
 

 
 
Consells per mantenir la instal·lació de gas en bon estat 

En mans de professionals       

Només una empresa instal·ladora autoritzada pot fer o modificar una instal·lació 
de gas. Davant qualsevol anomalia en els aparells o en la instal·lació de gas del 
teu negoci, avisa al servei tècnic del fabricant de l'aparell o a una empresa 
instal·ladora autoritzada. 

 

Presta atenció a la teva instal·lació 

El bon estat de la flama (estable i blava) demostra una bona combustió. Evita 
que s'apaguin els fogons mentre cuines. Si el fum de la flama ensutja les 
casseroles, avisa al servei tècnic del fabricant de l'aparell, doncs és senyal d'una 
combustió deficient. També has de vigilar  l'estat dels tubs flexibles dels aparells 
i instal·la sempre tubs d'alta seguretat que compleixin amb la normativa vigent. 

 

Mantingues la instal·lació al dia  

Segons la normativa vigent, l'usuari de la instal·lació està obligat al manteniment 
i bon ús de la mateixa i dels aparells de gas. La Companyia Distribuïdora ha de 
realitzar la inspecció periòdica de les instal·lacions de gas i l'usuari facilitar 
l'accés per poder realitzar-la. 

 

Mantingues una ventilació adequada   

Les reixetes de ventilació han d'estar en perfectes condicions. No les obstrueixis 
en cap cas. Si vols envidrar alguna part de l'oficina, on estigui la caldera, no 
oblidis obrir les reixetes de ventilació. El tub de sortida dels gasos és fonamental 
per al bon funcionament dels aparells. Fes que t'ho instal·li un especialista, 
seguint la normativa.  

 

Tanca la clau de pas en absència perllongades      

Quan tu i els teus treballadors us aneu de vacances o deixeu l'oficina durant un 
temps perllongat, no oblidis tancar la clau de pas. 
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Com actuar si fa olor de gas? 

Aireja el local        

Obre portes i finestres per tal que el local quedi ben ventilat. Davant d'una 
possible asfíxia, pren aire fresc i immediatament demana atenció mèdica  .                                                                                                      

 
 
Tanca la clau de pas    

 
Tanca els comandaments dels aparells de gas i la clau general de pas. Si 
després de tancar la clau de pas continua l'olor de gas, ventila i surt de 
l’empresa o negoci fins que arribi el personal d'urgències. 

 
 

No manipulis aparells elèctrics ni interruptors          

Si fa olor de gas en el teu negoci, evita manipular aparells elèctrics o qualsevol 
interruptor de la instal·lació. 
 

 

Truca a urgències    

Truca al nostre telèfon d'urgències 900 750 750, i vindrem ràpidament a 
inspeccionar la teva instal·lació. Truca tan sols en cas d'urgència per no saturar 
la línia. 
 

 

Prohibit fumar    

No generis flames, guspires, i no fumis. 
 

 

 

Espera a tornar a obrir la clau de pas    

No tornis a obrir la clau de pas fins que la instal·lació o l'aparell avariat del teu 
negoci hagi estat reparat. 
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