CONSUM RESPONSABLE

Agència Catalana del Consum

Consells als usuaris de gas
L’Agència Catalana del Consum va fer públiques
recentment tot un seguit de recomanacions orientades
a les persones usuàries de gas ciutat o gas butà, que, pel
seu interès, resumim en aquest butlletí amb la finalitat
de contribuir a la seva divulgació, especialment entre els
socis i sòcies de Cooperativa 70.
La primera recomanació de l’Agència és desconfiar de
les visites inesperades d’empreses instal·ladores de gas
que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió del gas
butà o del gas natural, si no heu sol·licitat expressament
i prèviament el seu servei o no han estat notificades per
les empreses corresponents. També és recomanable,
en tots els casos, demanar que els professionals que us
facin les revisions s’acreditin com a instal·ladors de gas

autoritzats per la Generalitat de Catalunya mitjançant el
corresponent carnet.
Pel que fa al gas butà, cal saber que la revisió periòdica
de les instal·lacions fixes s’ha de fer cada 5 anys i que
és la persona titular qui l’ha de sol·licitar a una empresa
instal·ladora sempre demanant abans un pressupost
detallat. Una estufa de butà o una cuina mòbil amb
una sola bombona connectada per un tub flexible no
necessiten passar la revisió periòdica. És molt important
que comproveu la caducitat del tub flexible que connecta
l’aparell i que el reemplaceu abans que caduqui. Els
reguladors acoblats a l’envàs no tenen caducitat.
Si rebeu subministrament de gas natural, és la vostra
empresa proveïdora la que està obligada a fer una
inspecció periòdica de les instal·lacions i aparells,
cada 5 anys i per persones acreditades. La companyia
subministradora també és responsable de la revisió de les
instal·lacions comunes de la finca.
L’empresa subministradora de gas natural ha de comunicar
als veïns de la finca, uns dies abans i mitjançant un avís,
quin dia passarà a fer-la.
Podeu ampliar aquesta informació consultant el WEB de
l’Agència Catalana del Consum:
http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/
frontend/avisosCO_detall.jsp?id=48&idioma=1
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