
Associació Professional
d’ Energies Renovables 

de Balears



• APERBAL neix com una associació sense ànim de lucre 
que uneix als professionals de Balears que treballen 
en  les energies renovables.

• APERBAL Uneix instal·ladors, distribuïdors d’equips, i 
tècnics del sector de les EERR

• Estem en fase d’ associació a la FAES (Federació de 
Associacions Espanyoles de energia Solar )



• APERBAL té com a principals objectius .
– Fomentar l’ us de les energies renovables en tots els àmbits i 

sectors possibles. 
– Assessorar i informar tècnicament a les persones interessades i als 

propis associats.
– Promoure els objectius comuns, i representar els professionals de 

Balears del sector davant de les administracions autonòmiques, 
estatals i internacionals. 

– Vetllar per la qualitat de les instal·lacions realitzades-dissenyades 
pels seus associats

• D’ aquesta manera,  APERBAL ofereix als seus associats:
– Defensa dels interessos comuns dels professionals en el camp de 

les energies renovables i campanyes comunes de foment de 
l’aplicació de les energies renovables. 

– Representació i negociació conjunta davant de l’administració en
els temes que ens afecten col·lectivament. 

– Informació puntual de novetats, programes d’ ajuts i subvencions i 
altres informacions útils envers les energies renovables. 



• I pels usuaris en general, APERBAL  
desenvolupa els següents papers:
– Vetlla per la professionalitat, i la Qualitat de les 

instal·lacions dels seus associats. 
– Informar sobre les aplicacions de les energies 

renovables, assessorament tècnic i servei imparcial 
de reclamacions. 

– Informació de les empreses del sector i  de 
possibles bonificacions, subvencions i 
desgravacions fiscals, per la instal·lació de sistemes 
de fonts d’energia renovable. 



– Col·laborar amb l’ administració a l’ hora de:
• Crear i modificar normativa(p.ex legionella) i procediments 

administratius (connexió a xarxa,...) (especialment estant 
associats a les FAES!)

• Definir les condicions tècniques que han d’ acomplir les 
instal·lacions d’ EERR

• Seleccionar accions preferencials de les línies d’ ajut i 
subvenció

• Dialogar amb l’administració

– És un vincle d’ unio entre el diferents professionals 
del sector:

• Ens ajuda a estar informats.
• Crea sinergies entre els diferents professionals. Empreses 

conjuntes.



Càrrecs:

– PRESIDENT: RAFEL PUIGCERCOS CIFRE  
– VICE-PRESIDENT: ROLF UHLE
– SECRETARI: JORDI QUER

Administració i Coordinació
– Manolo Ferrera : 600.57.65.08, 



Sta.Eugenia971144375bosio_r@teleline.es* Ricardo Bosio Leineker

Santanyi971181605* Energias Limpias 

Santa Margarita971523649eurosolar@eresmas.com* Eurosolar

Palma971299674inti@intienergia.com* Inti Energia

Palma971270602solillum@nautae.com* Sol i Llum

Palma971432181talleres@puigcercos.com* Talleres Puigcercos Sl

Palma971431295electrica@puigcercos.com* Electrica Puigcercos Sl

Palma971465068maquinaria@puigcercos.com* Maquinaria Puigcercos Sl

Palma971434340* Viessman

Palma971241522* Clicegas

Montuïr i971644096sonpicornell@terra.es* Josep Tarrago Alonso                                          

Marratxi971226263enertec@ctv.es* Enertec

Manacor971552033* Comercial Mascaró

Manacor971559818* Rafael Rosello

Manacor974844362energiesnaturals@gmx.de* Energies Naturals

Llucmajor971660581tservera@infonegocio.com* Juan Servera Mesquida

Llucmajor971660776cg@comercialgarcias.com* Comercial Garcias

Inca971464139* Lorenzo Reynes

Formentera971327254Formentera Luz

Eivissa971314294* Solibiza

Ciutadella (Menorca)971384008info@electrotecnia.netEletrotècnia menorca

Arta971835333solart@jet.es* Solarta Balear sl

Alquería Blanca971164203eloso00@hotmail.comAlfredo Cucciani

Alqueria Blanca971 164203Central Solar, CB 

ZONATELÉFONE-MAILEMPRESA



– Principals aplicacions en que treballem:
• Energia solar tèrmica
• Energia solar fotovoltàica sistemes aillats
• Energia eòlica de baixa potència
• Energia solar fotovoltàica connectada a xarxa

– Altres:
• Biomassa
• Biogas



Energia solar tèrmica

– Producció Aigua calenta sanitària
• Grans instal·lacions - Establiments hotelers, poliesportius
• Equips compactes - particulars

– Escalfament de piscines
– Calefacció per sòl radiant







– Vivendes aillades – electrificació rural
– Bombeig solar directe
– Instal·lacions combinades amb grup electrogen
– Intal·lacions mixtes amb molins eòlics de baixa 

potència

Energia Solar Fotovoltaica 
Aillada











– Instal·lacions de Potència inferior a 5 kW – Bona 
rendibilitat

– Grans Instal·lacions
• Permet integració arquitectònica
• Imatge corporativa
• Monitorització via internet
• Plafons demostratius

Energia Solar Fotovoltaica 
Connectada a Xarxa










