
 

 

PLA RENOVA’T 2011 
De finestres, obertures i proteccions solars 

 

El Pla Renova’t és un paquet de subvencions adreçades a particulars, comerços i empreses que 

pretén millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia a les llars mitjançant la 

renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de la protecció solar 

de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals. 

 

GARCIA FAURA s’ha adherit a aquesta campanya de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) com a 

EMPRESA INSTAL·LADORA COL·LABORADORA.  

 

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ 

 

� Principalment adreçada a habitatges particulars de primera residència.  

� La quantia de la subvenció no podrà superar mai el 30% del pressupost. 

� La subvenció per renovació de finestres, serà d’un màxim de 3.000 € per beneficiari. 

� La presentació de sol·licituds acaba el 30 d’abril de 2011. 

 

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

 

� Les obertures a substituir han de ser de vidre simple.  

� Les obertures han d’estar en un recinte habitable en contacte amb l’exterior o amb contacte 

amb un espai no habitable. 

� La transmitància de la nova obertura (UF) ha de ser inferior o igual a 2,4W/m2K. 

� Les fusteries noves han de tenir el marcatge CE. 

� Si les fusteries són metàl·liques (alumini,acer) han de tenir trencament del pont tèrmic. 

� Si es renoven les persianes, han d’estar aïllades tèrmicament i millorar la transmitància 

tèrmica de les substituïdes. 

� Si hi ha una caixa de persiana,la tapa interior d’aquesta haurà de tenir una transmitància 

inferior o igual a 1,3W/m2K. 

 

QUÈ OFERIM DES DE GARCIA FAURA: 

 

A banda dels serveis propis de l’empresa (pressupost, instal·lació...) GARCIA FAURA ofereix 

l’assessorament tècnic necessari a tot aquell que vulgui sol·licitar la subvenció, així com els tràmits 

administratius de recollida i enviament de la documentació sol·licitada per l’Institut Català de 

l’Energia, de manera completament gratuïta.  

 

La gestió de la documentació, així com el seguiment de cada sol·licitud, la centralitza l’Ainhoa 

Ocaña (renovat@garciafaura.com / Extensió 29). Podeu adreçar-vos a ella per qualsevol dubte. 

  

MÉS INFORMACIÓ A  

www.plarenovat.cat  

 


