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NO
OTA DE PREMSSA

NOV
VA CON
NVOCA
ATÒRIA
A DEL PLLA REN
NOVA’T
T
GA
ARCIA FA
AURA torrna a esddevenir empresa instal∙lad
i
dora oficial del
pla d’ajudes per a la renovacció de finestres d’’alumini
La Geeneralitat de Catalunya, a través de l’’Institut Cataalà d’Energia
a (ICAEN), ha obert una nova
n
convo
ocatòria del Pla Renova’tt. Es tracta dd’una línia d’aajuts per a particulars, coomunitats de
e veïns i
emprreses per a laa compra i in
nstal∙lació dee tancamentss i proteccion
ns solars tèrm
micament efficients.
D’aqu
uesta manerra es persegu
ueix millorar l’eficiència energètica
e
i reduir
r
el connsum d’energgia a les
llars i empreses catalanes mittjançant la reenovació de finestres, po
ortes, vidrierees o claraboies, i la
millora de la prottecció solar de
d les mateixxes, mitjançaant persianess, gelosies, laamel∙les o te
endals.
Aqueest pla vol evitar que la ca
alefacció i l'aaire condicionat es perdin per culpa dde l'aïllament
incorrecte de les finestres de les cases. I éés que un bo
on tancament pot evitar qque s'escapi fins a
quarta part de
d la calor o del
d fred d'unn habitatge. A més, si es col∙loquen teendals a l'esttiu,
una q
l'estaalvi energèticc encara augmenta més.
A travvés d’aquestt pla, les fam
mílies podran beneficiar‐sse d'ajuts de fins a 4.000 euros. Les
subveencions prevvistes són de 130 euros pper metre qu
uadrat de novva finestra o porta eficient, i de
40 peer metre de tendal.
t
Aqueestes subvencions es poden tramitar a través d’em
mpreses col∙laboradoress, com és el cas
c de
d’alumini i m
GARC
CIA FAURA, empresa
e
pionera en la faabricació de tancaments
t
manufactura del
vidre. D’aquesta manera, GAR
RCIA FAURA
A ofereix l’asssessoramentt tècnic i com
mercial necesssari als
mplimentar tots
t els requisits per optaar a la línia d’ajuts.
d
sol∙liccitants de la subvenció per tal de com
Tanm
mateix tambéé elabora el pressupost
p
reequerit pel particular
p
o l’’empresa i eexecuta els trreballs
de fabricació i ren
novació de le
es oberturess.
GARC
CIA FAURA valora
v
molt positivament
p
t aquesta inicciativa, en tant que esdevvé una molt bona
oporttunitat per im
mplantar l’ap
posta consollidada per l’e
eficiència ene
ergètica i, alhhora, esdevé
é un
important impulss al nostre se
ector empressarial, tan toccat per l’actu
ual situació eeconòmica.
Totess aquelles peersones interressades en aaprofitar aqu
uesta línia d’ajuts noméss han d’adreççar‐se al
Depaartament de Qualitat i Me
edi Ambient de GARCIA FAURA, situat a les oficinnes de la planta, al
7 de Gavà, al telèfon 93 6662 14 41 o a través de l’adreça de coorreu electrò
ònic
Carreer Raurell, 37
renovvat@garciafaaura.com. El termini per presentar le
es sol∙licitudss de subvencció acaba el dia
d 30
d’abrril.
Per a més informació sobre aquuesta Nota de
e Premsa:
GA
ARCIA FAURA – DEPARTAMEN
NT DE COMUNIC
CACIÓ
T. 93 662 14 14
4 / garciafauraa@garciafaura.ccom

