
 

QUE NO T'ENGANYEN AMB LA 

REVISIÓ DEL GAS 
 

Les instal·lacions fixes de butà (i de propà) han de passar 
una revisió cada 5 anys. La seua finalitat és la de garantir la 
seguretat pròpia i la dels veïns i consistirà en la comprovació 
del seu estat.  

 
El titular és el responsable de sol.licitar-la i de decidir 

quina empresa l´efectua. No té per què ser la mateixa que 
reparteix les bombones. Pot ser qualsevol altra mentre tinga 
l´autorització de la Conselleria d´Insdústria de la Generalitat i 
compte amb personal identificat amb carnet d'instal·lador.  

 
Cada empresa o professional té els seus preus, de 

manera que, quan arribe el moment, cal demanar diversos 
pressupostos en llocs de confiança. Recorde que no és 
obligatori signar cap contracte de manteniment 

 
Si la revisió reuneix totes les condicions, l´instal.lador 

emetrà un certificat al client amb una validesa de 5 anys i 
pegarà un adhesiu que acredite la data i serveixca de 
recordatori per a la propera. Si no compleix amb els requisits, 
es lliuraria un informe d'anomalies que el propietari haurà 
subsanar.  

 
És obligació de l'usuari mantenir en bones condicions 

la goma, abraçadores i regulador de la bombona. 
Qualsevol persona pot canviar aquestes peces, fins i tot el 
propi usuari.  

 
Si decideix que ho faça una empresa instal·ladora, 

sol·licite un pressupost detallat i complet abans de la 

realització del servei. Les peces canviades 
són de la seva propietat i pot demanar que 
li les deixen en el seu poder, per si calguera 
efectuar reclamacions en un futur. 

 
La goma (mànega de color taronja) cal 

canviar-la quan caduque, d´acord amb la 
data que té impresa en la seua superfície.  
 

El regulador (carxofa) no caduca. Si el canvi fos 
aconsellable pel seu estat o avaria, l'instal·lador tan sols ho 
hauria d'indicar. Recorde que durant la revisió no se 
substitueix cap element de la instal·lació.  

 
La substitució d´aquestes peces no implica que la revisió 

de les instal·lacions s'haja efectuat, doncs aquesta operació 
és molt més complexa i precisa de l´expedició del certificat 
una vegada finalitzada. 
 

Una estufa de butà o una cuina mòbil amb una sola 
bombona connectada no necessiten passar la revisió 
periòdica. Ara bé, el titular ha de tenir en bon estat d'ús 
l'aparell i la instal·lació associada. 

 
Qualsevol instal.lador autoritzat ha de comunicar la data 

de la inspecció amb una antelació mínima de 5 dies. Si 
l'usuari estigués absent, el distribuïdor li notificaria la data 
d'una segona visita. 

 
En qualsevol cas, NO permeta l'accés a visites 

inesperades d'empreses instal·ladores de gas, si no ha 
sol·licitat prèviament el seu servei o no ha hagut una 
comunicació prèvia.  


