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L’equip de Govern informa: 
 

Inspecció del Gas 
 
A rel de les visites esporàdiques de tècnics del gas que s’han dut a terme en el 
municipi. Es troba oportú informar als veïns del següent: 
 
El control de les instal·lacions de gas en servei: es porta a terme mitjançant les 
inspeccions i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores existents.
 
1.-Inspecció periòdica:

• Comprovació tècnica obligatòria 
• a realitzar cada 4 anys 
• per persones acreditades per l'empresa distribuïdora del gas de les instal·lacions 

comunes i de cadascuna de les instal·lacions interiors individuals dels abonats, en 
les seves parts visibles, sobre tot en aquells punts dels quals se'n pot derivar 
algun dels defectes classificats com a crítics o majors. 

• Aquesta inspecció periòdica, sense cap càrrec econòmic a suportar pel titular 
de la instal·lació, genera un document anomenat Acta d'Inspecció, estès per la 
persona que ha realitzat la inspecció 

• Validesa: 4 anys. 

En la visita d'inspecció periòdica, la companyia subministradora ofereix a l'usuari, fer 
també la revisió periòdica, (veure punt 2) per una tarifa prefixada que aquest pot o 
no aceptar. En cas d’acceptar, a més de la inspecció de la instal·lació receptora, la revisió 
inclou el funcionament dels aparells, i editar el certificat de revisió responsabilitat de 
l'usuari.

2.-Revisió periòdica:

• Comprovació tècnica obligatòria 
• a realitzar per una persona competent autoritzada (Instal·lador Autoritzat o 

Empresa Instal·ladora Autoritzada) 
• mitjançant la realització de les proves i verificacions que consideri pertinents 
• per tal de comprovar l'estat de funcionament i conservació de la instal·lació 

receptora, els elements i aparells de consum, i també de la constatació de 
l'adequació a les condicions reglamentàries de seguretat que exigeix la normativa 
vigent, almenys en aquells punts dels quals es pot derivar algun dels defectes 
classificats com a crítics o majors. 

• Es realitza cada 4 anys, per encàrrec i a càrrec del titular de la instal·lació. 
• L'empresa distribuïdora pot oferir en el moment de la inspecció periòdica la 

possibilitat de fer la revisió periòdica prèvia acceptació per part del client. 
• Aquesta revisió periòdica, a càrrec del titular de la instal·lació, genera un 

document anomenat Certificat de revisió, estès per la persona que ha dut a 
terme la revisió 

• Validesa: 4 anys 

Extret de http://www.gencat.net/economia/index.html
 
Recomanem tenir molt en compte aquestes premisses alhora 

de fer la revisió 
 

 
Àger, octubre de 2008 
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HORARI 
D’ATENCIÓ  
AL PÚBLIC 
 
Oficines: 
 
Matins de 9:30 a 
13:30 
 
Tardes de 17:30 a 
21:00 dilluns i dijous 
 

HORARI D’ATENCIÓ 
DE L’ALCALDIA: 

 
Contactar amb 
l’Ajuntament 

 
 

 

 
AJUNTAMENT 
d’ÀGER 
 
Plaça Major 
 
25691 ÀGER 
 
Tel: 973.455.004 
 
Fax: 973.455.203 
 
ajuntament@ager.ddl.net
ajuntament@ager.cat
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HORARI 
D’ATENCIÓ  
AL PUBLIC 
 
Oficines: 
 
Matins de 9:30 a 
13:30 
 
Tardes de 17:30 a 
21:00 dilluns i dijous 
 

HORARI D’ATENCIÓ 
DE L’ALCALDIA: 

 
Contactar amb 
l’Ajuntamnet 

 
 

 

 
AJUNTAMENT 
d’ÀGER 
 
Plaça Major 
 
25691 ÀGER 
 
Tel: 973.455.004 
 
Fax: 973.455.203 
 
ajuntament@ager.ddl.net
ajuntament@ager.cat 

 

 
 
 
 

Jornades Europees de Patrimoni 
 
En Jornades Europees de patrimoni, celebrades els passats 27 i 28 de 
setembre, no es pogué dur a terme la visita guiada a la Col·legiata de Sant 
Pere, prèviament anunciada en diferents mitjans de comunicació. La manca 
d’informació sobre aquest canvi en la programació provocà mal entesos 
dels que assumim la responsabilitat.  
 
Com a organitzadors de les jornades a Àger, demanem disculpes per les 
molèsties que s’hagin ocasionat a tots aquells que se’n hagin pogut veure 
afectats. 
 
 
 

 Prova del Campionat de Catalunya de Ral·lis de terra 
 
 
 
Enguany es celebrarà a la Vall  el primer Ral·li de Terra d’Àger els dies 18 i 
19 d’octubre ,prova federada a realitzar íntegrament per camins de terra i 
puntuable pel campionat de Catalunya de Ral·lis de terra. Per tal de 
realitzar la prova, durant el diumenge dia 19 hi haurà talls en la xarxa de 
camins municipal. És per aquest motiu que esperem disculpeu les 
molèsties que la prova pugui ocasionar.  Entenem que es una altra manera 
de promocionar la Vall d’Àger. Des de l’ajuntament es garantirà la integritat 
dels camins en els que es farà la prova en el cas de quedar malmesos. 
Comuniquem als voladors que el cap de setmana de la celebració del Ral.li 
no es podrà aterrar al “Camp del Vertet”. 
 Aprofitem l’ocasió també per agrair a tota la gent que esta fent possible 
que es pugui dur a terme aquest aconteixement. 
 
 

 Fira del Vent’08 
 
L’ajuntament d’Àger ha estat invitat a l’edició 2008 de la Fira del Vent que 
es durà a terme a: El Pla de Santa Maria ( Alt Camp, Tarragona) els dies 
17, 18 i 19 d’octubre.  
 
Es muntarà un estand per tal de promoure turísticament la Vall d’Àger que, 
al igual que El Pla de Santa Maria, està vinculada amb els esports del Vent    
 
La fira del Vent te com a objecte els esports del vent i l´aeromodelisme 
motiu central, entre d’altres que també formen part de la Fira.  
 
Dins dels esport del vent, Ala delta,Parapent, paramotor, ultralleugers, 
carros a vela, kytesurf, etc.  
 
Per a més informació: 
 
http://www.pla.altanet.org/bd/programa_fira_del_vent_2008.htm
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