Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya

APERCA

L'Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya, va ser
fundada a finals de l'any 1993 per una desena de professionals amb activitat en el
camp de l'aprofitament i utilització de les energies renovables.
Des de la seva creació, APERCA ha mantingut un creixement constant en nombre
d'associats, arribant a més d'un centenar actualment.

1994 - 2011

Els associats d'APERCA inclouen totes les activitats relacionades amb l'aprofitament
de les energies renovables: enginyeries, instal·ladors, fabricants, importadors i distribuïdors
de material i empreses de formació.

Vols fer-te soci d'Aperca ?
- Seràs incorporat a la guia d'empreses d'energies renovables més utilitzada a Catalunya.
- Rebràs informació de les notícies i novetats del sector a través del teu correu electrònic.
- Rebràs informació de les licitacions d'obres i concursos d'instal·lacions d'energies
renovables a Catalunya.
- Podràs participar i opinar en temes i treballs per al millor desenvolupament del sector.
- I molts avantatges més.

En la realització d'aquest díptic s'ha rebut el suport de l'Ajuntament de L'Hospitalet

APERCA és l'associació de professionals de les energies renovables més
important en nombre d'associats d'Espanya.

Més de deu anys fomentant les energies renovables

APERCA
Ctra. de Collblanc, 37 - 39
Altell 3r. - 08903 L'Hospitalet
Tel. i Fax 93 449 26 64
aperca@aperca.org
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El model energètic actual està basat en la utilització
de fonts d'origen fòssil o nuclear que generen emissions
nocives pel medi ambient i representen un risc pel planeta
i per la població.
La utilització d'aquests recursos al ritme actual pels
països industrialitzats i l'espectacular creixement del consum
en països en vies de desenvolupament pot suposar un
ràpid exhauriment de recursos energètics fòssils a mig termini
i un notable increment de les emissions de CO2, principal
responsable de l'efecte hivernacle.

APERCA és interlocutor habitual dels diferents
departaments de l'administració local, catalana i
estatal, amb els quals col·labora, aportant
el suport tècnic i la visió dels professionals del
sector com a element imprescindible per
assolir l'objectiu d'un ferm desenvolupament
de les energies renovables a casa nostra.
.

En definitiva, es tracta d'un model no sostenible que
haurà d'evolucionar cap a una alternativa més respectuosa
amb el medi ambient i que no condicioni les possibilitats
de desenvolupament i benestar de les generacions futures. .

Durant els més de 10 anys d'activitat,
l'Associació ha portat a terme un important
nombre d'iniciatives orientades a la difusió,
promoció i aplicació de les energies renovables
a Catalunya, com l'organització de jornades
tècniques, la participació en col·loquis, asistència
a fires i mostres de les energies renovables,
l'edició de materials de difusió, ...

Totes les previsions i plans estratègics preveuen un ràpid desenvolupament de
les energies renovables a Catalunya i al conjunt d'Espanya en els propers anys.

Les diferents iniciatives endegades i la
incorporació constant d'empreses i professionals
de les diferents àrees i camps d'activitat
han permès que APERCA assoleixi plenament
la funció de representació del sector de
les energies renovables de Catalunya.
.

El Pla de l'Energia de Catalunya s'ha fixat com a
objectiu multiplicar per 4 l'aportació de les energies
renovables al balanç energètic de Catalunya en el període
2006 - 2015. Per la seva part, el Plan de Energías
Renovables 2010 també preveu un fort desenvolupament
de les energies renovables al conjunt de l'Estat.
.
Per aconseguir aquests objectius, és imprescindible
que els professionals del sector juguin un paper
destacat, com a part més activa del desenvolupament
de les energies renovables i coneixedors de la tècnica
i de les característiques del mercat.

A Catalunya existeix una notable tradició en l'aprofitament de les energies renovables,
amb un teixit empresarial actiu i dinàmic.
Des de fa més de 10 anys.
Les empreses amb activitat en aquest
camp estan organitzades al voltant de
l'Associació de Professionals de les
Energies Renovables de Catalunya
per tal de donar resposta a les noves
necessitats plantejades des del punt
de vista tècnic, de planificació, organitzatiu
o normatiu. Tanmateix, la principal vocació
d'APERCA és i serà donar suport a les
empreses i professionals del sector per
desenvolupar la seva activitat.

Projecció d'APERCA a l'exterior.
Tot i que l'Associació és d'àmbit català, la seva actitud ha estat sempre oberta a participar
i col·laborar en altres entitats, organismes i associacions que comparteixen el mateix
objectiu comú d'impulsar un desenvolupament definitiu de les energies renovables.
.
APERCA forma part des de l'any 2004 de la European Solar Thermal
Industry Federation (ESTIF), amb seu a Brusel·les.
ESTIF és una federació que aplega les més importants
empreses i associacions europees amb activitat en el sector
de l'energia solar tèrmica.
En el camp de la normalització, APERCA disposa d'un vocal al
Comitè Tècnic de Normalització CTN94 d'AENOR. L'activitat principal és
l'elaboració i aprovació de normes sobre l'energia solar tèrmica i
l'adaptació de normes aprovades pel comitè Europeu CEN.
.
APERCA és membre fundador de la Federación de Asociaciones
Españolas de la Energía Solar y Renovables (FAEES).
.
La participació permet l'intercanvi de punts de vista amb d'altres
associacions regionals d'Espanya i ser un dels interlocutors dels
organismes de l'administració de l'Estat encarregats del foment
de les energies renovables.
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