
13.13. Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència Energètica

La Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència Energètica de la Universitat de les Illes 
Balears, té per objecte la realització i promoció d’activitats docents, de recerca i difusió 
de  l’eficiència  energètica,  les  energies  renovables,  la  implantació  de  sistemes  de 
transport sostenibles i la domòtica.

En el marc d’aquestes línies de treball, la Càtedra ha realitzat al llarg del curs acadèmic 
2009-2010 les activitats següents: 

En el marc de la línia de treball de la divulgació de l’eficiència energètica aplicada a les 
infraestructures i els mitjans de transport sostenibles:  

La  Càtedra  Sampol  de  Domòtica  i  Eficiència  Energètica conjuntament  amb  la 
Direcció General de Recerca i Desenvolupament de la Conselleria d’Innovació, Interior 
i Justícia, en el marc de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia 2010, va organitzar 
el passat dia 3 de novembre de 2009 una conferència al CaixaFòrum de Palma, a càrrec 
del  Dr.  Eng.  Servando Álvarez  Domínguez,  amb el  títol  «Presente  y  futuro de la 
eficiencia energética en España».

Addicionalment al llarg del present curs acadèmic 2009-2010 alguns membres de la 
Càtedra  han  assistit  a  emissions  d’IB3  Ràdio  com  a  tertulians  especialitzats  en 
programes que han versat sobre l’eficiència energètica,  la domòtica i  els mitjans de 
transport sostenibles (vehicles elèctrics).  
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Gràfic 1: titulació prèvia dels alumnes del títol propi 

Pel  que  fa  a  la  promoció  d’activitats  docents,  la  Càtedra  Sampol  de  Domòtica  i 
Eficiència Energètica, amb el suport de  Sampol Ingeniería y Obras, SA, Schneider 
Electric  Espanya,  el  Col·legi  Oficial  d’Enginyers  Industrials  Superiors  de  les  Illes 
Balears,  la  Conselleria  de Comerç,  Indústria  i  Energia i  la  Conselleria  de Treball  i 
Formació, ha posat en marxa la primera edició del títol propi de postgrau de la UIB que 
duu el nom I Especialista Universitari en Instal·lacions Domòtiques i Gestió Energètica 
Integral  Aplicada  a  l’Hoteleria,  Empresa  i  Habitatge,  amb  l’objectiu  de  formar  els 
professionals amb un fonaments teòrics adequats per abordar el disseny, la programació 
i instal·lació d’aplicacions pràctiques domòtiques i immòtiques, enfocades a l’eficiència 
energètica. El curs es va iniciar el passat mes d’octubre de 2009 amb un gran interès de 
les empreses i els professionals del sector, que va cristal·litzar en la inscripció de 14 
professionals del sector (gràfic 1, titulacions acadèmiques dels alumnes), i ha finalitzat 



el mes de juny de 2010, amb un alt grau de satisfacció dels alumnes i les empreses 
col·laboradores.

Quant  a  la  recerca,  la  Càtedra  Sampol  de  Domòtica  i  Eficiència  Energètica ha 
col·laborat molt estretament amb  Sampol Ingeniería y Obras, SA, a fi de sol·licitar 
conjuntament un projecte europeu dins la convocatòria de projectes FP-7 Energy, amb 
l’objectiu d’implementar sistemes d’acumulació i un sistema de gestió intel·ligent de la 
xarxa de districte (tèrmica i elèctrica) en la qual està integrat el campus de la Universitat 
de les Illes Balears i el ParcBIT. 

A més, des de la Càtedra Sampol s’ha treballat estretament amb la divisió d’energia de 
Sampol Ingeniería y Obras, SA, en la realització d’estudis tècnics en el marc de la 
implantació del vehicle elèctric a la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com 
en temes relacionats amb l’eficiència energètica aplicada a les infraestructures i a les 
energies renovables.  


