
Càtedra Sampol d’eficiència i gestió energètica

La Càtedra Sampol d’eficiència i gestió energètica s’establí l’any 2008 per articular la 
col·laboració entre SAMPOL, Ingeniería y Obras, SA, i el Departament de Física de la 
Universitat  de  les  Illes  Balears.  SAMPOL Ingeniería  y  Obras,  SA,  és  una  empresa 
familiar amb més de 75 anys d’història i de capital íntegrament balear, que centra la 
seva activitat al voltant de quatre grans línies de negoci: les infraestructures elèctriques, 
la generació energètica, l’obra civil i les aplicacions tecnològiques. En totes aquestes 
àrees  l’empresa  destaca  per  la  cerca  de  l’excel·lència  en  la  recerca  de  l’eficiència 
energètica.  Els  objectius  de  la  Càtedra  Sampol  d’eficiència  i  gestió  energètica  són: 
promoure  les  activitats  docents  en  l’àrea  de  la  gestió  energètica  i  les  energies 
renovables, l’organització i participació en activitats divulgatives de la gestió integral i 
de  l’eficiència  energètica,  i  fonamentalment  la  realització  de  tasques  de  recerca  i 
desenvolupament (R+D) conjuntes (UIB-Sampol Ingeniería y Obras, SA).

En el marc d’aquestes línies de treball, la Càtedra ha realitzat al llarg del curs acadèmic 
2012-13 les activitats següents:

Referent a la docència, l’activitat portada a terme per la Càtedra Sampol ha consistit a 
donar suport  a les  accions formatives de l’assignatura optativa Energies Renovables 
(4705), dels estudis de grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

En el  marc  de  les  actuacions  conjuntes  de recerca  i  desenvolupament  (R+D) s’han 
portat a terme de forma conjunta tres actuacions: 

La implantació d’un sistema de quatre punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la UIB 
(ed.  Ramon  Llull)  i  deu  punts  de  recàrrega  al  ParcBIT  (zona  de  la  central  de 
cogeneració), portada a terme al llarg del present curs acadèmic, en el marc del projecte 
tractor del ParcBIT SmartBit, liderat pel departament de R+D de Sampol Ingeniería y 
Obras,  SA. El sistema de recàrrega fou inaugurat  el  passat  21 de juny de 2012 pel 
senyor Gabriel Sampol, president de Sampol Ingeniería y Obras, i la doctora Montserrat 
Casas, Rectora de la UIB.

La  col·laboració  dels  membres  de  la  Càtedra  en  el  desenvolupament  del  projecte 
europeu  FP7  WATTALYST.  L’objectiu  d’aquest  projecte  és  la  generació  de 
coneixement  en el  marc de  les  ICT,  a  fi  d’aconseguir  una reducció  de la  demanda 
energètica dels edificis basant-se en models DR (Demand-Response). En el marc del 
projecte  l’equip  de  la  Càtedra  ha  realitzat  el  projecte  executiu  d’implantació  d’un 
sistema de monitorització remota del consum de l’edifici  Anselm Turmeda (campus 
universitari) i de les diferents variables ambientals d’aquest edifici, a fi de dotar-lo dels 
equips  de  mesura  necessaris  perquè  es  pugui  emprar  com a  Test  Site del  projecte 
WATTALIST a les Illes Balears.

Finalment en el marc de la recerca conjunta de projectes des de la Càtedra s’ha fet la 
sol·licitud  del  projecte  SHINE,  per  a  la  creació  d’una  xarxa  d’estudis  de  doctorat 
europea (Marie Curie Networks) especialitzada en l’energia solar tèrmica, el qual ha 
estat concedit a final del mes de maig de 2013. 
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