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BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE
FINESTRES I OBERTURES EXTERIORS D'EDIFICIS PER A EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

1. Objectius

L'objectiu és millorar l'eficiència energètica de les llars del municipi i reduir el
consum d'energia.

2. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'aplicació és el terme municipal de Vilafant i, en concret, els edificis de més
de 10 anys d'antiguitat existents en aquest àmbit.

3. Beneficiaris

Els beneficiaris poden ser els particulars i les empreses. Podran concórrer als ajuts
les persones empadronades al municipi i les empreses amb seu social en el municipi.

Només s'admetrà una única sol·licitud per habitatge o local i per any.

No es podrà repetir la sol·licitud de la subvenció pel mateix habitatge dins d’un
període mínim de 4 anys.

4. Dotació econòmica

La dotació econòmica prevista per a la present anualitat és de 6.000 euros. No
obstant, si no s’esgota aquesta quantitat, la quantitat sobrant incrementarà la dotació
prevista enguany per a les subvencions de rehabilitació de façanes.”

5. Procediment de concessió

Les subvencions seran concedides per ordre cronològic de presentació de les
sol·licituds admeses fins a l'esgotament de la partida pressupostària de l’any en curs.

Una vegada s’hagi esgotat la partida pressupostària, no seran admeses més
sol·licituds per a l’any en curs i, en tot cas, els interessats hauran de presentar-les
novament a la següent o següents convocatòries anuals.

6. Actuacions subvencionables
Son actuacions subvencionables la substitució de finestres, portes vidrieres i

lluernaris per d'altres de més eficients tèrmicament i que millorin, com a mínim, un 20%
de l'eficiència tèrmica i es trobin situats en un recinte habitable en contacte amb
l'exterior. Les actuacions subvencionables es diferencien en dos tipus:



1-. Tipus A: S'inclouen en aquest apartat la renovació o substitució d'elements
de fusteria exterior (portes vidrieres, finestres i lluernaris) que comportin la renovació
integral dels elements de tancament (marcs, batents i vidres).

2-. Tipus B: S'inclouen en aquest apartat la renovació o substitució,
exclusivament, dels vidres dels elements de fusteria exterior (portes vidrieres, finestres
i lluernaris) sense intervenció en els marcs i batents.

Queden excloses les actuacions següents:
-. Fusteries interiors
-. Reparació o substitució simple d'algun component del tancaments
-. Noves instal·lacions de tancaments
-. Sistemes de protecció solar
-. Portes de garatge

7-. Requisits tècnics
Les obertures que es renovin en el marc d'aquest programa de subvencions, han

de complir els següents requeriments tècnics:
1-. Els tancaments construïts amb perfils metàl·lics (alumini o acer) hauran
d'incorporar el trencament del pont tèrmic.
2-. Els vidres hauran de ser de càmera amb una composició mínima de 4+10+5
(dimensions en mm).
3-. Tots els elements instal·lats han d'aportar els certificats de compliment del
CTE i el segell CE.
4-. Els colors de les fusteries s'ajustaran a la carta de COLORS DE VILAFANT.

8-. Quantia de l'ajuda
Actuacions del tipus A: fins a 120 euros/m2 amb un màxim de 1.200 euros per

sol·licitud i amb el límit del 50% del pressupost de l’actuació.
Actuacions del tipus B: fins a 60 euros/m2 amb un màxim de 600 euros per

sol·licitud i amb el límit del 50% del pressupost de l’actuació.

9-. Documentació inicial
Per a sol·licitar la subvenció per la renovació de finestres i obertures caldrà

presentar la següent documentació al Registre de l'Ajuntament de Vilafant:
1-. Imprès de sol·licitud degudament omplert (disponible a la pàgina web de
l'Ajuntament de Vilafant)
2-. Justificació de l'antiguitat de l'edifici (rebut del cadastre, certificat final d'obra
o document que ho acrediti)
3-. Fotografies de l'estat actual de les façanes i obertures
4-. Croquis de les obertures (amb dimensions)
5-. Pressupost de l'industrial que ha d'efectuar la renovació de les obertures amb
indicació de les dimensions i característiques dels perfils i vidres, i desglossat
per partides o unitats d’obra.

10-. Documentació final d'obra
Per a sol·licitar el pagament de la subvenció, un cop notificada l'acceptació de

l'actuació i efectuades les obres, caldrà aportar la següent documentació justificativa
que es presentarà al Registre de l'Ajuntament de Vilafant:

1-. Instància de sol·licitud de pagament de la subvenció degudament omplerta
(disponible a la pàgina web de l'Ajuntament de Vilafant)
2-. Fotografies de l'estat final de les façanes i obertures
3-. Factura de l'industrial que ha d'efectuar la renovació de les obertures amb
indicació de les dimensions i característiques dels perfils i vidres.



4-. Certificats de compliment del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) del material
instal·lat a l’obra i segell de marcatge CE (Conformitat Europea) de tots els
materials.

11-. Termini d’execució i justificació de l’obra
La instal·lació objecte de la sol·licitud haurà d’estar finalitzada abans de l’últim

dia de l’any de la concessió de la subvenció.
La justificació d’obra executada i la sol·licitud d’abonament de l’import de la

subvenció haurà d’estar realitzada abans de l’últim dia de l’any de la concessió de la
subvenció.


