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manteniment d’instal·lacions 
tèrmiques amb gas

En un procés industrial, a 
més de tenir els mecanismes 
adequats de manteniment 
per assegurar el bon fun-
cionament dels processos i 
la seguretat de les persones 
que hi treballen, hi ha una 
sèrie de tasques de man-
teniment motivades per la 
seguretat que cal complir i 
que corresponen al manteni-
ment legal.

mANTENImENT LEgAL
Aquest tipus de manteni-
ment engloba totes les ac-
tivitats que depenen de les 
disposicions legals i no de-
penen del poder de decisió 
del propietari, ni del con-
tractista de manteniment 
ni dels fabricants d’equips, 
com són la documentació 
administrativa, el control 
i la supervisió de les condi-
cions mínimes de seguretat 
en instal·lacions i persones, 
i el respecte al medi ambient. 
Aquestes activitats varien 
d’un país a un altre, perquè 
és impossible d’establir un 
sol model de gestió. Però tot 
i la importància d’aquesta 

periòdiques que s’hi han de 
fer. És important disposar 
d’un bon servei de revisió i 
reparació de la instal·lació 
i dels aparells de gas. El 
reglament d’instal·lacions 
tèrmiques d’edificis (rITE) 
estableix la necessitat d’una 
revisió periòdica de la calde-
ra i un servei de manteni-
ment preventiu anual. Dins 
l’àmbit de les instal·lacions 
tèrmiques, les condicions 
tècniques i les garanties 
dels processos amb gas 
queden fixades en el regla-
ment de distribució i ús de 
combustibles gasosos amb  
la finalitat de preservar la 
seguretat de les persones i  
els béns. 

Actualment, totes les 
companyies distribuïdores 
i comercialitzadores de gas, 
tant en entorns industrials 
de treball com en entorns 
més urbans, tenen diferents 
classes de manteniment en 
la seva oferta de serveis per 
garantir un funcionament 
correcte i detectar possibles 
anomalies a través de les 
inspeccions. n

classe de manteniment, no 
queda recollida a la norma 
uNE-EN-13306 sobre man-
teniment, encara que pot 
considerar-se inclòs en el 
manteniment preventiu. 

Habitualment, els equips 
sotmesos al manteniment le-
gal en una planta industrial 
són les instal·lacions elèctri-
ques, els aparells de pres-
sió, les instal·lacions contra 
incendis, els aparells ele-
vadors, l’emmagatzematge  
de productes químics, les 
instal·lacions petrolíferes, 
els equips i els llocs de tre-
ball, les instal·lacions tè-
rmiques en edificis, les 
instal·lacions de gas, els ac-
cidents majors i la contami-
nació ambiental. 

REVISIÓ PERIòDICA 
Pel que fa a les instal·lacions 
tèrmiques en edificis, el re-
glament estableix les exi-
gències d’eficiència ener-
gètica i seguretat que han 
de complir per atendre la 
demanda de benestar i hi-
giene de les persones, i fixa 
els criteris i les inspeccions 
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El manteniment legal vetlla per complir la legislació en matèria de seguretat i prevenció 
de riscos en instal·lacions tèrmiques de gas. Un bon servei de revisió i reparació dels 
aparells de gas és el primer pas per assegurar el benestar, la higiene i la seguretat tant 
de les persones com dels espais de feina.
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