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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIO DE GEOTÈRMIA CELEBRADA EL DIA 
28 DE JUNY DE 2011 

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

Joan Escuer 
Ferran Ginette 
Daniel Trisant 
Pep Corominas 
Lorenzo Zafrilla 
Xavier Alemany 
Albert Pujadas 
 
Excusen la seva assistència: Ramon Pérez, Joaquim Roset, Marina Arsó, Miquel Pérez, 

Jaume Balaguer, David Núñez, Jordi Ferrer. 
 
 

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

2 – Resultat reunió amb Sr. Agustí López Pla (Parlament de Catalunya).  
3 – Exemples d’instal�lacions geotèrmiques a Catalunya. 
4 - Torn obert. 

 
 

 
- La reunió s’inicia a les 18:00 h.- 

 
 
1.LECTURA, MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA PASSADA REUNIÓ. 

 
Es llegeix l’acta i s’aprova. 
 
 

2. RESULTAT REUNIÓ AMB SR. AGUSTÍ LÓPEZ PLA (PARLAMENT DE CATALUNYA). 
 
En Joan Escuer explica la reunió mantinguda, el passat 26 de maig, amb el Sr. Agustí 

López Pla, de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del 
Parlament de Catalunya. Es va contactar amb ell principalment per tractar el tema de la 
Geotèrmia, bàsicament baixa entalpia, tal i com es va fer en la reunió amb l’Albert Batalla. Es va 
exposar la falta de normativa i de regulació, i es va plantejar la idea de crear, a través de la 
Comissió de Geotèrmia de Colgeocat, un grup multidisciplinari de Geotèrmia a Catalunya. Es va 
plantejar la possibilitat d’una compareixença al Parlament de Catalunya per exposar de manera 
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conjunta, i no individualment, als representants de tots els partits politics parlamentaris, aquest 
tema. 

 
Es comenten els temes a tractar en aquesta compareixença: 
- exposar el que ja s’està fent a altres països, com és el cas d’Alemanya, i també aquí a 

través de Geoplat i Idae; 
- el fet que algunes lleis queden obsoletes i la necessitat de regular el tema amb una “Llei 

catalana de geotèrmia”, tant per la protecció al consumidor, com per la protecció del medi 
ambient i la influència en la millora del canvi climàtic; 

- definir quina és l’autoritat competent en aquest tema (Generalitat?) i buscar la implicació 
de l’ICAEN, de la Direcció General d’Energia i Mines, de l’ACA, de l’IGC, dels Ajuntaments, etc. Per 
l’aplicació adequada de la normativa que es faci; 

- sol�licitar la creació d’una taula pluridisciplinar; 
- la creació de llocs de treball potencials; 
- i, per tant, la carència actual i la necessitat de formació al respecte, tant a nivell 

d’instal�ladors com d’altres professionals; 
- la importància de tenir una acreditació europea/catalana, tal i com ja existeix al País 

Basc; 
- aprofitar la oportunitat de promoció a través de l’obra pública, tal i com ja s’està fent a 

USA; 
- i la necessitat d’inventariar les obres on ja s’ha aplicat el sistema d’energia geotèrmica. 
 
Es contactarà novament amb el Sr. Agustí López, per concretar la data de la 

compareixença. 
 
 

3. EXEMPLES D’INSTAL�LACIONS GEOTÈRMIQUES A CATALUNYA. 
 
Tots els membres que tinguin recopilada informació al respecte, la faran arribar al Col�legi 

per crear un arxiu i preparar la documentació de forma uniforme. 
 
 

4. TORN OBERT. 
 
En Joan Escuer contactarà amb en Lluis Cabrera, degà de la Facultat de Geologia de la UB, 

i amb en David Gómez, del Departament de Geologia de la Facultat de Ciències de la UAB, per 
tractar el tema de l’organització conjunta d’un curs pluridisciplinar de geotèrmia. 

 
 

CALENDARI PROPERA REUNIÓ: 
 
No s’estableix data per la propera reunió de la comissió.  

 
 

-A les 20:00 h. es tanca la reunió- 


