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 Us oferim consells per estalviar energia, informació 
i idees per posar a to i reformar casa vostra. També us 
expliquem la importància del manteniment, per cuidar 
la nostra llar no només per fora sinó també per dins, i 
protegir el lloc on ens sentim còmodes i segurs.

Aquesta setmana, oferim un gran espe-
cial amb tota la informació necessària 
per al manteniment de casa nostra

Llar i
instal·ladors
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C. DEL PARC 48, MATARÓ · T 93 796 18 80 · www.integralia.cat

INSTAL·LACIONS
i REPARACIONS DE
· LLUM · AIGUA · GAS
· ELECTRICITAT
· CLIMATITZACIÓ

AIRE CONDICIONAT INVERTER
Instal·lació inclosa*
3.000 Frig.670€

Instal·lació inclosa
25KW1.365€

CALDERA DE CONDENSACIÓ

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

la solució que s'adapti millor a la nostra necessitat.

Manteniment
Posar a punt el sistema ajuda a allargar la vida útil de 
la màquina en qüestió.

Finançament i ajudes
Molts professionals ofereixen opcions de pagament frac-
cionat o � nançament. També podràs informar-te d'aju-
des per a la renovació i millora d'e� ciència energètica.

Un professional per a 
la teva tranquil·litat
De la mateixa manera que no deixa-
ríem l'educació dels infants en mans 
de persones que no siguin mestres, o 
el nostre cotxe en mans d'algú que no 
és mecànic, per a casa nostra hem de 
contractar professionals que estiguin 
preparats per oferir un funcionament 
òptim de la nostra instal·lació.

 A part que per normativa hem de contractar un 
professional acreditat, hi ha molts motius que garan-
teixen que un professional és l'opció més rendible:

Experiència i certificats
Els instal·ladors s'han format per oferir-nos el millor 
servei i coneixen a fons la professió. 

Servei eficaç
Tenir unes mans expertes des de l'inici ens ajudaran a es-
talviar-nos maldecaps i ens oferirà garanties professionals.

Assessorament personalitzat
Estan al dia de les últimes novetats i poden oferir-nos 
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La millor opció 
és contractar 
una immobiliària 
professional i de 
confiança

Atents amb els fraus 
en el lloguer de pisos

Internet ha obert un món de possibilitats 
en molts sectors, també en el de lloguer 
d'apartaments, però cal anar molt amb 
compte, ja que també és una eina que 
utilitzen els estafadors. Per això, tre-
ballar amb un professional de confiaça 
ens assegurarà casa nostra i la nostra 
tranquil·litat.

 La premissa més important que cal seguir per evi-
tar ser estafat és descon� ar, sobretot quan trobem una 
gran ganga que no es correspon amb el que acostuma a 
haver-hi a la zona on busquem l'apartament. Per això, 
fer una comparativa exhaustiva ens ajudarà a saber si 
l'anunci és � able. 

Les fotogra� es poden ajudar a detectar si el pis que 
estem mirant realment existeix o no. Rebuscant per 
internet, podem trobar si les mateixes fotos han estat 
penjades en altres pàgines, per exemple.

Un altre indici que pot ajudar a detectar un frau és 
el fet que el "propietari" no pugui aparèixer en persona 
perquè esta "vivint a l'estranger". En aquest sentit, l'ús 
d'intermediaris per a l'entrega de claus o el contracte 
també ens ha de crear poca con� ança. Els ciberdelin-
qüents sempre tenen pressa per tancar els tractes, així 
que molta insistència també ens ha de posar en alerta.

Per últim, i molt important, es recomana no fer cap 
tipus de pagament per avançat, i menys quan es dema-
na fer-lo mitjançant serveis poc comuns.
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Pis al centre de Mataró:
Pis de 45m2 al carrer Unió, amb 1 habitació i sortida a terrassa de 6m2, 
saló de 14m2, cuina equipada i bany complet amb plat de dutxa. 
Totes les estades són exteriors amb porta i finestres d’alumini.

125.000€

C. Pujol 43, Mataró · T 653 820 539 · hola@homeus.cat · www.homeus.cat
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La mida de la cuina in� uirà també a l'hora de decidir 
el color. Si tenim una cuina gran, podem optar per un 
color fosc més atrevit. En canvi, si la cuina és petita, el 
blanc serà el nostre millor aliat. Sempre podem posar-hi 
un detall decoratiu, com ara rajola hidràulica sobre els 
fogons, que doni un toc de color a la cuina.

El taulell de cuina és una peça molt important en el 
conjunt de la cuina i marcarà l'estil que volguem do-
nar-hi. Una fusta gruixuda, per exemple, ens hi dona-
rà un toc rústic, mentre que el granit aportarà duresa. 
L'acer inoxidable, en canvi, hi aportarà un aire modern 
i professional. També podem optar pel quars (el taulell 
que popularment es coneix com a Silestone, que és una 
de les principals marques que hi treballa), que s'ofereix 
en una gran quantitat de colors, cosa que ens donarà 
un aire modern a la nostra cuina. 

Renova la teva cuina
La cuina és un espai on passem gran 
part del temps que som a casa: 
esmorzar, dinar, sopar... Siguin llargs 
tiberis o sopars de pa amb tomàquet, 
a la cuina hi fem molta vida. És per 
això que és important que ens hi 
sentim a gust.

 En primer lloc, la reforma de la nostra cuina estarà 
condicionada per les característiques que tingui, 
sobretot per l'espai. Contractant un bon professi-
onal, podrem apro� tar cada racó de l'habitació i 
aconseguir encabir tot el necessari.

Inducció, vitro-
ceràmica o gas?

És una pregunta que es fan mol-
tes persones, i el cert és que tots 
tenen avantatges i inconvenients. 
La inducció és molt ràpida, més 
fàcil de netejar que la vitro i con-
sumeix menys, però és més cara. 
La vitroceràmica funciona amb tot 
tipus de recipients, permet apro-
fitar la calor residual un cop apa-
gada, però consumeix més. El gas 
és molt ràpid en la transmisió de 
calor, admet tot tipus de recipients 
i l'energia utilitzada és més asse-
quible. El principal inconvenient: el 
risc de fugues.
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PROFESSIONALS EN SERVEIS

llum . aigua . gas
calefacció . aire c.

TEL. 93 756 87 76
WWW.GRUPB.COM

L'energia és present a la llar en forma d'electricitat, de 
gasoil, de gas natural, etc. És necessària per climatitzar 
la llar, per il·luminar-la, per disposar d'aigua calenta, 
per mantenir i congelar els aliments, per mirar la tele-
visió, per rentar la roba, per cuinar, etc.

Però potser en allò que no pensem tant és en el fet 
que els recursos energètics del nostre planeta són li-
mitats i cada cop més escassos, una dada alarmant de 
la qual no podem defugir.  Per això, per contribuir a la 
conservació del medi ambient, és important escollir 
aparells que siguin al màxim de respectuosos amb el 
medi ambient i, per tal d’aconseguir el major estalvi 
energètic possible, heu de tenir molt en compte les 
indicacions del vostre instal·lador autoritzat. A més, 
de retruc, la vostra butxaca també agraïrà l'estalvi 
energètic.

Una vida més 
comfortable
L'evolució tecnològica, amb els 
electrodomèstics moderns i les 
telecomunicacions, han contrubuit 
a millorar el nostre benestar 

 Els canvis en l'estil de vida de les últimes dècades 
ha comportat un augment considerable de l'ener-
gia elèctrica. Si ens hi parem a pensar, l'electricitat, 
està present en tot allò que ens envolta, i la utilit-
zem cada dia i moltes vegades al dia.
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PÀGINA SALAS PROMOCIÓ

Climatització
Instal·leu termòstats programables que regulin la tem-
peratura adequadament. La temperatura ideal a l'hi-
vern és d'entre 20º  i 23º, i a l'estiu, de 25º. Cada grau 
de més o de menys pot fer variar el consum energètic 
un 8%. En aquest sentit, un bon aïllament de � nestres, 
vidres i parets és clau per no perdre energia. El Gremi 
d'Istal·ladors del Maresme assegura que un habitatge 
ben aïllat pot estalviar entre un 20% i un 50% d’ener-
gia. A més, amb 10 minuts n’hi ha prou per ventilar 
una habitació.

Pel que fa a la calefacció, és important no col·locar 
objectes davant els radiadors per apro� tar la calor i 
durant el dia apro� tar l'escalfor del sol. A la nit, per 
contra, l'ideal és abaixar les persianes. A l'estiu, amb 
el ventilador de sostre sempre ens estalviarem energia 

(� ns a un 98%) respecta de l'aire condicionat. Sigui quin 
sigui l'aparell de refrigeració, és important  que no li 
toqui el sol i circuli bé l'aire. En engegar un aire, no cal 
posar-lo a una temperatura més baixa de l'habitual, ja 
que no refredarà abans i, a més, malgastarem energia.

Aigua calenta
Si us dutxeu en comptes de banyar-vos, estalviareu un 
65% d'energia i d'aigua. Rentar els plats a mà amb aigua 
calenta consumeix un 40% més que un rentavaixelles

D'altra banda, si obriu l'aixeta poca estona, no 
deixareu prou temps perquè l'aigua surti calenta 
i, a més, consumiu energia. El fet de deixar l'aixeta 
oberta sense necessitat, equival a consumir energia. 
Per això, s'ha d'anar molt amb compte amb les aixe-
tes mal tancades.

Consells per estalviar 
energia a la llar
Redueix l’import de la factura de la llum 
i les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle

 De mitjana, el consum d'energia en una llar es dis-
tribueix en climatització (48%), aigua calenta (20%), 
il·luminació (16%), electrodomèstics i aparells elèc-
trics (13%) i cuina (3%). Us oferim alguns consells i 
us proposem petits canvis d'hàbits que us ajudaran a 
reduir aquestes xifres. 
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DES DE 154.000€ AMB PÀRQUING I TRASTER INCLOSOS

Benvinguts a casa vostra!
Tota la qualitat d’un pis nou, al millor preu de Mataró

• Habitatges amb protecció oficial
• Pisos de 2 i 3 dormitoris
• Superfícies entre els 67m2 i els 96m2

• Grans terrasses i patis de fins a 52m2

• Acabats actuals i moderns
• Servei de personalització per packs
• Promoció ubicada al c/ del Mar 2-20

93 745 73 01 
www.salas.plus

GESTIONA: PROMOU: MÉS INFORMACIÓ:

Vine al nostre punt de venda a c/ Penedès 
amb c/ del Mar on podràs veure de primera 
mà els acabats de la promoció.

Visites personalitzades: 617 96 63 49

www.salas.plus/MasMiralles

Si ets un dels 100 primers 
en demanar-nos informació 
i portes aquest anunci, et 
donarem un petit obsequi. 

Creant llars des de 1992
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Tapant les olles, les paelles 
i les cassoles, es pot estalviar 
fins a un 20% d'energia

núm. 1871 / del 31 de maig al 6 de juny de 2019

   Il·luminació
Sembla una ximpleria, però apagar els llums quan no 
calguin és esencial, i a molts encara els costa posar-ho 
en pràctica. En aquesta línia, una opció és apro� tar 
sempre que sigui possible la llum natural. 

Una altra tècnica és substituir les bombetes incan-
descents per bombetes de baix consum. Aquestes 
últimes són una mica més cares, però estalvien � ns 
un 80% i duren 10 vegades més. També hi juguen un 
paper important les pantalles de les làmpades, que han 
de ser el més clares possible i estar ben netes. Netejar 
les bombetes també contribuirà que facin més llum.

L’ús de tubs � uorescents estalvia molta energia, 
però cal evitar encendre’ls i apagar-los en períodes 
curts. Per això només són recomanables en zones 
sense llum i amb molta activitat on sigui necessari 
tenir-los lencesos moltes hores. Per a les zones exte-
riors, el millor és controlar-ne el funcionament amb 
un programador.

Cuina
Si seguim uns petits i fàcils consells a l'hora de cuinar 
també estalviarem energia. En primer lloc, només pel 
simple fet de tapar les olles, les paelles i les cassoles, es 
pot estalviar � ns a un 20% d'energia. A més, fer servir una 
olla de pressió pot suposar un estalvi del 50%.

D'altra banda, utilitzar el microones en comptes de 
fer servir el forn convencional pot comportar un estalvi 
d'un 60-70%.

A les cuines vitroceràmiques, és important utilitzar 
paelles o cassoles una mica més grans que la zona de 
cocció. Si fem servir un recipient més petit, deixa al 
descobert tota una zona al voltant per la qual es pot 
perdre la meitat de l'energia consumida. 
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Rentar els plats a mà amb aigua 
calenta pot resultar fins a un 60% 
més car

    Electrodomèstics
En primer lloc, el més important és utilitzar electro-
domèstics de baix consum. Tots els aparells domèstics 
porten una etiqueta energètica que segueix una norma-
tiva europea. Aquesta etiqueta classifica els aparells de 
la A (els que consumeixen menys) a la G (els que con-
sumeixen més). El més comú és que els més eficients 
siguin els que, d'entrada, ens sortiran més cars, però a 
la llarga ens acabaran donant un benefici. A part, hi ha 
hàbits que ens ajudaran a reduir el consum.

El frigorífic és un dels electrodomèstics que més con-
sumeix a la llar, ja que funciona les 24 hores del dia. Per 
això és convenient regular-ne la temperatura entre els 
4 ºC i els 7 ºC, i la del congelador entre els -18 ºC i els 
-20 ºC. Si ens mantenim dins d'aquests paràmetres, a 
part d'estalviar, complim amb les normes de seguretat 
alimentària. També és recomanable no obrir les por-
tes innecessàriament i assegurar-se que tanquen bé, 
revisant les gomes periòdicament. És convenient, a 
més, no posar-hi coses calentes i deixar-les refredar a 
temperatura ambient.

Amb la rentedora, regular la temperatura entre 30º 
o 40º, en comptes de 90º, farà que consumim entre 3 i 
4 vegades menys d'electricitat. Netejar regularment els 
filtres contribuirà també a estalviar energia, a més de 
rentar millor la roba. Omplint al màxim al tambor, fa-
rem menys rentades i, per tant, també gastarem menys.
Encara molts pensen el contrari, però el rentavaixelles 

ajuda a estalviar energia. De fet, rentar els plats a mà 
amb aigua calenta pot resultar fins a un 60% més car. 
L'ideal és omplir-lo al màxim, ja que consumeix igual 
estigui ple o buit. Però si necessiteu posar-lo a mitja 
càrrega, els programes curts i econòmics us faran es-
talviar fins a un 25% d'electricitat. 

Pel que fa als parells elèctrònics, cal saber que quan 
es deixen en espera, continuen consumint energia. Per 
això és important, apagar del tot els aparells que no 
utilitzeu a diari per evitar malbaratar-la.
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Instal·la el teu aire 
amb un professional 
acreditat
Tot i que li està costant deixar-se veure, 
la primavera ja és aquí i, abans que ens 
n'adonem, arribarà la xafogosa calor 
que ens acompanya al Maresme durant 
els mesos de juliol i agost. Molts opten 
cada vegada més per posar a casa un 
aire condicionat que refresqui els dies 
càlids d'estiu, però cal anar amb compte 
a l'hora de fer-ne la instal·lació.

 En primer lloc, la millor manera d'estalviar-se malde-
caps és sempre contractar un professional que conegui 
les característiques del sector, tant en l'aspecte tècnic com 
pel que fa als diferents certi� cats que puguem necessitar.

Dit això, s'ha de saber que el febrer del 2017 va apro-
var-se una nova llei (RD 115/2017), que va entrar en 
vigor a principis del 2018, que regula la venda i la mani-
pulació d'aquells aparells que continguin gasos � uorats 
i no estiguin segellats hermèticament, com és el cas de 
l'aire condicionat, refrigeració i bombes de calor. Això 
es deu al fet que, si no es manipulen adequadament, 
aquests gasos afecten en gran mesura la capa d'ozó. 
Aquest decret, però, afecta principalment al comprador, 
que s'haurà d'encarregar de buscar un bon professional 
que faci la instal·lació. I alerta! Si no es fa en regla, estem 
parlant de sancions que poden arribar � ns als 20.000 

euros. Demanar a un manetes que ens ho faci o fer-ho 
nosaltres mateixos, que són les principals opcions per 
estalviar-se diners, a la llarga pot sortir més car que con-
tractar el professional d'una empresa acreditada. A més, 
també és obligatori des del 2018 que, a l'hora d'adquirir 
un aire condicionat, s'ompli una declaració que ha d'es-
tar � rmada pel comprador, tenir les dades de l'aparell i 
els certi� cats de l'instal·lador i l'empresa habilitada, un 
tràmit que en principi no haurà de fer el comprador si 
adquireix l'aire a una empresa professional homologada, 
que és qui omplirà el document.

Contracta un professional
A més de ser obligatori des del 2018, un 
professional sap els certificats necessaris 
per a la instal·lació de l'aire.
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   Estalvia energia i ajuda el medi ambient
Amb l'avenç de la tecnologia, els models d'aire condi-
cionat són cada vegada més e� cients i consumeixen 
més energia. Per això, si el teu aire té més de 10 anys, 
canviar-lo ajudarà no només a estalviar llum, sinó que 
a més contribueixes a no malmetre més el planeta.

Això sí, és molt important fer un bon reciclatge de 
l'aparell antic, ja que segons Agremia (Associació d'Em-
preses del Sector de les Instal·lacions i l'Energia), la 
quantitat de CO

2
 que un únic aparell mal reciclat pot 

emetre a l'atmosfera equival a la feina que han de fer 
200 arbres durant un any per absorbir-lo o a uns 250 
cotxes circulant durant tot un dia.

Els mateixos distribuïdors o comerços, per exemple, 
estan obligats a acceptar l'aparell que entregui un com-
prador si n'adquireix un de similar. | Red.

Coses a tenir en compte abans 
d'instal·lar l'aire

- Definir els espais que es volen climatitzar per calcular 
potència i unitats necessàries.

- Escollir el lloc més adequat que garanteixi el màxim 
confort, difusió de l'aire i manteniment de l'equip.

- Comprovar la solidesa de la paret on volem instal·lar 
l'aire, que ha de poder sostenir l'estructura sense risc.

- Abans de perforar, comprovar que no hi hagi cap 
canonada o xarxa elèctrica darrere la paret.

- Seguir les recomanacions sobre les distàncies in-
dicades pel fabricant.

- Garantir la conservació i manteniment adequats de 
l'aparell. Rentar i revisar els filtres cada temporada i 
estar atents al consum elèctric i la càrrega refrigerant.

Agremia
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Vidres Pulido ofereix al client 
un servei a mida amb tècnics que 
inspeccionen la feina a domicili 
per trobar la millor solució 
possible a cada necessitat

Mallorquines

Màxima confiança en 
vidres
Vidres Pulido és una empresa familiar que 
fa més de 40 anys que treballa en el sector. 
L'àmplia gamma de productes que oferei-
xen respon a qualsevol necessitat que tin-
gui el client, amb tots tipus de tancaments 
d'aluminis, vidres, ferro i inoxidable

 L'empresa ofereix tot tipus de tancaments a mida 
per a terrasses, vidres, � nestres d'alumini, sostres de 
panells sandwich o policarbonats, mosquiteres, reixes, 
tendals, tot tipus de tancaments per a la façana, por-
tes automàtiques, tancaments d'o� cines i una àmplia 
gamma de baranes.

Tots els productes de Vides Pulido són d'elabo-
ració pròpia i, per aquest motiu, proporcionen tots 
els acabats, estils i mides possibles al gust del client. 
L'exposició de tots els productes i materials disponi-
bles a Vidres Pulido garanteix que el client esculli el 
material que desitgi.

Agremia
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Guanya llum i amplitud 
amb parets de vidre

Els vidres dins de casa són una alternati-
va molt interessant a l'hora de reformar 
un pis o una casa. Substituir parets per 
una vidriera és encara una opció poc 
vista, però amb una gran quantitat de 
possibilitats.

 Dividint casa nostra amb vidrieres n'aconseguirem 
renovar totalment l'aspecte, no només per l'aire mo-
dern que hi aporten, sinó per la llum que hi entrarà.

Llar i instal·ladors

Les vidrieres són  ideals quan volem mantenir una zona 
totalment delimitada, però volem augmentar-ne la llum. 
Abans d'instal·lar-les, però, cal tenir en compte alguns fac-
tors, com ara la ubicació i el material que volem utilitzar.

La ubicació més freqüent sol ser en divisions entre la 
sala d'estar, el menjador i la cuina, i entre el dormitori i 
el bany. També queden molt bé entre el menjador i el 
passadís, depenent de com estigui distribuïda la casa, 
ja que donen una sensació d'amplitud. Segur que un 
professional en interiorisme ens orientarà per treure el 

màxim rendiment de les característiques de casa nostra.
Pel que fa als materials, les decisions que haurem 

de prendre seran entre l'opacitat, el color i el material 
dels per� ls que creen l'estructura de la vidriera. Un vi-
dre totalment transparent trencarà la sensació d'espai 
tancat, mentre que si busquem un punt d'intimitat, per 
exemple en un bany, el millor és triar-lo opac.

Per als per� ls, una opció molt de moda ara que es 
porta l'estil industrial, és utilitzar quadrants metàlics  
de color negre. 
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La difícil decisió 
d'escollir el color 
de les parets

Donar vida a una casa nova o un canvi 
d'aire a l'actual per aportar-hi un nou 
estil pot passar per una bona mà de pin-
tura, però triar el color ideal de les parets 
no és una tasca gens fàcil. Per això, et 
deixem una sèrie de consells per intentar 
fer-la més lleugera.

 Abans de decidir el color de les parets d'una habitació 
hem de tenir en compte diferents factors que poden in-
� uir a l'hora de prendre la decisió, com ara la llum que 
hi entra, la mida que té i l'activitat que hi farem. També 
hi té un paper important el color dels mobles o comple-
ments que tinguem a l'habitació.

La llum
S'ha de tenir en compte el tipus de llum que té l'habi-
tació que volem pintar, ja que, com més llum natural 

tingui, més s’apreciarà el color real que triem. En canvi, 
amb una llum incandescent, els colors tendeixen a un 
to més groguenc càlid. Per altra banda, sota de � uores-
cents, es veuran més freds i blavencs.

La mida
En habitacions petites (i amb poca llum), l'ideal és usar 
tons clars que ajudin a re� ectir la llum i, per tant, donin la 
sensació d'amplitud. Per contra, en espais grans, els colors 
intensos ajudaran a crear un ambient més acollidor.

Els acabats 
brillants són més 
fàcils de netejar i 
reflecteixen més la 
llum, però no són 
els més populars 
dins de casa. Per 
contra, els mate 
s'embruten més 
però disimulen 
millor les 
imperfeccions 
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    Un color, un estat d'ànim
Jugar amb els diferents colors, permet crear o diferenciar 
ambients que ens transmetin diferents estats d'ànim. No 
necessitem el mateix l'ambient a la cuina que a l'habita-
ció o a la sala d'estar. Els blancs i neutres són tons ideals 
per transmetre tranquil·litat i puresa, però per als més 
atrevits, hi ha colors que poden transmetre'ns energia, 
calidesa, so� sticació o re� exió i meditació. És important, 
però, no abusar-ne. Per això, en aquests casos podem 
optar per pintar d'un color fort una de les parets i deixar 
les altres en blanc.

Blau marí: un blau intens color oceà proporci-
ona un ambient profund i calmat, ideal per a 
habitacions.

Verd intens: aporta modernitat, per la qual cosa 
és ideal per a habitacions juvenils.

Groc: pot semblar un canvi radical, però aquest 
color transmet una gran energia i positivisme, i 
a més aporta calidesa.

Morat: un color profund, solemne i que ens ajuda 
a reflexionar i meditar. 

Rosa pastel: si vols donar un toc de color però 
les habitacions són petites, l'ideal són els tons 
suaus, que aporten sensació de llum i amplitud.

Algunes idees

Llar i Instal·ladors
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La importància 
del manteniment de 
la caldera

Tots els electrodomèstics necessiten un 
manteniment per assegurar un funciona-
ment òptim. I la caldera, un dels equips 
més importants de casa nostra, no és 
una excepció.

 Molts esperen a l'últim moment per fer el manteni-
ment de la caldera, però és molt important fer-lo uns 
dos mesos abans de l'arribada del fred. Si no ho fem 
amb prou antel·lació, pot passar que el gran consum 
que tindrà de cop afecti el sistema. L'aparell, per molt 
que sigui nou, necessita una revisió a fons que tingui 
en compte totes les unitats per evitar possibles avaries.

El professional que vingui a casa ja ho sabrà, però 
has de saber que si la caldera és de gas o gasoil, s'ha de 
tancar el pas de subministre per garantir la seguretat. 

Molts usuaris deixen de fer el manteniment per por 
de la factura. Partint de la base que no és una cosa cara, 
hem de pensar que la revisió prevé una avaria total del 
sistema, que a la llarga seria més car.

La inspecció 
del gas

Cal diferenciar entre dos concep-
tes que són molt diferents: la re-
visió de la caldera i la inspecció 
del gas.
La inspección del gas que utilitza 
la caldera és a càrrec d'un profe-
sional de la companyia distribu-
ïdora que tinguem contactada, 
que revisa íntegrament el bon 
funcionament de la instal·lació 
del gas així com l'estat del comp-
tador, la vigència de les canona-
des, claus i gomes, entre altres.
En aquest cas, és la mateixa com-
panyia la que notificarà al client, 
almenys amb 5 dies d'antelació, 
quan es realitzarà la inspecció. 
El pagament, acordant l'import 
amb la companyia prèviament, es 
farà a través de la factura de gas.

La caldera és moltes vegades 
l'excusa de fraus, per això és molt 
important que l'usuari estigui pen-
dent de quan cal fer la revisió i con-
tacti amb una empresa de confiança
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