
14.12. Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència Energètica 

 

Les activitats realitzades en el marc de la Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència 

Energètica al llarg del present curs acadèmic 2010-2011, s’han emmarcat en tres grans 

àrees d’actuació, com són: la docència en l’àrea de la gestió energètica i de les energies 

renovables, l’organització i la participació en activitats divulgatives de la gestió i de 

l’eficiència energètica, i fonamentalment la realització de tasques de recerca conjunta 

(Universitat-Sampol). 

 

Més concretament en l’àrea de la docència, les activitats portades a terme per la Càtedra 

Sampol han estat les següents: 

— Suport a les accions formatives de l’assignatura optativa Energies Renovables 

(4705), del programa lectiu d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en 

Electrònica Industrial. El curs acadèmic 2010-2011 han estat 58 estudiants els que 

l’han cursada. 

 

Pel que fa a l’organització i la participació en activitats divulgatives de la gestió i de 

l’eficiència energètica, els membres de la Càtedra Sampol han participat en les activitats 

següents: 

— Jornades de Debat i Reflexió sobre l'Energia: Sostenibilitat i impactes. Organitzades 

per la Direcció General d’Energia. Govern de les Illes Balears. 27-28 de maig de 

2010. Comunicació oral. 

— Entrevista al programa d’IB3 Ràdio Al dia al codirector de la Càtedra senyor Andreu 

Moià Pol, en el marc d’un programa especial que va versar sobre la implantació del 

vehicle elèctric a les Illes Balears. Novembre de 2010. 

— Entrevista al programa d’IB3 Televisió El matí al codirector de la càtedra senyor 

Andreu Moià Pol, en el marc d’un programa que va versar sobre la implantació del 

vehicle elèctric a les Illes Balears. Març de 2011. 

— I Congrés sobre Canvi Climàtic i Món Local: La gestió energètica al municipi. Reus, 

Espanya. Abril de 2011. Comunicació oral del treball «SmartGrid, cas del ParcBIT i 

la UIB». 

 

Finalment en el marc de les actuacions de recerca que han portat a terme de forma 

conjunta els membres de la Càtedra Sampol de la UIB i el membres de la divisió de 

R+D del Departament d’Energia de Sampol Enginyeria i Obres, SA, cal remarcar-ne les 

següents per la seva rellevància: 

— En el marc de la recerca en sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics s’ha realitzat: 

• Un estudi de l’estat dels sistemes i les tecnologies de recàrrega actualment 

existents. 

• Un projecte de desenvolupament i implantació d’un sistema de recàrrega avançat al 

ParcBIT i el campus de la UIB. 

— En el marc de la recerca en xarxes de districte energètic, s’ha treballat en la 

realització de les auditories energètiques dels diferents edificis del campus de la UIB. 

També s’ha treballat en la modificació i promoció del projecte Smart District en la 

seva part d’implantació en la xarxa de districte de la UIB, a fi de poder participar en 

futures convocatòries de projectes FP7. 

— En el marc dels sistemes combinats de producció d’energia a partir de l’ús d’energies 

renovables i la cogeneració, s’han iniciat els estudis preliminars per iniciar un nova 

línia de recerca conjunta entre els membres de la Càtedra Sampol de la UIB i el 

Departament de R+D de Sampol Enginyeria i Obres, SA. 



Enllaç pàgina web: http://www.sampol.com/ 

 


