaques
litosfèriques o tectòniques que es desplacen lentament i quan es toquen entre
elles formen unes importants anomalies tèrmiques que a continuació explicarem.
2. Escorça oceànica i escorça continental

Hi podem diferenciar dos tipus d’escorces:
1. Escorça oceànica: té una major densitat que l’escorça continental però
en canvi és més prima que aquesta, amb un gruix d’entre 0 i 10
quilòmetres.
2. Escorça continental: és menys densa que l’escorça oceànica però es
més gruixuda que aquesta, aproximadament fa entre 0 i 70 quilòmetres
de profunditat.
2.2. Manifestacions geotèrmiques

En determinades zones de la litosfera es troben unes anomalies tèrmiques que
es poden manifestar de diferents maneres. Aquests punts són els anomenats
punts calents o límits de plaques tectòniques on s’hi troben plomes de magma
que empenyen des del mantell cap a dalt fins
a tocar a l’escorça terrestre formant:
1. Vulcanisme Referents als volcans,
que són una manifestació de la
dinàmica de la Terra, que s'expressa
mitjançant la sortida a l'exterior de
matèria fosa de l'interior del planeta.
8

2. Aigües Termals Són deus naturals pels que hi brolla aigua més calenta
que la temperatura del cos humà.
3. Vulcanisme al món
3. Guèisers Sortidor intermitent d’aigua
líquida barrejada amb vapor d’aigua a una
temperatura d’entre 70ºC i 100ºC.

4. Sismicitat al món

4. SismicitatLa definim com l'estudi de la
quantitat de sismes que ocorren en un lloc en
concret. Encara que aquest no va relacionat amb
el magma, sí que ho està amb la tectònica de
plaques. Aquesta s’encarrega d’estudiar la
quantitat de sismes que tenen lloc en una
determinada regió.

En definitiva, en els llocs on es registren aquestes manifestacions geològiques,
és on l’energia geotèrmica tindrà un major potencial. Estem parlant dels següents
països: Estats Units d’Amèrica, Indonèsia, Japó, Mèxic, Itàlia, entre d’altres.

2.3. Origen de la calor de la Terra

L'origen de la calor terrestre és la suma de processos físics i químics que tenen
lloc de manera diferenciada en el seu interior.
L’energia que arriba cada segon a la superfície de la Terra des del seu interior
en forma de calor és de 4.2 x 1013J. Tot i que l’energia del Sol és superior a la
geotèrmica, només penetra uns pocs centímetres per sota de la superfície de la
Terra.
Les fonts de l’energia geotèrmica són:
1. Desintegració d’isòtops radioactius S’estima que prop del 50% del
flux total de calor prové de la desintegració d’isòtops radioactius de llarga
vida a l’escorça i el mantell.
Principalment són 235U, 238U,
232Th i el 40K.
2. Calor
inicial
Energia
alliberada durant la formació
de la Terra fa 4500 milions
d’anys i que encara arriba a la
superfície.

5. Els dos isòtops d'Urani que es desintegren al interior del nostre
planeta
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3. Moviments diferencials Energia alliberada pels moviments
diferencials entre les diferents capes que constitueixen la Terra (mantell i
nucli). Aquestes responen d’una manera diferent a les forces de marea
produïdes pel Sol i la Lluna. Una conseqüència d’aquest fenomen és la
continua disminució de la velocitat de rotació del planeta.
4. Calor latent de cristal·lització del nucli extern Discontinuïtat entre el
nucli extern i el nucli intern que es troba a una temperatura i una pressió
iguals a la de la fusió del ferro. El nucli intern es troba en estat sòlid i el
nucli extern, en estat líquid. En la zona de transició, el fluid del nucli extern
s’està contínuament cristal·litzant i els elements més lleugers amb menor
punt de fusió, migren alliberant energia gravitatòria.

3. L’energia geotèrmica
europeu i espanyol

en

el

context

mundial,

3.1. Energia geotèrmica en el context mundial


El creixement de la geotèrmica per generar energia es situa la voltant del
5.5% anualment durant els últims 30 anys.

6. Gràfic que ens mostra el creixement de l'ús de l'energia geotèrmica
durant el període 1980-2010



Estats Units, amb el 36.5% de la capacitat instal·lada mundial, és el país
de tot el món que usa més l’energia geotèrmica.
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7. Rànquing de països amb major potència
instal·lada l'any 2010



En els últims 10 anys, Islàndia és el país que ha registrat un major
creixement de capacitat geotèrmica instal·lada, gairebé duplicant la
capacitat (320MW-600MW)



Actualment, més del 68% de l’energia procedent dels recursos geotèrmics
al món s’usa en la calefacció.

8. Distribució de l'ús de l'energia geotèrmica a nivell global
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Si ho mirem des d’aquest mapa, veurem que els països on es produeix
més energia elèctrica a partir de la geotèrmia són aquells que es troben a
prop d’un punt calent:

9. Mapa amb els països amb major potència instal·lada per produir electricitat mitjançant
la geotèrmia

3.2. Energia geotèrmica en el context europeu


Aquest gràfic ens mostra el creixement de la capacitat instal·lada de
geotèrmia al llarg de 4 anys (2010-2014)

10. Capacitat instal·lada a Europa durant el període 2010-2014
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El país europeu amb una capacitat instal·lada més gran és Itàlia, seguit
per Islàndia i per Turquia:

11. Rànquing de països europeus amb major capacitat instal·lada



Segons les dades d’Eurostat, la contribució de la geotèrmica al sistema
energètic europeu era d’un 3.8% l’any 2009.

12.Distribució ús energia geotèrmica a Europa l'any 2009
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Per últim, una gràfica a nivell europeu, on se’ns mostra el percentatge
d’energia elèctrica que cada energia renovable produeix a l’any.

13. Gràfica amb el percentatge d'energia elèctrica generada a Europa amb energies renovables l'any 2011
i 2012

3.3. Energia geotèrmica en el context espanyol


A diferència d’altres energies renovables, l’energia renovable ha tingut
una escassa penetració a Espanya, arribant només al 0.03%

14.Proporció capacitat geotèrmica instal·lada a Espanya respecte a
altres països europeus
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El pes de la geotèrmica a Espanya és mínim. Només representa un 0.02%
de l’energia utilitzada a Espanya l’any 2010.

15. Consum final d'energia a Espanya l'any 2010



Tot i la relativa poca inversió en la investigació de l’energia geotèrmica,
com podem veure a la taula de sota, es preveu un creixement del 191%
de l’energia obtinguda mitjançant bombes de calor a partir de l’any 2010 i
fins al 2020.

16. Inversions de l'estat espanyol en investigació sobre energies des de l'any 2011 fins al 2020

3.4. Energia geotèrmica en el context català


No he trobat dades de Catalunya (ja sigui en forma de taula, en
percentatges o en algun informe).
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4.Tipus de Geotèrmia i tipus de jaciments:
4.1. Geotèrmia somera
Fins fa pocs anys, la utilització de l'energia
tèrmica de la Terra ha estat restringida a
regions del planeta on les condicions
geològiques favorables feien possible la
transferència de calor des de zones calentes
profundes fins a la superfície, o molt a prop
d'ella, i després aprofitaven, aquesta aigua
calenta o vapor, per a obtenir electricitat.

17. Percentatge de radiació solar que es queda a l'escorça
terrestre

Doncs bé, a més a més de la calor interna,
la superfície de la Terra rep del Sol cada segon, en forma de calor, 2 x 1017 J.
Aquesta energia en forma de calor és l’anomenada somera. L’energia somera
no intervé en els processos energètics de la Terra ja que un cop arriba a la
superfície, una part d’ella es rebotada cap a l’espai.
Aquesta energia ja s’utilitza des de fa molts anys. De fet, els homes prehistòrics,
abans d'aprendre a utilitzar el foc i a construir cabanes, buscaven protecció dels
fenòmens meteorològiques en cavernes i coves subterrànies on la inèrcia
tèrmica de roques i sòls contribueix al fet que els descensos i augments de la
temperatura ambient siguin menors i més lents.

18. Variació de la temperatura segons la profunditat

L’energia somera, la calor que prové del Sol,
penetra fins a una certa profunditat al subsòl,
uns 20 metres. Tal i com es pot observar amb
les línies del gràfic, que indiquen diferents
profunditats, com més profund ens trobem
(línia blau fosca), menys variació de
temperatura trobem, ja que en aquella
profunditat els fenòmens meteorològics ja no
fan variar la temperatura del subsòl i la
temperatura esdevé constant. Llavors a partir
d’aquella profunditat, la temperatura segueix
un gradient geotèrmic constant.
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El gradient geotèrmic, segons el ICGC, és la relació entre la variació de
temperatura i la fondària seguint una progressió mitjana d’un
augment de 3 ºC cada 100 metres de fondària.
Des de fa més de 30 anys, com a conseqüència de les crisis
energètiques del segle XX, als països del Nord d'Europa i
d'Amèrica, amb hiverns molt freds, es van començar a emprar
tècniques d'intercanvi amb la geotèrmia somera que utilitzen
circuits tancats d'aigua amb anticongelant, instal·lats en
sondejos poc profunds o enterrats a molt poca profunditat en
el terreny, juntament amb bombes de calor geotèrmiques
"Geothermal Heat Pump” (GHP). Aquests jaciments són els
que es coneixen com a de molt baixa temperatura.

19. Variació de la temperatura per culpa
de la radiació del Sol fins a una certa
profunditat

4.1.1 Jaciments de molt baixa temperatura

Els podem trobar en pràcticament la totalitat de l'escorça terrestre del planeta.
Anomenem així aquests jaciments perquè són aquells en que la temperatura no
supera els 30 ºC i en unes profunditats no superiors als 100-150 m.
Les aplicacions d’aquests tipus de jaciments són bàsicament climatitzar cases
individuals o edificis amb l’ajuda d’una bomba de calor geotèrmica.
La temperatura que es troba en aquesta profunditat, és gràcies a l’energia
geotèrmica somera.
4.2. Geotèrmia profunda

Anomenem geotèrmia profunda a la calor que es forma mitjançant la degradació
del material radioactiu i és transportat a l'escorça terrestre per la conducció de
calor. Aquesta calor pot ser utilitzada per escalfar edificis, processos industrials
i hivernacles. Dins d’aquesta geotèrmia profunda hi trobem 3 tipus diferents de
jaciments: els de baixa temperatura, els de mitjana temperatura i els de molt alta
temperatura.
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4.2.1 Geotèrmia de baixa temperatura

Aquest tipus de geotèrmia aprofita la calor acumulada en l'escorça a profunditats
majors a 150 m, obtenint temperatures al voltant de 30-90ºC
S’usa més per a la calefacció
que per refrigeració atès que la
temperatura necessària per al
circuit de calefacció és molt
similar a l’obtinguda de la Terra o
jaciment.
Aquesta
és,
bàsicament, la gran diferència
amb la geotèrmia de molt baixa
temperatura.
Aquest tipus de geotèrmia no és
de tan fàcil obtenció en tots els 20. Exemple edificis amb geotèrmia de baixa temperatura
llocs, però si tenim les condicions
apropiades és molt rendible, ja que el consum elèctric seria molt baix o gairebé
nul. A més el sistema de climatització podria ser compatible amb sistemes
convencionals i de molt baixa temperatura.
Podem trobar aquests jaciments geotèrmics en nombroses regions del planeta:
Conca de l’ Amazones i del Riu de la Plata (Amèrica del Sud), Conca del
Mississipi - Missouri (Amèrica del Nord), la Regió de Pequín i d'Àsia Central, les
conques de París i Aquitània a França, la Conca Panònica a Hongria, etc.
4.2.2. Jaciments d’alta temperatura

Aquests jaciments es troben a temperatures compreses entre 90 i 150 ºC i els
podem trobar en nombrosos llocs del planeta: en conques sedimentàries, a
profunditats compreses entre 2.000 i 4.000 m; en zones d'aprimament litosfèric;
en zones amb elevada concentració d'isòtops radioactius; o en els mateixos
àmbits geològics que els jaciments de molt alta temperatura, però a menys
profunditat.
Són utilitzats per produir energia elèctrica a partir d'un fluid volàtil però amb un
rendiment menor que en el cas dels jaciments de molt alta temperatura, encara
que també s’utilitzen per a la calefacció urbana.
Els jaciments d’alta temperatura es troben en un gran nombre de zones molt
localitzades on, a causa de discontinuïtats i falles, l'aigua pot remuntar fàcilment
fins a la superfície, assenyalant la seva presència mitjançant aigües termals.
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Precisen d'una intrusió magmàtica com a font de calor i d'un aqüífer amb bona
recàrrega. En canvi, la major diferència amb els de molt alta temperatura és que
en aquests no hi ha una capa impermeable sobre l'aqüífer que mantingui la calor
i la pressió al jaciment.
Podem trobar aquest tipus de jaciments a les conques sedimentàries d’Alemanya
i Àustria.
4.2.3. Jaciments de molt alta temperatura

Són els jaciments dels quals se n'extreu prou calor per produir energia elèctrica
a partir de vapor d'aigua de manera rentable; generalment es troben a més de
150 ºC i amb un gradient geotèrmic molt alt (30ºC/100 m). Es localitzen en àrees
amb un aprimament litosfèric o vulcanisme actiu (punts calents).

Aquests jaciments han de complir tres condicions geològiques bàsiques:





Font de calor: un magma, que pot estar a 700-1000 ºC, situat a 5-10
quilòmetres de la superfície.
Aqüífer: una capa de roques calentes permeables de les quals l’aigua en
circulació pugui extreure calor que estigui connectada a una àrea de
recàrrega superficial a través de la qual l'aigua que es troba a la superfície,
pugui reemplaçar la que s'escapa per les fonts termals i la que és extreta
mitjançant els pous d'explotació.
L'aigua, depenent de la seva temperatura i pressió, estarà en fase líquida
o en fase vapor.
Capa impermeable: situada sobre l'aqüífer perquè mantingui l'aigua
atrapada i la pressió del mateix.

Moltes vegades aquests jaciments porten associats una sèrie de manifestacions
a la superfície, com poden ser els guèisers o les fumaroles.
Hi ha dos tipus de jaciments amb la finalitat de produir electricitat:




Quan l’aigua és el que predomina en el jaciment i comença a pujar pel
pou convertint-se en una barreja de vapor i aigua i es pot aprofitar
directament per produir electricitat, parlem de jaciments de vapor humit.
Quan la temperatura és molt alta i només hi trobem gas (rarament hi
trobem aigua), els anomenem de vapor sec. Aquests són els que donen
un major rendiment a l’hora de crear electricitat. Un exemple n’és el de
Laradello, a Itàlia.
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També trobem dues excepcions al model de jaciment descrit anteriorment.
S’anomenen sistema de roca seca calent i jaciments geopressuritzats.

21. Podem observar la relació entre els límits de placa/punts calents i les zones on la geotèrmia té una
temperatura més elevada

4.2.3.1. Jaciments de roca seca calenta

El flux de calor terrestre i la profunditat són factors
que els humans no podem modificar. En canvi, la
permeabilitat de les roques i l’aigua en circulació, sí.
En aquest tipus de jaciment el que fem és injectar un
gran volum d’aigua a molta pressió per un pou per
fracturar la roca calenta. Llavors l’aigua que
nosaltres injectem absorbeix la calor de les roques i
nosaltres la portem a la superfície mitjançant un pou
d’extracció. A aquest procés se l’anomena
fracturació hidràulica, utilitzat freqüentment en la
producció de petroli i gas. Aquest jaciments també
se’ls pot anomenar Sistemes Geotèrmics Estimulats
(EGS), ja que és necessària l’actuació de l’home per
a la seva activació.
22.Funcionament d'un jaciment de roca seca
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4.2.3.2.

Jaciments geopressuritzats

Són jaciments on l’aigua continguda en l’aqüífer està sotmesa a grans pressions,
molt superiors a la pressió hidrostàtica que correspondria, i està segellada evitant
l’intercanvi amb el voltant. Generalment es formen en conques sedimentàries de
gradient geotèrmic normal però on l’aigua es troba a més de 6.000 m de
profunditat i, d’aquesta manera, a més de 150ºC.

23. Taula on se'ns mostren les diferents aplicacions de cada un dels tipus de geotèrmia

5. Climatització geotèrmica
La climatització geotèrmica consisteix en l’aprofitament de l'energia geotèrmica
de molt baixa temperatura, o energia geotèrmica somera, amb l’ajuda d’una
bomba de calor geotèrmica.
Per a poder entendre com funcionen els diferents tipus de climatitzacions
geotèrmiques, abans hem de saber què és i com funciona una bomba de calor
geotèrmica.

5.1. Bomba de calor geotèrmica

Segons ATECOS (Asistente técnico para la construcción sostenible), una bomba
de calor és una màquina que transfereix la calor des d'un focus fred a un altre
calent utilitzant una quantitat de treball relativament petita ja que aprofiten
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l'energia existent en el subsòl que és troba a una temperatura constant, fet que
fa que el rendiment augmenti considerablement.
La bomba de calor geotèrmica extreu energia tèrmica del sòl a l’hivern transferintla a l'interior de l'edifici mentre que a l'estiu extreu la calor de l’ interior de l'edifici
i la torna al subsòl.

24. Esquema del funcionament d'una bomba de calor

5.1.1 Funcionament d’una bomba de calor geotèrmica

25.Esquema del funcionament d'una bomba de calor geotèrmica

1. Una mescla d’aigua amb anticongelant és bombejat per unes canonades
a uns pocs metres de profunditat, on la temperatura és manté constant.
2. La mescla és introduïda dins d’un intercanviador de calor, anomenat
evaporador. Llavors, el evaporador fa bullir la mescla i aquesta es
converteix en un gas.
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3. Aquest gas arriba al compressor on s’augmenta la pressió d’aquest gas i,
conseqüentment, provoca un augment de la temperatura en aquest.
4. La mescla escalfada flueix fins a un segon intercanviador de calor,
anomenat condensador.
5. Aquest gas és distribuït per tot l’habitatge i quan ja ha cedit tota l’escalfor,
torna al condensador, on tal i com indica el seu nom, condensa el gas fins
a tornar-lo líquid.
6. Aquest líquid el fem passar per una vàlvula d’expansió que redueix la
pressió del líquid i per tant la seva temperatura. Així doncs, el líquid ja està
preparat per a tornar a iniciar el cicle un altre cop
La bomba de calor geotèrmica presenta una sèrie d’avantatges:





Alta eficiència energètica.
Permet la calefacció integral i la generació d’aigua calenta domèstica en
un mateix aparell.
Funciona molt bé amb el terra radiant.
Redueix l’emissió de CO2.

5.2. Tipus d’instal·lacions geotèrmiques
5.2.1 Captadors horitzontals

Sistema constituït per diversos circuits de canonades
amb tubs de polietilè de 20-40mm de diàmetre
enterrats amb tan sols una capa superficial de 0,8 m
de gruix, que actuen com a intercanviadors de calor
amb el terreny, i per on circula aigua glicolada
(anticongelant). Aquests tubs connectats a una
bomba de calor geotèrmica poden satisfer les
necessitats de calefacció d'un habitatge familiar de
tipus mitjà, al voltant de 150 m2. Es necessita que la 26.Captador horitzontal
parcel·la de terreny disposi d'un espai buit que sigui
1,5 vegades la superfície habitable a escalfar, en el cas d'habitatge nou, i fins a
3 vegades per cases antigues amb mals aïllaments tèrmics.
Aquest sistema de captació presenten els següents avantatges i inconvenients:
Avantatges:
1. Menor cost econòmic.
2. Més facilitat per la instal·lació.
3. No requereix de cap permís especial, simplement el permís d’obra.
4. El manteniment és pràcticament nul.
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Inconvenients:
1. La gran quantitat de superfície que es necessita, sobre la qual no es pot
edificar ni plantar plantes amb arrels profundes.
2. La temperatura que s’obté està molt influenciada per l’aire ambiental al
estar tan a prop de la superfície.
5.2.2. Captadors verticals o sondes geotèrmiques
Sistema que consisteix en l’execució d’una o més perforacions amb diàmetres
d'entre 13-17 cm aproximadament, en les quals s'introduiran els captadors
d'energia. La seva longitud varia entre els 50
m aproximadament fins als 150 m. Els
captadors o sondes són tubs de polietilè d'alta
densitat normalment. Per les sondes
geotèrmiques circula aigua amb anticongelant
en un circuit tancat impulsat per la bomba. Un
cop introduïdes en el terreny, l'espai entre la
sonda i el terreny s'omple amb el mateix
material obtingut de la perforació, grava silícia
o bentonita. La distància mínima entre els dos
punts de perforació ha de ser de 6 m. Amb
aquest sistema de captació s’obté un 27.Captador vertical
rendiment 50 w per metre perforat.

Aquest sistema de captació presenten els següents avantatges i inconvenients:
Avantatges:
1. Ocupen poc espai.
2. No és necessària una gran disponibilitat de terreny.
3. Gran estabilitat de les temperatures.
4. Rendiments per refrigeració superiors a les captacions horitzontals.
Desavantatges:
1. Cost econòmic més elevat que altres instal·lacions.
2. Execució més complexa que requereix de mà d'obra qualificada.
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5.2.3. Captació oberta o en pous d’aigua somers

Sistema que consisteix en extreure aigua
subterrània per una perforació, portar-la a la
bomba de calor i un cop fet l'intercanvi energètic,
tornar-la al subsòl per una altra perforació
diferent o bé a una conca fluvial. Aquest sistema
requereix garantir un cabal mínim durant tota la
vida de la instal·lació. Finalment, en aquest cas
ja s'està fent ús d'un recurs hídric, per la qual
cosa cal tenir autorització de la Confederació
Hidrogràfica corresponent.
28. Captació pous d'aigua

Aquest sistema de captació presenten els següents avantatges i inconvenients:
Avantatges:
1. Per a aqüífers poc profunds suposa un estalvi ja que s’han de perforar
menys metres de sondeig.
Inconvenients:
1. Requereix un estudi hidrogeològic local amb assajos hidràulics als pous
excavats i un assaig de la qualitat de l’aigua.
2. És el sistema més econòmic, però el més difícil de trobar.

5.2.4. Captadors integrats a l’arquitectura o ciments
geotèrmics
Quan en una excavació s’utilitzen pilots, murs de
contenció fabricats amb formigó armat, s’insereixen
a l'interior d'aquestes peces una xarxa de tubs de
polietilè pels quals circuli aigua amb un
anticongelant, i connectar-los en circuit tancat amb
una bomba de calor o amb una màquina de
refrigeració, es pot aprofitar l'energia geotèrmica
del terreny.
29. Ciments geotèrmics
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Aquesta opció d'extracció d'energia geotèrmica és una de les més utilitzades per
escalfar edificis de grans dimensions a l'hivern i per refredar a l'estiu.
Aquest sistema de captació presenten els següents avantatges i inconvenients:

Avantatges:
1. Cost molt baix ja que els captadors s’introdueixen durant el període de
construcció.
Inconvenients:
1.
Qualsevol dany que rebin els tubs de captació no podrà ser reparat.

6. Avantatges i inconvenients de l’energia geotèrmica
6.1. Avantatges:
1. Es considerada una font inesgotable d’energia.
2. Té un menor impacte sobre el medi ambient que altres energies
renovables.
3. Les seves emissions de CO2 són mínimes. Per tant, no contribueix en gran
mesura a l’escalfament global.
4. Produeix un impacte visual i auditiu mínim.
5. Està disponible els 365 dies de l’any. A diferència de l’energia solar o
eòlica, no té cicles d’activitat i de repòs.
6. Un sol aparell produeix la calefacció, la refrigeració i l’aigua calenta
sanitària.
7. Es troba a qualsevol indret de la Terra (almenys la de molt baixa
temperatura).
8. La inversió inicial és amortitzada en pocs anys.
9. Els recursos geotèrmics són majors que els de carbó, petroli, gas natural
i urani junts.
10. La seva producció és local. Per tant no és necessita cap tipus
d’infraestructura per al seu aprofitament.
11. Les instal·lacions geotèrmiques tenen una vida útil superior als 50 anys.
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6.2 Inconvenients:
Lleugera contaminació tèrmica en els circuits oberts d’aigües freàtiques.
No es pot transportar com a energia primària.
Només és molt viable en algunes zones volcàniques.
És més difícil d’instal·lar de manera particular a les grans ciutats ja que el
subsòl és propietat de l’ajuntament.
5. Necessita un disseny acurat, realitzat per personal qualificat. Altres
instal·lacions permeten un disseny amb majors toleràncies.
6. Només una petita part dels nostres recursos geotèrmics s’està explotant
actualment, ja que no disposem de la tecnologia necessària.
7. Les primeres fases del procés són llargues i costoses.
1.
2.
3.
4.

PART PRÀCTICA
1. Objectius
Els meus objectius en aquesta part pràctica són:
1. Veure una instal·lació geotèrmica de molt baixa temperatura amb els
meus ull i ser capaç d’entendre com funciona.
2. Fer una comparació entre la despesa que suposa tenir una instal·lació
geotèrmica i una amb les energies convencionals com a font d’energia
en un habitatge de característiques semblants, per tal de demostrar si
realment hi ha alguna diferència a nivell econòmic, tal i com s’indica en
algunes pàgines web.
3. Investigar la raó per la qual l’energia geotèrmica no està més estesa
mitjançant una enquesta.
4. Entrevistar a alguna persona que es dediqui professionalment amb
aquest tema per a extreure conclusions des del seu punt de vista.
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2. Comparativa del cost de diferents fonts d’energia
2.1. Hipòtesi i metodologia

Un cop acabada la part teòrica del treball, vaig estar pensant durant un bon
temps que podia fer com a pràctica. Aquest tema no dóna gaire de si en aquest
aspecte, ja que es molt difícil experimentar amb ell. Llavors mentre estava
buscant informació per a la part teòrica, vaig llegir en pàgines web de diferents
empreses que el temps d’amortització de la inversió variava depenent de
l’empresa. Per a algunes era de 4 anys i per a d’altres era de 10 anys. Vaig
comentar-li al Pepe aquest fet, i se’ns va ocorre fer aquesta comparativa, per tal
de veure si:



Si hi ha un l’estalvi a la factura.
Si existeix aquest estalvi, em pregunto si serà suficient per amortitzar la
inversió en el temps que les empreses et venen.

2.1.1. Metodologia

Per tal que la comparativa fos útil, necessitava dos habitatges amb els mateixos
metres quadrats situats el més a prop possible perquè la diferència climàtica fos
mínima i que un dels dos tingués una instal·lació d’energia geotèrmica com a
font d’energia i l’altra tingués una altra font d’energia diferent.
Afortunadament, just al mateix edifici del dúplex de la Clara, que té l’energia
geotèrmica instal·lada, viuen la Maite i el Miquel, que tenen llum i gas com a font
d’energia en un pis amb els mateixos metres quadrats que el de la Clara,
concretament 153.
Per tant, tots els requisits citats anteriorment, estaven complerts. Ara, només
necessitava el major nombre de factures dels respectius consums per a poder
fer un estudi i poder extreure les respectives conclusions.
L’objectiu principal era comparar el consum de l’energia geotèrmica amb el
consum de les energies convencionals (llum i gas). Però, a més a més un amic
de la Clara, en Pere, tot parlant sobre aquest tema, li va oferir les seves factures
amb la biomassa com a font d’energia. Per sort, la casa del Pere, té 150 m 2.
Considero que una variació de tan sols tres metres quadrats amb el dúplex de la
Clara i el de la Maite i el Miquel, no provocarà una variació molt gran a l’hora
d’obtenir els resultats.
Va ser difícil, però un cop vaig recollir totes les factures disponibles, vaig elaborar
una sèrie de gràfics d’on vaig obtenir els següents resultats.
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2.2. Resultats
2.2.1. Gràfic general

Comparació dels preus a les factures de tres fonts d'energia: l'energia
geotèrmica, les energies convencionals i la biomassa
Geotèrmica

Energies convencionals (gas i electricitat)

Biomassa

€800.00
€700.00
€600.00
€500.00
€400.00
€300.00
€200.00
€100.00
€0.00



En aquest gràfic podem veure la comparativa de preus entre les tres fonts
d’energia estudiades (llum i gas, geotèrmica i biomassa) durant el període
comprès entre el desembre del 2012 (agost del 2012 en el cas de la
geotèrmica) fins al octubre de l’any 2015 (abril del 2015 en el cas de la
biomassa), suposant així una comparació de més de dos anys i mig.
Considero que el estudi és d’un període suficientment llarg com per a
considerar-lo representatiu. Centrem-nos a estudiar una a una cada font
d’energia.



En primer lloc, estudiarem les energies convencionals, la línia de color
blau del gràfic, que engloben el gas i la llum. En un primer cop d’ull,
observem que és la que experimenta una despesa més irregular. Trobem
els pics més alts als respectius hiverns. En canvi durant els estius, la
despesa és menor que per exemple la biomassa.
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Crec que això és degut a la quantitat de gas utilitzada durant cada període de
l’any, ja que durant l’hivern se’n necessita molt. Per tant el preu a pagar a la
factura és major que a l’estiu, on en no haver-lo d’escalfar gens, la quantitat
a pagar és mínima. El consum de la llum es manté gairebé constant al llarg
de l’any i no intervé en els pics, tal i com podem observar en aquest gràfic1.

Consum de gas i d'electricitat des del gener del 2013 fins
a l'octubre de l'any 2015
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€200.00
€100.00
€0.00



GAS

LLUM

TOTAL

A continuació, estudiarem l’energia geotèrmica, la línia de color taronja al
gràfic. Malgrat no tenir uns pics molt diferenciats, la línia que dibuixa al
llarg dels anys presenta molts daltabaixos, independentment de les
estacions. Considero que aquests daltabaixos són deguts a que la
geotèrmica subministra la calefacció, la refrigeració i l’ACS amb un mateix
aparell, i que aquests factors són molt variables durant l’any.

Consum d'energia geotèrmica des del mes d'agost de
l'any 2012, fins al mes d'octubre de l'any 2015
€700.00
€600.00
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€100.00
€0.00

1

Gràfics elaborats a partir dels preus que apareixien a les factures obtingudes
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Finalment, estudiarem la biomassa, la línia de color lila al gràfic. Es la font
d’energia amb una despesa més regular. Tot i això, en Pere, només em
va dir el nombre de sacs de pèl·lets que comprava a l’any. Per tant vaig
haver de dividir el preu de tots els sacs comprats en un any
equitativament. Considero que això no és representatiu, ja que
probablement durant l’hivern comprarien més sacs que durant l’estiu, però
en no disposar d’aquesta dada, vaig repartir el consum de
És la mateixa
pèl·let d’aquesta manera:
quantitat al llarg
dels mesos
28/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 31/12/2012

Llum

216,75 €

145,13 €

97,28 €

110,25 €

138,66 €

194,46 €

Gas
Pèl·let

522,63 €

296,22 €

244,89 €

51,00 €

35,34 €

42,94 €

69,67

69,67

69,67

69,67

69,67

69,67

TOTAL

809,05 €

511,02 €

411,84 €

230,92 €

243,67 €

307,07 €

2.2.2. Quina font d’energia et proporciona un major estalvi a
la factura?


Per a saber quina font d’energia et proporciona un major estalvi a final de
mes, he seleccionat els mesos que tinc les factures de totes tres fonts
d’energia, 15 en total.2

31/12/2012 28/02/2013 30/04/2013 30/06/2013 31/08/2013 31/10/2013 31/12/2013
Geotèrmica
544,97 €
Energies
convencionals 423,46 €

622,45 €

255,55 €

222,58 €

473,36 €

289,73 €

95,18 €

675,30 €

588,26 €

305,30 €

199,45 €

223,80 €

441,24 €

Biomassa

409,86 €

228,94 €

241,69 €

305,09 €

195,10 €

204,47 €

259,88 €

28/02/2014

30/04/2014 30/06/2014 31/08/2014 31/10/2014 31/12/2014 28/02/2015 30/04/2015

430,52 €

300,61 €

261,94 €

420,11 €

283,06 €

451,04 €

562,65 €

249,83 €

704,49 €

584,33 €

283,98 €

204,61 €

198,36 €

359,19 €

663,40 €

579,90 €

265,08 €

255,54 €

241,27 €

202,05 €

224,91 €

220,60 €

288,40 €

242,18 €

2

Totes les graelles amb tots els consums de cada font d’energia es troben a l’ànnex
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A continuació he sumat la despesa de tots els mesos, obtenint això:

Geotèrmica

2.934,34 €

E. convencionals

3.561,30 €

Biomassa

2.110,11 €




Podem observar que la biomassa és la font d’energia més barata, seguida
de la geotèrmica i la més cara és l’energia convencional (llum i gas).
Per a poder determinar millor l’estalvi, ho dividim pels 15 mesos que em
estudiat. Així obtindrem quant de mitjana ens estalviem o paguem de més
respecte l’energia geotèrmica cada mes:

E. convencionals

3.561,30 €

237,42 €

+41.8 € cada mes

Geotèrmica

2.934,34 €

195,62 €

Respecte la geotèrmica

Biomassa

2.110,11 €

140,67 €

-54.95€ cada mes

2.3 Quan temps tardaríem a amortitzar una instal·lació
geotèrmica


Sabent que la Clara va fer una inversió inicial d’aproximadament 8500€,
per fer els pous i 15000€ per a instal·lar terra radiant, aïllaments,
termòstats i col·lectors; calculem quants anys necessitarà per a
amortitzar-ho tot basant-nos en les dades obtingudes amb el nostre
estudi:

1. Agafem la despesa total durant tot l’any 2014:
28/02/2014 30/04/2014 30/06/2014 31/08/2014 31/10/2014 31/12/2014 Suma
Geotèrmica
E.
Convencionals

430,52 €

300,61 €

261,94 €

420,11 €

283,06 €

451,04 €

2.147,28 €

704,49 €

584,33 €

283,98 €

204,61 €

198,36 €

359,19 €

2.334,96 €
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2. Calculem l’estalvi al cap de 12 mesos respecte la llum i el gas:
2334.96€-2147.28€=187.68€ d’estalvi al cap de 12 mesos respecte la
llum i el gas.

3. La dividim entre el valor de la inversió inicial:
23500€ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙⁄
187.68€ 𝑐𝑎𝑑𝑎 12 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠 = 125 𝑎𝑛𝑦𝑠


Tardarà a amortitzar la inversió inicial 125 anys aproximadament si
segueix constantment la despesa mitjana anual obtinguda a aquest
estudi.

2.4. Conclusions


Un cop acabat l’estudi he pogut donar resposta a la meva hipòtesi:
 Existeix un estalvi respecte les energies convencionals o les més
utilitzades, tal com em pogut comprovar anteriorment
d’aproximadament 200 euros al mes.
 El temps que es tardaria en amortitzar la inversió inicial es
desorbitat, i em plantejo quin factor ha pogut fer variar el temps
necessari per amortitzar la instal·lació geotèrmica.
Crec que el motiu principal pel qual els anys necessaris per
amortitzar la instal·lació són tan elevats és la diferència de consum
entre les dues famílies. Al dúplex de la Clara hi viuen 5 persones
(4 de les quals són nens petits que produeixen un consum major)
més una senyora que els ajuda amb les feines de casa durant la
gran part del dia. En canvi a l’altre dúplex hi viu el matrimoni amb
el seu fill, és a dir, un total de 3 persones.
Tot i que mensualment la despesa en geotèrmica ja és menor, crec
que si l’estudi s’hagués realitzat amb el mateix nombre d’integrants
a cada dúplex, la diferencia a la factura hagués estat encara major.
Un altre motiu són els hàbits energètics de cada família. Potser que
la família de la Clara tingui la calefacció a una temperatura de 24
graus durant l’hivern, i que en canvi la família de la Maite i en Miquel
la tinguin a 21 graus, fet que provoca una gran diferència a la
factura.
Considero incontrolables aquests factors i assumeixo l’error que
provoquen a l’hora de fer el càlcul.



Tot i que el resultat no s’adiu a l’esperat, estic content amb la feina feta.
Probablement ha estat la part més difícil de fer de tot el treball ja que més
que mai depenia de l’amabilitat d’altres persones.
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3. Anàlisi d’una instal·lació geotèrmica
Una de les raons per les quals em vaig decidir a fer aquest treball va ser perquè
la cosina de la meva mare, la Clara Gili, va instal·lar energia geotèrmica al seu
pis.
L’habitatge té instal·lat un sistema d’energia geotèrmica de molt baixa
temperatura amb 2 pous de 100 metres de profunditat cada un i un sistema de
calefacció i refrigeració mitjançant un terra radiant.
Llavors hi vaig anar a passar uns dies, i vaig poder capturar les següents
fotografies:

En aquesta fotografia podem observar els tubs de polietilè que connecten amb
els dos pous de 100 m de fondària que tenia a casa seva. Tots aquests tubs
porten la mescla d’aigua amb anticongelant fins a la bomba de calor geotèrmica.
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A la segona fotografia podem veure la bomba de calor geotèrmica que connecta
amb els tubs que venen dels pous i que per damunt d’aquests surten els que van
cap al terra radiant amb la temperatura desitjada.

Finalment, podem veure la
distribució que prenen els tubs per
a formar el terra radiant. Cada tub
està destinat a una habitació de la
casa, ja que una de les
característiques
d’aquestes
instal·lacions es que funcionen
molt bé amb terra radiant i que
també et proporcionen l’aigua
calenta sanitària. A la dreta
queden els tubs que provenen
dels pous, i just a l’esquerra de la
imatge veiem la bomba de calor
geotèrmica.

35

4. Enquesta a Ponts
4.1. Hipòtesi i metodologia


Un cop realitzada la part teòrica del treball, i veient tots els avantatges
que té l’aprofitament de l’energia geotèrmica, em pregunto perquè
aquesta energia no s’utilitza més. Potser això és degut a la poca
informació que la gent té sobre aquesta o simplement perquè no saben
que existeix. Per trobar resposta a totes aquestes qüestions vaig decidir
realitzar una enquesta.

4.1.1.Metodologia








L’enquesta la vaig realitzar a Ponts (La Noguera), perquè és allí on la
Clara Gili té la instal·lació geotèrmica. Per tant vaig decidir que tindria més
sentit passar-la allí.
Vaig poder passar l’enquesta, durant 3 dies sencers, a 101 persones, que
respecte dels 2.701 habitants que té Ponts, representa aproximadament
un 3% de la població.
Vaig trobar moltes més dificultats a l’hora de passar les enquestes de les
que em pensava. Primer les vaig passar a tots els comerços que van ser
pocs els que em van atendre amablement. En veure que el nombre
d’enquestes efectuades era baix, vaig decidir enquestar a la gent que em
trobava pel carrer, però gairebé tots em deien que no em podien ajudar
en aquell moment. Durant tot aquell matí només vaig enquestar a 17
persones, xifra en la que es veia reflectida la poca eficiència del mètode
utilitzat fins llavors. Per sort, vaig poder instal·lar-me al supermercat del
poble, i amb l’ajuda de la Clara, que és la cap d’aquest, vaig estar dos
dies i mig passant enquestes fins arribar a la xifra de les 101. Si no hagués
pogut realitzar-les al supermercat, segurament hagués deixat córrer la
idea de l’enquesta.
Vaig dissenyar una enquesta dirigida per a majors de 16 anys i vaig decidir
agafar tres intervals per a poder extreure una classificació per edats. El
primer interval englobava els enquestats d’entre 16 i 30 anys. El segon els
que es troben entre 30 i 60 anys, i finalment el tercer interval englobava
les persones majors de 60 anys. Vaig intentar enquestar al major nombre
de gent amb diferent edat.
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L’enquesta la vaig classificar en dos parts: a la primera els preguntava
sobre les energies renovables i a continuació més concretament per
l’energia geotèrmica, és a dir, analitzava el grau de coneixement que
tenien sobre aquest tema. La segona part consistia en preguntar als
enquestats si ficarien l’energia geotèrmica com a font d’energia i que em
donessin raons del per què de la seva tria (podien escollir més d’una
opció). Així podria arribar a saber quines eren les causes per les quals no
confiaven en aquesta energia i poder contestar una de les preguntes que
em feia a la hipòtesi.

4.2. Resultats
4.2.1. Grau de coneixement

Grau de coneixement

100%
92%

100%

95%

91%

66,6%

71%

70%
55%

ENCERT ENERGIES RENOVABLES

CONEIXEN LA GEOTÈRMICA
Joves



Adults

DEFINICIÓ CORRECTA GEOTÈRMICA

Sèniors

En aquest gràfic s’engloben les tres preguntes referents al grau de
coneixement dels enquestats. Des de la limitació que tenim dins d’aquest
estudi, podem afirmar que la gran majoria dels enquestats està informat
sobre el que són les energies renovables, ja que en tots els intervals
trobem uns alts percentatges d’encert. S’ha de dir que la pregunta no era
gaire difícil, ja que vaig agafar fonts d’energies molt conegudes per
tothom. Tot i això, s’havia de tenir clara la resposta, pel fet que et podies
confondre. Cal destacar el 100% d’encert dels joves enquestats, que és
probablement degut a l’educació que van rebre, on aquests conceptes
s’explicaven, i en l’educació dels enquestats amb major edat
probablement no ho era, i si no estan interessats en aquest tema, no
podien contestar correctament aquesta pregunta.
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La segona pregunta que van haver de respondre era si simplement
coneixien l’energia geotèrmica. Els resultats no em van sorprendre, es
tracta d’una energia poc coneguda. Podem observar que 2 de cada 3
joves i adults afirmaven conèixer aquesta energia, i en canvi gairebé la
meitat de les persones majors de 60 anys no havien sentit a parlar de la
geotèrmica. Suposo que aquest canvi tan gran de percentatge es degut a
que la pregunta que se’ls formulava era molt específica, i la gent gran
potser no està tan ficada en aquests temes.
Gràcies a aquesta pregunta podem concloure que una de les principals
causes de per què la geotèrmica no està més estesa rau en el
desconeixement d’una part important de la població, aproximadament
d’un 35%.
Per finalitzar amb l’apartat del grau de coneixement, se’ls va preguntar a
aquells que afirmaven conèixer l’energia geotèrmica per la seva definició.
Els sèniors i els adults van encertar majoritàriament la resposta. En canvi,
és sorprenent la confusió que és va generar als joves enquestats, ja que
3 de cada 10 es van equivocar. Un 10% dels enquestats que afirmaven
conèixer la geotèrmica, es van equivocar a l’hora de definir-la
correctament.

2.2. Grau d’interès en instal·lar l’energia geotèrmica

Raons per les quals els enquestats si
instal·larien l'energia geotèrmica com a font
principal d'energia
61%
55%
44%

55%

44%
33%

33%

11%
NETA I NO CONTAMINA

1%

0%

PER LA SEVA COMODITAT
Joves



11%
PER L'ESTALVI AL LLARG
DEL TEMPS

Adults

11%

PER ALTRES RAONS

Seniors

Quan als enquestats se’ls va preguntar per si instal·larien l’energia
geotèrmica com a font d’energia si ara es compressin una casa nova, un
54% va contestar que sí que l’instal·larien. Llavors, els deixava escollir la
raó per la qual ho farien. Doncs bé, l’opció més triada va ser la de l’estalvi
a la factura al llarg del temps, és a dir, perquè s’amortitza. Més de la meitat
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dels enquestats, independentment de l’edat, van triar aquesta opció.
Considero, i tal com s’ha demostrat en aquest estudi coneixent les seves
limitacions, que el tema econòmic és un factor que les persones tenen
molt en compte, ja que més enllà de si una energia t’aporta uns certs
avantatges, podem observar que el que els enquestats busquen és
eficiència.
Observem que la segona opció més triada és perquè l’energia geotèrmica
és neta i gairebé no contamina. Observem que hi ha un canvi notable
entre el percentatge de joves i adults, on arriba al 45%, respecte el dels
sèniors, on només un de cada tres enquestats va escollir aquesta opció.
Una possible interpretació d’aquests resultats seria que les persones
majors de 60 anys ja no mostren tan interès en qüestions d’aquest tipus i
per tan no ho consideren una raó amb tant de pes. En canvi els joves i els
adults estan més informats sobre aquests temes i a l’hora d’escollir una
font d’energia, sempre segons les dades que hem obtingut d’aquest limitat
estudi, li donen més importància a com poden ajudar a conservar el medi
ambient.
Per últim, les opcions menys escollides van ser per altres raons i per la
seva comoditat amb uns percentatges molt baixos. Un dels joves que va
escollir aquesta opció em va preguntar si aquesta font d’energia era
compatible amb el terra radiant, i quan li vaig contestar que sí, em va dir
que ell vivia en una casa on tenia terra radiant amb electricitat, i que fa
poc es va mudar, i que ara troba a faltar molt aquest sistema de calefacció,
ja que segons ell, “el terra radiant et proporciona una comoditat màxima”.

Raons per les quals els enquestats no
instal·larien l'energia geotèrmica com a font
principal d'energia
66%

0%

13%

73%
64%

1%

INVERSIÓ ÉS MOLT CARA

16%

1%

PERQUÈ NO ESTIC
PREFEREIXO ALTRES FONTS
INFORMAT SOBRE ELLA
D'ENERGIA
Joves



10%

Adults

16% 0.03% 18%
PER ALTRES RAONS

Seniors

Els enquestats que van contestar que no instal·larien l’energia geotèrmica
com a font d’energia, un 46% dels enquestats, van poder triar entre quatre
opcions per justificar la seva resposta. L’opció més escollida va ser la B,
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perquè no estava informat sobre ella, amb un percentatge molt alt, rondant
el 66% dels enquestats. Des de la limitació d’aquest estudi, puc afirmar
que la causa principal sobre per què no està més estesa la geotèrmica,
és sense cap dubte la desconeixença de la gent sobre aquesta. Dos de
cada tres enquestats afirmaven que no ficarien l’energia geotèrmica com
a font d’energia perquè no la coneixien.
Les altres dues opcions més votades van ser per altres raons no
especificades i perquè preferien altres fonts d’energia. Sobre aquesta
opció, una senyora de més de 60 anys em va explicar que abans vivia a
una casa amb energia geotèrmica com a font d’energia, però que ara faria
cosa de 5 anys que es va construir una casa nova i va instal·lar una estufa
de pèl·lets (biomassa), complementada amb l’electricitat, ja que a
l’energia geotèrmica li costava molt agafar la temperatura que tu
desitjaves i que indicaves al termòstat, ja que si a la tardor d’un dia per
l’altre la temperatura cau en picat. Per això es va canviar a una altra font
d’energia.
Per últim, l’opció menys votada ha estat la de perquè la inversió és cara.
Crec que això passa perquè una de les característiques que més ressò té
l’energia geotèrmica, és que al principi la inversió és molt cara, però al
llarg del temps, aquesta gran inversió s’acaba amortitzant.

4.3. Conclusions


Crec que després d’aquest estudi, que té les seves limitacions, podem
extreure les següents conclusions:
 La majoria dels enquestats tenen un grau de coneixement elevat
sobre la identificació de les energies renovables d’entre moltes
fonts d’energia diferents.
 Un 47% dels enquestats no coneixien l’energia geotèrmica, 37% ja
ho reconeix a la segona pregunta i un 10% s’equivoca a l’hora de
triar la definició correcta.
 Hi ha una divisió d’opinions respecte si instal·larien l’energia
geotèrmica o no com a font d’energia. La raó que la majoria dels
enquestats dóna per instal·lar-la és per l’estalvi al llarg del temps a
la factura. Per la desconeixença d’aquesta energia és el motiu que
la majoria d’enquestats defensen per no instal·lar-la.



Estic satisfet amb els resultats obtinguts a l’enquesta que m’han permès
contestar, sempre dins la limitació d’aquests estudi, un dels objectius del
meu Treball de Recerca, que era saber perquè l’energia geotèrmica no
està més estesa. Doncs bé, puc afirmar que la causa principal és el
desconeixement que té la gent sobre aquesta energia, tal i com podem
apreciar als resultats de la segona pregunta.
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5.Entrevistes
5.1.Hipotesi i metodologia


Per a completar la part pràctica del meu treball, vaig creure convenient
fer dues entrevistes a gent que professionalment es dedica amb temes
relacionats a l’energia geotèrmica, per a poder obtenir respostes a certes
preguntes des del seu punt de vista, com per exemple perquè creuen
que l’energia geotèrmica no està més estesa o quin creuen que és el
principal avantatge d’aquesta energia. També els hi vaig formular
preguntes teòriques, perquè les contestessin amb les seves paraules.

5.1.1.Metodologia








Quan vaig decidir fer entrevistes, la Clara em va proporcionar el contacte
de l’empresa que es va encarregar de fer les perforacions.
Malauradament, no va ser possible contactar. Tot i això, sí que va ser
possible entrevistar la persona que va dissenyar els plànols, en Pere
Porta.
Un cop realitzada l’entrevista, considerava que aquest apartat quedava
incomplet. Llavors vaig considerar que era convenient fer una altra
entrevista a un expert en la matèria, per cercar un punt de vista diferent
del que em donava el Pere Porta, per tal d’observar si coincidien en
algunes preguntes.
La meva intenció era fer-li a una dona que estava investigant sobre
aquest tema. Vaig contactar amb ella, però justament aquella mateixa
setmana se n’anava a Barcelona a continuar estudiant.
Llavors, per casualitat, mentre estava llegint el diari vaig veure una
notícia en què deia que el geòleg Joan Escuer donava una conferència
sobre l’energia geotèrmica a l’IEI. Jo no vaig poder assistir-hi, però vaig
aconseguir el contacte. Dit i fet, en Joan no va dubtar en concedir-me
l’entrevista.
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5.2. Entrevista a Pere Porta




El dia 17 de juliol del 2015 vaig fer l’entrevista a en Pere Porta. És
l’encarregat de l’empresa Promocions Taspor S.L. i és el que va
dissenyar els plànols del dúplex de la Clara quan van decidir instal·lar
l’energia geotèrmica.
L’entrevista va durar 18 minuts aproximadament. Com que és curta, està
íntegrament transcrita a continuació:

En quina empresa treballa? Quin càrrec ocupa?
 Promocions Taspor S.L. Sóc l’encarregat/administrador d’aquesta
empresa
Com definiria vostè l’energia geotèrmica?
 És una energia alternativa molt ecològica, ja que l’energia prové del
subsòl, i aquesta es complementa amb electricitat, és a dir, la major part
de l’energia prové de la Terra i una petita part es electricitat. A més a més
es una energia neta, ja que no necessita gasoil o gas.
Quins requisits ha de tenir un terreny per a poder instal·lar-hi l’energia
geotèrmica?
 No necessita cap requisit, ja que en principi, a tots els terrenys es pot fer
una instal·lació d’energia geotèrmica. Parlem de construir pous amb molta
profunditat i normalment no hi ha cap problema.
Com funciona una bomba de calor geotèrmica?
 La bomba de calor es basa que al subsòl, la temperatura es d’entre 15 i
18ºC. Aleshores a l’estiu baixa aigua a 25 o 28 ºC per uns tubs que
l’arrofreden fins a aquesta temperatura i torna a sortir a la superfície a
18ºC. En canvi a l’hivern la temperatura de l’aigua és d’ aproximadament
7ºC. Llavors baixa pels tubs i torna a sortir a la superfície a 18ºC.
Bàsicament, la bomba de calor refreda o escalfa l’aigua mitjançant la
conducció dels tubs.
Quins tipus d’instal·lacions geotèrmiques existeixen?
 Hem de tenir clar que tota l’energia geotèrmica parteix de la mateixa base,
dels pous, i llavors podem parlar de la manera de distribuir-la a l’habitatge,
com ara amb terra radiant, amb radiadors… encara que està comprovat
que el més eficient és amb terra radiant, ja que pots fer fred i pots fer calor.
En canvi amb els radiadors només pots fer calor.
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Quantes perforacions s’han de fer a cada instal·lació i quina profunditat han de
tenir?
 Normalment els pous mesuren 100 metres de profunditat. Llavors el
nombre de pous varia depenent de la superfície de terra radiant que s’ha
d’instal·lar. En aquest cas,(casa de la Clara) són 150 m 2, i s’hi van
instal·lar 2 pous. Els tubs que es van instal·lar mesuren 14 cm de
diàmetre, encara que això no és gaire important. És més important la
profunditat dels tubs.

Una instal·lació geotèrmica és capaç de donar l’energia suficient que es
necessita en un habitatge?
 Sense cap complement, no. Necessita un extra d’electricitat ja que si no
seria capaç de donar la temperatura necessària a l’aigua. Un terra radiant
no dóna tanta calor com una calefacció normal.
Aquestes instal·lacions necessita algun tipus de manteniment?
 En teoria no, ja que als tubs on podria estar el major problema, només hi
circula aigua i són de PVC. A més a més, la garantia d’aquests tubs és de
100 anys. El que sí que necessita manteniment és tot el tema de bombes
i la instal·lació més superficial. Els majors problemes que poden sorgir són
calcificació i tot el relacionat amb la brutícia, és a dir, que la instal·lació
s’embruti.
La província de Lleida té un gran potencial geotèrmic?
 Sí, encara que per obtenir aquesta energia l’únic que es necessita és
profunditat. Hi ha un altre tipus de geotèrmia que és fica a la superfície, i
que només es pot instal·lar en certs llocs. Consisteix en fer un forat amb
poca profunditat, aproximadament de dos metres, i ficar els tubs amb
forma de serpentí, i s’obté una temperatura semblant a la que s’obté amb
els pous. Tot això s’està instal·lant al nord d’Europa.
La presència d’un riu millora el potencial geotèrmic d’una regió?
 No, ja que és el que hem dit abans. Aquí a Catalunya, l’energia geotèrmica
s’ha d’obtenir mitjançant pous. Per tant la presència d’un riu no influencia
gaire. L’única cosa és que a l’hora de fer els pous, si hi ha un riu a prop,
dificulta la construcció d’aquest, ja que es troben graves.
Creus que aquesta alternativa és coneguda pels arquitectes?
 Fins arribar la crisi, els arquitectes dissenyaven edificis sense tenir en
compte el manteniment, és a dir, el que a tu et costaria viure en aquell
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edifici. Llavors a partir de la crisi es fan els projectes ja pensant en les
despeses. Al principi els arquitectes no hi donaven tant d’èmfasi en les
energies alternatives. Ara això ha canviat, més que res per donar un millor
servei al client.
Creus que s’està recolzant l’ús d’aquesta energia des de l’Estat?
 Des de l’Estat no hi ha cap tipus de subvenció. Abans n’hi havien algunes
però estava relacionat amb l’ús de plaques solars. M’atreviria a dir que no
hi ha hagut mai cap ajuda a la geotèrmia, i si n’hi ha hagut alguna ha estat
puntual.
Quan el client vol construir una casa nova, coneix l’energia geotèrmica com una
alternativa a les tradicionals?
 La veritat és que la gent no hi pensa gaire en aquestes energies
alternatives. Bàsicament coneixen les energies que deriven del petroli. La
gent està bastant desinformada. Fins i tot m’han arribat a preguntar si
aquestes energies eren eficients. També influeix el fet que el cost inicial
de la geotèrmia és molt elevat, i després encara que el manteniment sigui
més barat i al cap dels anys s’amortitzi, no hi confien gaire.
Quan pot costar una instal·lació geotèrmica?
 La inversió de la geotèrmica són bàsicament la construcció de pous.
Poden arribar a costar 7000-8000 euros. Aquest és un pas que a la gent
els hi costa molt veure’l amortitzat.
Quin es el temps d’amortització d’una instal·lació geotèrmica?
 En general, ho amortitzaràs en 15-20 anys. És una amortització a llarg
termini. Al començament surt una mica més cara.
Creu que l’energia geotèrmica és l’energia del futur?
 Personalment crec que no, ja que per exemple l’aerotèrmica és més
barata de col·locar i gairebé és igual d’eficient que la geotèrmica. També
hem de pensar que cada dia sortiran coses noves respecte aquest tema,
i la geotèrmica en altres llocs funciona molt millor que aquí a Catalunya.
(L’aerotèrmica, segons la CE, és l’energia emmagatzemada en forma de
calor en l’aire ambient ).

44

Per què l’energia geotèrmica no és tan coneguda com altres energies
renovables?
 Primerament perquè treballa més amb particulars. Si la comparem amb
l’energia solar, hi va haver un boom, i es van fer molts parcs de plaques
fotovoltaiques, que la gent veu per la carretera i li entra més per la vista.
Apart, aquesta energia va rebre moltes bonificacions i es va fer publicitat
a la televisió sobre ella i sobre els instal·ladors. El principal problema de
l’energia geotèrmica és que la inversió inicial tira endarrere a molts clients.
Considera aquesta energia inesgotable?
 Sí, ja que la temperatura del subsòl no baixa.
Però hi ha algunes pàgines web que diuen que si seguim agafant la calor de la
Terra, anirà perdent temperatura.
 Això passaria si es fessin els pous junts, però has de tenir en compte que
els pous estan separats per 5 metres, per a que no s’interfereixin entre
ells. Personalment no crec que això acabi passant.
Quin creu que es la principal avantatge de l’energia geotèrmica respecte les
altres energies renovables?
 Si ho mires a molt llarg termini, l’energia renovable és molt més barata
que les altres energies. Personalment crec que aquest és el principal
avantatge.
Què es paga a la factura de l’energia geotèrmica?
 Es paga la poca electricitat que es necessita per complementar l’energia
geotèrmica. Si en aquesta casa de 150 m2 utilitzéssim gas natural o gasoil,
et sortiria a 1500-2000 euros a l’any i en canvi amb la geotèrmia pagués
300-400 euros a l’any. Per tant l’estalvi és gran, i a més a més, amb la
geotèrmia tens fred a l’estiu.
5.3


Entrevista a Joan Escuer
El dia 22 de setembre del 2015 vaig fer l’entrevista a Joan Escuer. És
llicenciat en Geologia, i actualment treballa com a geòleg consultor. A més
a més, té el títol professional d’Eurogeòleg. També va ser el president del
Col·legi Oficial de Geòlegs Oficial de Catalunya durant més de 9 anys
(2009-març 2014).
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Aquesta entrevista era ideal per obtenir respostes des d’un altre punt de
vista. Malgrat això, com que va durar més d’una hora i quart, només he
inclòs les preguntes que trobo més interessants i importants:

Com definiria vostè l’energia geotèrmica?
 L’energia geotèrmica és aquella que la podem aprofitar del nostre subsòl,
ja sigui la de l’interior del nostre planeta o la que arriba emmagatzemada
del Sol.
Com es classifiquen els jaciments segons la temperatura en la qual els trobem?
 Hi ha dues grans classificacions, la que anomenem energia geotèrmica
somera i l’energia geotèrmica profunda. Aquesta última l’obtenim del flux
de calor que arriba del nucli intern del planeta i la somera és la superficial
que gràcies a la calentor del Sol, s’escalfen els primers metres de
profunditat. Les dues són energia geotèrmica perquè està
emmagatzemada dins el planeta.
A què es refereix quan es parla de “roca calenta”?
 Es refereix a aquelles roques semblants al granit que no tenen fissures i
que estan molt calentes. Llavors nosaltres fem un pou i injectant aigua a
molta pressió l’intentem fracturar, per a que l’aigua pugui circular per allí,
captar la calor i aprofitar-la. A dia d’avui, no tots aquests recursos són
explotables, ja que no tenim la tecnologia suficient.
Abans de començar a construir una instal·lació geotèrmica en l’àmbit domèstic,
s’ha de realitzar algun estudi geològic del terreny? En què consisteix?
 Per anar bé sí, és a dir, un mínim per avaluar el terreny i triar el sistema
convenient. Consisteix en agafar la informació geològica de l’indret i
moltes vegades es complementa amb una estimació, ja que si no el preu
a pagar augmentaria considerablement. En canvi si es tracta d’un projecte
de major envergadura, com ara un hospital, sí que es fa un primer sondeig
i un TRT(Test de Resposta Tèrmica), per a minimitzar els riscos.
La província de Lleida té un gran potencial geotèrmic?
 La província de Lleida té el mateix potencial geotèrmic somer que
qualsevol altra província i respecte a la profunda té un potencial
suficientment gran per a que en un futur sigui molt utilitzada.
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La presència d’un riu millora el potencial geotèrmic d’una regió?
 Sí, quan parlem d’energia geotèrmica somera, com per exemple a La
Llotja, on s’aprofita d’un aqüífer amb un gran flux d’aigua. Això s’explica
molt fàcilment: si tu tens una corrent subterrània i a l’hivern agafes aquella
temperatura, tu injectaràs aigua freda. Si hi ha un flux continu d’aigua
subterrània, l’aigua “nova”, tornarà a igualar la temperatura d’aquell
aqüífer ja que aquest flux s’haurà endut el fred. Passa el mateix amb la
calor.
Creus que s’està recolzant l’ús d’aquesta energia des de l’Estat?
 No gaire. Hi ha una sèrie de plans i de projectes, i algun organisme com
el GEOPLAT3, del qual jo en sóc membre, però per a mi no n’hi ha prou.
No se li presta l’atenció suficient.
Creu que l’energia renovable és l’energia del futur?
 És una d’elles.
Per què l’energia geotèrmica no és tan coneguda com altres energies
renovables?
 Ja m’agradaria saber-ho. Tot i això és un fet que almenys al nostre país
no ho és. Potser no és tan coneguda pel dèficit de coneixement que tenim
sobre temes relacionats amb el subsòl, ja que com que no es veu, passa
desapercebut.
Considera aquesta energia inesgotable?
 Sí, sempre i quan les perforacions es facin correctament, ja que hi ha
d’haver una distància mínima entre les perforacions.
Quin creu que és el principal avantatge de l’energia geotèrmica respecte les
altres energies renovables?
 Destacaria la seva disponibilitat durant les 24 hores i que l’energia
geotèrmica somera es troba a tot arreu. L’únic que ens falta és
desenvolupar la tecnologia suficient per a poder aprofitar tan aquesta com
la profunda.

3

GEOPLAT Plataforma tecnològica espanyola de la geotèrmica que té com a objectiu promocionar i
comercialitzar l’energia geotèrmica a l’estat espanyol.
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5.4

Conclusions






Vaig aconseguir el meu objectiu de rebre respostes a preguntes
concretes encarades al tema sobre la geotèrmica que cada un dels
entrevistats dominava, al Pere Porta sobre temes més relacionats
amb el dia a dia de la construcció i el disseny de la instal·lació en els
edificis i al Joan Escuer sobre temes més encarats amb la geologia i
amb els estudis previs pertinents.
A més a més, els vaig fer quatre preguntes d’opinió, on per exemple
els dos van coincidir en afirmar que no la consideraven l’energia del
futur, i que hi ha altres opcions.
Coincideixen també en que l’energia geotèrmica, sempre i quan
s’exploti d’una manera adequada, és inesgotable. En canvi
discrepen en si la presència d’un riu millora el potencial geotèrmic
d’una regió.

Conclusions extretes a partir de la part pràctica del
treball
1. He estat capaç de veure una instal·lació geotèrmica de molt baixa
temperatura i explicar tal i com funcionava amb el suport d’algunes fotos.
2. He pogut comprovar que instal·lar l’energia geotèrmica en un habitatge et
proporciona un estalvi a la factura, i que al llarg del temps, la inversió
inicial s’acaba amortitzant.
3. He pogut entrevistar a dues persones que es dediquen professionalment
a això: al Pere Porta i al Joan Escuer. Les seves explicacions sobre alguns
conceptes teòrics que no acabava d’entendre em van ajudar molt a l’hora
de fer el treball.
4. Vaig poder realitzar una enquesta per veure el nivell de coneixement
sobre aquesta energia i intentar esbrinar quin és el motiu pel qual no està
més estesa. Doncs bé, segons l’enquesta, la causa principal és per què
la gent no la coneix. Aquesta causa és exactament la que em va dir el
Joan Escuer, quan li vaig preguntar per aquesta qüestió.
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Conclusions finals del meu Treball de
Recerca
He aconseguit conèixer millor aquesta energia, tot i que no ha estat gens fàcil, ja
que hi ha una manca important d’informació tan a nivell de llibres com a nivell
d’internet.
També he vist una instal·lació d’energia geotèrmica, que era un dels meus
objectius, i a més a més, vaig entendre com funciona. També vaig concloure que
dins de la limitació de l’enquesta, trobem una manca de coneixement sobre
aquesta energia.
Pel que fa a les entrevistes vaig poder realitzar-n’hi dues, i les dues persones
entrevistades estaven lligades a la geotèrmica d’una manera diferent, fet que va
millorar aquest apartat de la part pràctica.
Després d’haver estat treballant aquest tema que m’apassiona durant molts
mesos, considero que el principal problema d’aquesta energia, és la manca de
tecnologia per a poder explotar-la, ja que llavors, seria encara més eficient,
s’amortitzaria més ràpid i hi haurien més persones que confiarien en dur a terme
la inversió inicial.
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FONTS D’INFORMACIÓ
1. Webgrafia
1. Conceptes generals:
EGEC http://egec.info/technology/#geothermal
http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-de-la-energia-geotermica.pdf
http://bioenciclopedia.com/energia-geotermica/

2. Origen de l’energia geotèrmica:
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500011897653
&name=DLF583887.pdf
http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/terra/index.htm
https://www.uclm.es/profesorado/egcardenas/manto.htm
http://www.astromia.com/tierraluna/mantonucleo.htm
http://www.astromia.com/tierraluna/corteza.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/c
ontenido2.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_earthchanges83.htm

3. Context mundial, europeu,espanyol i català
http://www.xtec.cat/~ooromi/Faig/2eso/Naturals/jor01.htm
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Resumen_PER_20112020_15f3dad6.pdf
http://www.energies-renouvelables.org/observer/stat_baro/barobilan/barobilan13-gb.pdf
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/renewable-primary-energyconsumption/renewable-primary-energy-consumption-assessment-5

4. Tipus de geotèrmia i tipus de jaciments
http://www.grupovisiona.com/es/geotermia/tipos-geotermia
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http://www.hogar.mapfre.es/hogar/ahorro-en-el-hogar/2912/calefacciongeotermica
http://www.hogarmania.com/hogar/ecologia/201101/energias-renovablesenergia-geotermica-7601.html
http://www.igc.cat/web/ca/subsol_geotermia_jaciment.html
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2014/126044/TFG_ClaraArmengolJimenez.pdf

5. Climatització geotèrmica
https://ofigeo.wordpress.com/2013/03/15/captadores-o-intercambiadoresgeotermicos/
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/coag/lexislacion/s/localhost/Climati
zacion_14_BombasCalorGeotermicas7a.pdf
http://www.isempa.com/tecnologias.asp?tech=6
https://www.youtube.com/watch?v=KE3SvNRmwcQ
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Calor_y_Frio_Renovable
s_Geotermia_30012012_global_196afed7.pdf

6. Avantatges i inconvenients
http://www.energias.bienescomunes.org/2012/06/26/que-es-la-energiageotermica/
http://www.cega.ing.uchile.cl/cega/index.php/es/informacion-de-interes-/iquees-la-energia-geotermica
https://3renovables.wordpress.com/lenergia-geotermica/
http://anvic.cat/geotermia
http://energias-renovables-y-limpias.blogspot.com.es/2012/08/que-es-laenergia-geotermica-definicion-clasificacion-y-usos.html
http://www.soliclima.es/geotermica
http://www.igc.cat/web/ca/subsol.html
http://www.monografias.com/trabajos86/energia-geotermica/energiageotermica.shtml
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http://www.altener.es/es/geotermica
http://curiosidades.batanga.com/2011/01/28/energia-geotermica-ventajas-ydesventajas
http://twenergy.com/energia/energia-geotermica
http://irena.masdar.ac.ae/?map=714
http://www.hogar.mapfre.es/hogar/ahorro-en-el-hogar/2912/calefacciongeotermica
http://www.cosrenovables.cat/energiageotermica/
http://aecagroup.com/ca/geotermia/

1.1 Fonts de les imatges
Figura 1
http://www.igc.cat/web/es/subsol_geotermia.html – Interior de la Terra.

Figura 2
http://es.slideshare.net/sardaclara/tema-5-lescora-terrestre – Escorça oceànica i

continental.
Figura 3
http://www.snet.gob.sv/Geologia/Vulcanologia/paginas/ubicacion.htm - Vulcanisme.

Figura 4
http://www.seguridadsismica.com/pub2.html - sismicitat.

Figura 5
https://lh5.googleusercontent.com/gSWVgzZYUzM/TYuOVZpIPvI/

AAAAAAAABIQ/-

140f-dXQO0/s1600/uranio+va.jpg –Isòtops de l’urani.
Figura 6, figura 7, figura 8 i figura14
http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-de-la-energia-geotermica.pdfGràfics sobre el context
Figura 9
http://es.slideshare.net/John_Janer/generacin-geotrmica - producció elèctrica
potència instal·lada.
52

Figura 10 i Figura 11 són obtingudes de la pàgina del EGEC
Figura 12
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/total-primary-energyconsumption-by-1 - energia total consumida a europa l’any 2008.
Figura 13
http://energies-renouvelables.org/ - producció elèctrica a la UE l’any 2013 per
energies.
Figura 15 i Figura 16 són extretes del resum del pla d’energies renovables
2011-2020
Figura 17
http://www.evergreengeo.com/ - Geotèrmia somera.
Figura 18, figura 19, figura 20, figura 22 i Figura 23 són extretes del següent
PDF:
http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-de-la-energia-geotermica.pdf- Tipus de geotèrmia.
Figura 21
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_earthchanges83.htm - Punts
calents.
Figura 24
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Calor_y_Frio_Renovable
s_Geotermia_30012012_global_196afed7.pdf
funcionament
bomba
geotèrmica general.
Figura 25
https://www.youtube.com/watch?v=KE3SvNRmwcQ – captura de pantalla
extreta d’aquest vídeo.
Figura 26, figura 27 i Figura 29
http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-de-la-energia-geotermica.pdf
Tipus de climatització geotèrmica
Figura 28
http://ecoforest.es/documentos/otros/geotermia2012.pdf - Tipus de climatització
geotèrmica
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ÀNNEX
Valors rebuts geotèrmica

31/08/2012

31/10/2012

31/12/2012

28/02/2013

30/04/2013

540,81 €

390,95 €

544,97 €

622,45 €

255,55 €

30/06/2013

31/08/2013

31/10/2013

31/12/2013

28/02/2014

222,58 €

473,36 €

289,73 €

95,18 €

430,52 €

30/04/2014

30/06/2014

31/08/2014

31/10/2014

31/12/2014

300,61 €

261,94 €

420,11 €

283,06 €

451,04 €

28/02/2015

30/04/2015

25/06/2015

20/08/2015

25/10/2015

562,65 €

249,83 €

251,62 €

271,16 €

546,15 €

Valors rebuts E. Convencionals
31/12/2012

28/02/2013

30/04/2013

30/06/2013

31/08/2013

31/10/2013

GAS

231,50 €

476,36 €

431,98 €

162,98 €

54,03 €

70,62 €

LLUM

191,96 €

198,94 €

156,28 €

142,32 €

145,42 €

153,18 €

TOTAL

423,46 €

675,30 €

588,26 €

305,30 €

199,45 €

223,80 €

31/12/2013

28/02/2014

30/04/2014

30/06/2014

31/08/2014

31/10/2014

260,92 €

506,32 €

420,68 €

159,63 €

51,74 €

72,96 €

180,32 €

198,17 €

163,65 €

124,35 €

152,87 €

125,40 €

441,24 €

704,49 €

584,33 €

283,98 €

204,61 €

198,36 €

31/12/2014

28/02/2015

30/04/2015

25/06/2015

20/08/2015

25/10/2015

215,81 €

481,05 €

423,36 €

156,69 €

56,32 €

76,82 €

143,38 €

182,35 €

156,54 €

130,15 €

119,63 €

127,78 €

359,19 €

663,40 €

579,90 €

286,84 €

175,95 €

204,60 €

55

Valors rebuts Biomassa
28/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 31/10/2012 31/12/2012
Llum
216,75 €
145,13 €
97,28 €
110,25 €
138,66 €
194,46 €
Gas
522,63 €
296,22 €
244,89 €
51,00 €
35,34 €
42,94 €
Pèl·let
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
TOTAL
809,05 €
511,02 €
411,84 €
230,92 €
243,67 €
307,07 €
28/02/2013 30/04/2013 30/06/2013 31/08/2013 31/10/2013 31/12/2013 28/02/2014
206,36 €
141,26 €
97,13 €
85,10 €
106,54 €
148,61 €
147,19 €
509,17 €
384,47 €
385,36 €
40,33 €
28,26 €
41,60 €
48,22 €
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
785,20 €
595,40 €
552,16 €
195,10 €
204,47 €
259,88 €
265,08 €
30/04/2014 30/06/2014 31/08/2014 31/10/2014 31/12/2014 28/02/2015 30/04/2015
136,92 €
122,65 €
80,77 €
118,13 €
114,53 €
150,65 €
132,55 €
48,95 €
48,95 €
51,61 €
37,11 €
36,40 €
68,08 €
39,96 €
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
69,67
255,54 €
241,27 €
202,05 €
224,91 €
220,60 €
288,40 €
242,18 €

Valors rebuts general
31/08/2012 31/10/2012 31/12/2012 28/02/2013 30/04/2013 30/06/2013
Geotèrmica
540,81 €
390,95 €
544,97 €
622,45 €
255,55 €
222,58 €
E. convencionals
423,46 €
675,30 €
588,26 €
305,30 €
Biomassa
409,86 €
228,94 €
241,69 €
305,09 €
31/08/2013 31/10/2013 31/12/2013 28/02/2014 30/04/2014 30/06/2014 31/08/2014
473,36 €
289,73 €
95,18 €
430,52 €
300,61 €
261,94 €
420,11 €
199,45 €
223,80 €
441,24 €
704,49 €
584,33 €
283,98 €
204,61 €
195,10 €
204,47 €
259,88 €
265,08 €
255,54 €
241,27 €
202,05 €
31/10/2014 31/12/2014 28/02/2015 30/04/2015 25/06/2015 20/08/2015 25/10/2015
283,06 €
451,04 €
562,65 €
249,83 €
251,62 €
271,16 €
546,15 €
198,36 €
359,19 €
663,40 €
579,90 €
286,84 €
175,95 €
204,60 €
224,91 €
220,60 €
288,40 €
242,18 €
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Preguntes de l’entrevista al Pere Porta
Preguntes tècniques

Com definiria vostè l’energia geotèrmica?
Com es classifiquen els jaciments segons la temperatura en la qual els trobem?
Quins requisits ha de tenir un terreny per a poder instal·lar-hi una instal·lació
d’energia geotèrmica?
Què és una bomba de calor geotèrmica? Com funciona?
Quants tipus d’instal·lacions geotèrmiques existeixen?
Quantes perforacions s’han de fer a cada instal·lació i quina profunditat han de
tenir?
Una instal·lació geotèrmica és capaç de donar l’energia suficient que es
necessita a una llar?
Aquestes instal·lacions necessiten algun tipus de manteniment?
La província de Lleida té un gran potencial geotèrmic?
La presència d’un riu millora el potencial geotèrmic d’una regió?

Sector construcció i serveis
Creus que aquesta alternativa es coneguda pels arquitectes?
Creus que s’està recolzant l’ús d’aquesta energia des de l’Estat?
Quan el client vol construir una casa nova, coneix l’energia geotèrmica com una
alternativa a les tradicionals?
Quan pot costar una instal·lació geotèrmica?
Quin és el temps d’amortització d’una instal·lació geotèrmica? Com es calcula?

Opinió
Creu que l’energia renovable és l’energia del futur?
Per què l’energia geotèrmica no és tan coneguda com altres energies
renovables?
Considera aquesta energia inesgotable?
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Quin creu que és la principal avantatge de l’energia geotèrmica respecte les
altres energies renovables?

Preguntes de l’entrevista al Joan Escuer
Preguntes tècniques
Com definiria vostè l’energia geotèrmica?
Com es classifiquen els jaciments segons la temperatura en la qual els trobem?
A què es refereix quan es parla de “roca calenta”?
Abans de començar a construir una instal·lació geotèrmica en l’àmbit domèstic,
s’ha de realitzar algun estudi geològic del terreny? En què consisteix?
La província de Lleida té un gran potencial geotèrmic?
La presència d’un riu millora el potencial geotèrmic d’una regió?
Creus que s’està recolzant l’ús d’aquesta energia des de l’Estat?

Opinió
Creu que l’energia renovable és l’energia del futur?
Per què l’energia geotèrmica no és tan coneguda com altres energies
renovables?
Considera aquesta energia inesgotable?
Quin creu que és la principal avantatge de l’energia geotèrmica respecte les
altres energies renovables?
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Enquesta de Ponts
Edat: ____

Sexe:

H

D

En quina opció totes les energies són renovables?
a) Eòlica, solar, biomassa
b) Nuclear, petroli, hidroelèctrica
c) Gas, electricitat, geotèrmica
Coneix l’energia geotèrmica?
a) Sí
b) No
En cas afirmatiu, esculli la definició que l’explica millor:
a) És aquella que s’obté al captar la calor i la llum que emet el Sol.
b) És l’energia que utilitza la matèria orgànica com a font d’energia
c) És l'energia que s'obté per mitjà de l'aprofitament de la calor terrestre.
Imagini que ara vostè es compra una casa nova. Instal·laria l’energia geotèrmica com a
font d’energia?
a) Sí
b) No
En cas afirmatiu, especifiqui el perquè,
es pot triar més d’una opció:

En cas negatiu, especifiqui el perquè,
es pot triar més d’una opció:

a) Perquè és neta i no contamina

a) Perquè la inversió és molt cara

b) Per la seva comoditat

b) Perquè no estic informat sobre ella

c) Per l’estalvi al llarg del temps a la factura

c) Prefereixo altres fonts d’energia

d) Altres

d) Altres
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