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PLA	  RENOVA	  ́T	  DE	  FINESTRES	  2009-‐10	  REQUISITS:	  
	  

• Ser	  la	  primera	  residència	  del	  sol.licitant.	  
• Substistució	  d	  ́obertures	  (finestres,	  portes	  vidrieres,	  claraboies)	  poc	  eficients	  

termicament	  i	  que	  suposi	  una	  millora	  mínima	  d’un	  20%	  en	  la	  seva	  eficiencia	  
tèrmica,	  sempre	  parlem	  de	  tancaments	  exteriors.	  

• Els	  elements	  nous	  instal.lats	  han	  de	  tenir	  una	  transmitància	  tèrmica	  que	  ha	  de	  ser	  
inferior	  o	  igual	  a	  2,8	  W/m2K.	  

• Les	  fusteries	  noves	  han	  de	  tenir	  el	  marcatge	  CE	  (garantia	  de	  que	  el	  material	  instal.lat	  
compleix	  unes	  determinades	  condicions	  tèrmiques).	  

• La	  materia	  primera	  (la	  fusta)	  ha	  de	  ser	  de	  fusta	  local	  o	  bé	  amb	  marcatges	  PEFC	  ó	  FSC	  
(Garantia	  de	  procedència	  controlada).	  
	  
	  

BENEFICIARIS:	  
	  

• Es	  consideraran	  beneficiaris	  i	  es	  podran	  acollir	  als	  ajuts	  vivendes	  particulars,	  edificis	  
del	  sector	  terciari	  i	  actuacions	  integrals	  en	  blocs	  d	  ́habitatges.	  	  

• Tots	  els	  beneficiaris	  hauran	  de	  cumplir	  una	  sèrie	  de	  requisits	  legals	  com	  poden	  ser	  
estar	  al	  corrent	  de	  les	  obligacions	  amb	  la	  seguretat	  social...,	  no	  tenir	  deutes	  amb	  
hisenda...	  etc.	  
	  
	  

QUANTIA	  DELS	  AJUTS:	  
	  

• Particulars:	  
o 130€/m2	  de	  subvenció	  d	  ́obertura	  renovada	  amb	  un	  màxim	  de	  3000€	  per	  

beneficiari.	  	  
o 40€/m2	  de	  subvenció	  per	  protecció	  solar	  (persiana)	  amb	  un	  màxim	  de	  

1000€	  per	  beneficiari.	  
• Edificis	  del	  sector	  terciari	  i	  actuacions	  integrals	  en	  blocs	  d	  ́habitatges:	  	  

o 100€/m2	  de	  subvenció	  d	  ́obertura	  renovada.	  
o 40€/m2	  de	  subvenció	  per	  protecció	  solar	  (persiana)	  La	  quantia	  de	  la	  

subvenció	  no	  podra	  superar	  mai	  el	  límit	  de	  100.000€	  per	  beneficiari.	  
	  
“La	  inversió	  mínima	  per	  sol.licitar	  subvenció	  en	  els	  anteriors	  sectors	  i	  particulars	  ha	  de	  
ser	  de	  1000€”.	  
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SOL.LICITUDS:	  
	  

• Del	  dia	  següent	  a	  la	  publicació	  d	  ́aquest	  Plà	  (DOG)	  fins	  al	  10	  d	  ́octubre	  del	  2010	  o	  fins	  
l’exhauriment	  del	  pressupost	  disponible	  3,3	  milons	  d’euros.	  

	  
*Per	  més	  detalls	  mireu	  l	́  arxiu	  adjunt	  de	  PDF	  “Presentació	  esborrany	  del	  Plà	  de	  renova	  ́t	  de	  
finestres	  2009-‐10”	  
	  
	  
Des	  de	  FUSTERIA	  INTEGRAL	  JORDI	  S.L.	  us	  volem	  assesorar	  i	  ajudar	  en	  els	  vostres	  tràmits	  de	  
la	  línea	  del	  Plà	  Renova’t	  de	  Finestres,	  la	  garantia	  i	  qualitat	  dels	  treballs	  realitzats,	  com	  
també	  aportant-‐vos	  tots	  els	  certificats	  CE	  dels	  materials	  instal·∙lats	  i	  les	  seves	  transmitàncies	  
tèrmiques.	  
	  

• Us	  elaborarem	  un	  pressupost	  sense	  compromís	  i	  adequat	  a	  les	  vostres	  necessitats.	  	  
• Us	  fem	  els	  tots	  els	  tràmits	  a	  l	  ́Institut	  Català	  d	́  Energia	  (ICAEN)	  de	  la	  Generalitat	  de	  

Catalunya	  per	  rebre	  la	  vostra	  subvenció	  (totalment	  gratuït)	  	  
• Retirada	  la	  fusteria	  substituïda	  i	  portada	  a	  la	  deixalleria	  de	  residus	  i	  certificada	  

(totalment	  gratuït)	  
• Garantia	  certificada	  per	  15	  anys	  dels	  treballs	  realitzats	  i	  materials	  instal·∙lats	  per	  

qualsevol	  defecte	  de	  fabricació	  o	  instal.lació	  (Bases	  dipositades	  davant	  notari)	  
	  

“SI	  ET	  PREOCUPA	  LA	  TEVA	  DESPESA	  ECONÒMICA	  EN	  CALEFACCIÓ	  O	  AIRE	  CONDICIONAT	  
DEGUT	  A	  LA	  PÈRDUA	  ENERGÈTICA	  DELS	  ELEMENTS	  EXTERIORS	  ARA	  ES	  L	  ́HORA	  DE	  
SOLUCIONAR-‐HO”.	  
	  
	  
OBTINDRÀS:	  
	  

• Si	  cumpliexes	  els	  requisist	  gaudiràs	  de	  la	  subvenció	  d’un	  20%	  aproximat	  en	  la	  
renovació	  dels	  tancaments	  exteriors	  (càlcul	  estimatiu	  segons	  subvenció	  
d’obertures).	  

• Millora	  de	  les	  transmitàncies	  tèrmiques,	  Prestacions	  acústiques,	  Resistències	  a	  la	  
carga	  del	  vent,	  Estanqueitat	  a	  l'aigua,	  Permeabilitat	  a	  l’aire.	  

• Estalvi	  energètic.	  	  
• Estalvi	  econòmic.	  	  
• Milloraràs	  el	  confort	  de	  la	  teva	  llar	  al	  instal·∙lar	  una	  matèria	  viva	  i	  ecològica	  com	  és	  la	  

fusta.	  	  
• Els	  tractaments	  de	  la	  fusta	  no	  són	  com	  els	  d’abans:	  

o Mínim	  manteniment	  exterior	  (en	  segons	  quines	  orientacions	  dels	  punts	  
cardinals	  manteniment	  cero).	  

o Sense	  manteniment	  interior.	  
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o Contribuiras	  en	  reduïr	  les	  emissions	  de	  CO2	  mitjançant	  la	  millora	  de	  

l’eficiencia	  energètica	  en	  la	  teva	  vivenda	  i	  per	  tant	  farem	  un	  món	  menys	  
contaminant	  i	  net.	  


