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Com?

Fomentant la innovació i la col·laboració 

entre els agents per generar noves oportunitats 

i impulsar de manera conjunta el sector de les 

energies eficients a casa nostra.

Perquè?

Aconseguir els objectius ambientals i de 

Transició Energètica a Catalunya

Pretén difondre la geotèrmia 

com a font d'energia renovable 

i d’elevada eficiència energètica

GRUP DE TREBALL DE GEOTÈRMIA

Objectiu



Empreses

Proveïdors i fabricants (bombes de calor; sondes; etc.)

Enginyeries i consultores de serveis

Constructores i instal·ladores

Empreses perforadores i d’assaigs

Organismes públics

Ajuntaments i Diputacions

Instituts (ICGC, ICAEN)

Universitats i altres col·laboracions externes (ACA)

Col.legis profesionals

Geòlegs, Mines, Arquitectes, 

Aparelladors, Industrials



https://clusterenergia.cat/web/geotermia/

GRUP DE 

TREBALL DE 

GEOTÈRMIA

Exemplificació

Casos d’aplicació

Difusió de 

coneixement 

(jornades de 

divulgació)

https://clusterenergia.cat/web/geotermia/


ACCIÓ 1
Sessions 

informatives 

dirigides a

Col·legis 

Professionals

ACCIÓ 2
Workshops

amb altres 

entitats 

(organismes públics)

ACCIÓ 3
Argumentació de la 

viabilitat econòmica 

de la 

Geotèrmia

ACCIÓ 4

Difusió del GTG

i

Redacció d’ 

articles d’opinió 

ACCIÓ 5
Impulsar 

la creació d’un 

marc normatiu 

per la 

geotèrmia 

ACCIÓ 6

Impulsar l’establiment

d’incentius fiscals / 

subvencions 

ACCIÓ 7

Jornades de difusió 

dirigides a usuaris finals 

ACCIÓ 8
Elaboració de 

càpsules informatives 

/ vídeos (en mitjans de 

comunicació)

ACCIÓ 9

Participació en

projectes col.laboratius

ACCIÓ 10

Comissió consultora / 

auditora 

per recolzar 

Instal.lacions

públiques
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ENERGIA GEOTÈRMICA

▪ L’energia emmagatzemada en forma de

calor situada sota la superfície terrestre

▪ Declarada com ENERGIA RENOVABLE

Directiva 2009/28 / EC de 23 d'abril de 2009

Molt Baixa Temperatura (MBT) < 30ºC (fins a 200 m)

• Per climatització (producció de fred i calor i ACS), 

• Edificis i xarxes de districte. 

• Necessiten bombes de calor geotèrmiques

Baixa Temperatura (BT) 30 ºC – 100 ºC 

Mitja Temperatura (MT) 100 – 150 ºC

Alta Temperatura (AT) > 150 ºC

Recursos en Geotèrmia Superficial / Intercanvi geot.

Recursos en Geotèrmia d’origen Profund



ENERGIA GEOTÈRMICA SUPERFICIAL 

/ INTERCANVI GEOTÈRMIC

Sistemes de 
bescanvi tèrmic 
en circuït tancat

Sistemes de bescanvi 
tèrmic en circuït obert: 
captació d’aigua 
subterrània o superficial.

Bomba de calor geotèrmica

▪ S'obté a partir de l'intercanvi tèrmic amb el 

subsol (100 o 200m de profunditat).

▪ Per climatització tot tipus d’edificis (calor i 

fred) i producció ACS mitjançant l'ús de 

sistemes de bomba de calor aigua-aigua. 

▪ Tecnologia d’alta eficiència i molt consolidada 

al mercat, amb uns destacats estalvis 

energètics de producció: entorn 75% – 80 %, i 

fins al 95% – 100% de l’energia total 

combinant-la amb altres energies renovables 

(ex: fotovoltaica)

▪ Retorns 5-8 anys en funció del cas. Captació geotèrmica

Distribució



ENERGIA GEOTÈRMICA SUPERFICIAL / INTERCANVI GEOTÈRMIC



Energia renovable / 
autoconsum tèrmic / hibridació

Tecnologia consolidada, i un 
sector empresarial preparat

Energia local disponible sota els 
nostres peus. No requereix ni 

transport ni emmagamtzematge 
de combustibles

Energia 
Biosegura

Paybacks entre 5 i 8 anys
Inversió 1100 - 1600 Euros/kWt

Idónia en sistemes de generació 
distribuida. Xarxes calor i fred

Producció CALOR i FRED i 
ACS de forma simultània‘

No genera fums. 
Nul impacte acustic i visual

ENERGIA 

GEOTÈRMICA

Sistema d’alta eficiència 
energètica (A ++/A+++)

Energia estable i constant en 
el temps (24h/d / 365d/a)



Observatori de la Geotèrmia Superficial

- Visor SIG i capes d'informació

- Butlletí informatiu semestral amb les estadístiques

- Localitzador de fitxes divulgatives d'instal·lacions 

promogudes pel sector públic

https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Geotermia/Base-de-

dades-d-Instal-lacions-de-Geotermia-Superficial-de-Catalunya-BdIGSCat



Nombre 

d'instal·lacions 

per potència 

tèrmica (kWt)

Distribució de 

les instal·lacions 

per sectors

Distribució de 

per tipus de 

bescanviador

Evolució de la 

potència tèrmica 

total instal·lada i 

comptabilitzada a 

la BDIGSCat

10,88 MWt (2011-
2020 (IDAE, 2011) 36,9 MWt (Jul 2020) 

Taxa de creixement anual +20-25% 

La Geotermia superficial en Catalunya en dadesObservatori de la Geotèrmia Superficial:

Potència tèrmica (kW)



Xarxa urbana de de fred i calor d’Olot amb geotèrmia hibridada amb altres fonts 

d’energies renovables

▪ Objecte: producció i distribució amb 4 tubs a 7 equipaments de 
calor, fred i ACS

▪ Sistema combinat: Geotèrmia (180 kW), FV (240 kWep), 
biomassa (600 kW), (GN de back-up)

▪ Demanda: 3040 MWh/any
▪ GSHP: 3 x NIBE F1345-60  (3 x 60 kW)
▪ SPF / SEER (eficiència estacional 2018-2020): 3.17 / 3.94
▪ Camp geotèrmic: 2400 metre lineals de perforació de sondes 

geotèrmiques verticals (24x100)
▪ Inversió: 800.000,00 € (no subvenció)
▪ Retorn de la inversió previst: aprox. 15 anys (final de concessió)
▪ Inici d’operacions: 3 de març 2017
▪ Estalvi emissions CO2: 570 Tn/any



Ajuntament Sant Martí de Llémena

Edifici consistorial (14 kW)
Ajuntament de Girona 

Escola bressol l’Olivera (149 kW)

Ajuntament de Sant Pere Pescador 

Llar infants municipal el Petit Llagut (15 kW)

Ajuntament les Planes d’Hostoles

Llar d’infants municipal El Melic (36 kW)

Escola Politècnica Superior de la 

Universitat de Girona

Edifici PIV de l’Escola (9 kW) 

Ajuntament d’Olot

Espai cràter (90kW)

Altres exemples 

d’equipaments 

municipals amb 

geotèrmia a la 

demarcació de 

Girona



Altres exemples 

d’equipaments 

municipals i altres 

ens públics amb 

geotèrmia a la 

demarcació de 

Girona

Ajuntament de Figueres

Llar d'infants municipal Lilaina (87 kW)

Ajuntament de Sant Gregori

Espai La Pineda (80 kW)

Ajuntament de Aiguaviva

Centre polivalent La Torrentera (60 kW)

Ajuntament de Viladrau

Pavelló municipal d'esports (76 kW)

Vall de Núria (FGC)

Edifici Sant Josep (240 kW)

Alberg de Joventut (XanasCat)

Alberg Pic de l'Àliga (240 kW)
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Objectiu

Traslladar aquestes propostes als 

tècnics redactors i responsables de 

projecte per implementar aquestes 

accions al PAESC

Es presenten 9 propostes d’accions 

especifiques per instal·lacions 

geotèrmiques 

PROPOSTA ACCIONS DE GEOTÈRMIA

- Accions orientades a la PROMOCIÓ (4) 

- Accions orientades a la realització d’ESTUDIS (3)

- Accions orientades a la IMPLEMENTACIÓ (2)

Aquestes 9 accions, segons la seva 

tipologia es poden subdividir en: 



Realitzar una campanya per promoure l'ús de 

l’energia geotèrmica als edificis terciaris, 

residencials i industrials

ACCIONS orientades a la PROMOCIÓ (4)

Promoure l’aplicació de la geotèrmia en 

habitatges/edificis de nova construcció del municipi a 

través d’informació a constructores que tenen activitat 

al municipi i població en general.

Fomentar la rehabilitació energètica a través de la 

substitució de calderes de gasoil i gas per Bombes de 

Calor Geotèrmiques (BCG)

Aprovació d’una ordenança municipal específica 

per a instal·lacions geotèrmiques

Divulgació i difusió, implementació, ajudes i bonificacions

DIVULGACIÓ

BONIFICACIONS

IMPLEMENTACIÓ
LEGISLACIÓ



Estudiar les hibridacions de la geotèrmia amb 

sistemes fotovoltaics per tal d’aconseguir alts 

percentatges d’autoconsum

Estudi del potencial geotèrmic d’edificis del 

sector municipal, del residencial, del terciari i 

industrials

Realització d'estudis de viabilitat per a la 

creació de xarxes de calor i fred amb 

geotèrmia “DHC” 

Consultoria i Enginyeria 

ACCIONS orientades a l’ESTUDI (3)

ESTUDIS DEL TERRENY

ENGINYERIA

DEMANDA INFRAESTRUCTURA



Implementació de Xarxes de Calor i Fred amb geotèrmia amb producció centralitzada 

o descentralitzada i combinades o no amb altres renovables

Consultoria, enginyeria i construcció 

ACCIONS orientades a la IMPLEMENTACIÓ (2)



Implementació de sistemes de mesura del rendiment energètic de les 

instal·lacions geotèrmiques en equipaments municipals.

Consultoria, enginyeria i construcció 

ACCIONS orientades a la IMPLEMENTACIÓ (2)



Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya
Grup de Treball de Geotèrmia (GTG)

Localització i contacte

Web: https://clusterenergia.cat/web/geotermia/

Correu: geotermia@clusterenergia.cat

Twitter: @GeotermiaC

https://clusterenergia.cat/web/geotermia/
mailto:geotermia@clusterenergia.cat
https://twitter.com/GeotermiaC

