
CAPÍTOL II 
CONTRACTACIÓ D'ABONAMENTS 
ARTICLE 12. SUBSCRIPCIÓ DE PÒLISSA 
No es portarà a terme cap subministrament sense que l'usuari hagi subscrit amb 
AMSA la corresponent pòlissa d'abonament o contracte de subministrament. Un 
cop concedit el subministrament aquest no serà efectiu fins que l'abonat hagi fet 
efectius l'import dels treballs de connexió, fiança i drets establerts, d'acord amb 
els preus aprovats oficialment. 
AMSA podrà negar-se a subscriure pòlisses o contractes d'abonament en els 
següents casos: 
a) Quan la persona o entitat que sol⋅liciti el subministrament es negui a 
signar el contracte d'acord amb les determinacions d'aquest Reglament. 
b) En cas que la instal⋅lació del peticionari no compleixi les prescripcions 
legals i tècniques que han de satisfer les instal⋅lacions receptores. 
c) Quan es comprovi que el peticionari del servei ha deixat de satisfer 
l'import de liquidacions, per l'aigua consumida en virtut d'un altre contracte 
subscrit amb AMSA, per avaries, per danys, o per altres serveis i fins que aboni 
el seu deute. Contràriament, AMSA no podrà negar-se a subscriure la pòlissa 
amb un nou propietari o arrendatari del local encara que l'anterior sigui deutor a 
la societat prestadora amb facturació o amb rebuts pendents de pagament, els 
quals podran ser reclamats a l'anterior per la via corresponent. 
d) Quan el peticionari no presenti la documentació legalment exigida. 
e) La baixa no podrà mai reprendre's a nom del mateix abonat, si no abona 
les quotes de servei establertes, durant el temps que hagi estat de baixa. 
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ARTICLE 13. PÒLISSA DE SUBMINISTRAMENT 
Les pòlisses seran segons el model que aprovi l'Ajuntament de Mataró, amb les 
condicions particulars que es pactin en cada cas; seran esteses per AMSA, 
signades en el seu local per les dues parts interessades per duplicat, quedant un 
exemplar en poder de l'abonat, degudament emplenat. 
Les condiciones especials i particulars no inclouran cap precepte contrari als 
reglamentàriament aprovats, preus superiors a les tarifes autoritzades ni 
recàrrecs no autoritzats. 
Amb caràcter transitori, i fins la data d'aprovació del nou model de pòlissa per 
l'Ajuntament, AMSA mantindrà el model actual, que s'està utilitzant des de 1981. 
La pòlissa o contracte de subministrament s'establirà per a cada servei i ús, 
essent obligatori realitzar pòlisses separades per aquells subministraments que 
exigeixin l'aplicació de tarifes o condicions diferents. 
En aquells subministraments existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquest 
reglament on s'incompleixi aquesta disposició, a requeriment d'AMSA els 
abonats podran optar per corregir-lo, o be se'ls aplicarà la tarifa de les que li 
correspongui, i que representi la seva aplicació l'import del rebut més elevat. 
ARTICLE 14. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ 
Per a formalitzar amb AMSA la pòlissa de subministrament, serà necessari 
presentar prèviament, a les seves oficines, la sol⋅licitud corresponent, d'acord 
amb les condicions establertes a continuació. 
La petició es farà en imprès normalitzat que facilitarà AMSA o pel procediment 



que en el futur pugui establir-se, per tal de facilitar el tràmit, i que resulti més 
convenient per ambdues parts. 
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En la sol⋅licitud es farà constar el nom del sol⋅licitant o la seva raó social, el 
domicili, el nom del futur abonat, domicili del subministrament, caràcter del 
mateix, ús al qual ha de destinar-se l'aigua, cabal necessari o les bases per 
fixarlo 
d'acord amb la normativa vigent, i domicili per a notificació. 
Comunicada per AMSA l'acceptació de la sol⋅licitud i per poder procedir a la 
formalització de la pòlissa definitiva, el sol⋅licitant haurà d'aportar la 
documentació legalment exigible, formada com a mínim per: 
- DNI o NIF 
- Document acreditatiu, de la legimitat de l'ocupació de l'edifici a connectar. 
- Butlletí d'instal⋅lació, subscrit per l'instal⋅lador autoritzat i visat pels Serveis 
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
- En cas d'habitatge, cèdula d'habitabilitat . 
- Si és local comercial o indústria, la llicència d'obertura. 
- Si és un edifici de nova construcció, llicència de primera ocupació. 
- Si és un subministrament per obres, la llicència municipal d'obres en 
vigència. 
Cada subministrament quedarà adscrit a les finalitats per les quals es va 
contractar, quedant prohibit dedicar-lo a altres finalitats o modificar el seu abast, 
casos en què serà necessària una nova sol⋅licitud. 
ARTICLE 15. DURADA DE LA PÒLISSA 
Els contractes es consideren estipulats pel termini fixat a la pòlissa i s'entenen 
tàcitament prorrogats pel mateix període si cap de les parts amb una antelació 
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mínima d'un mes no avisa de forma expressa i per escrit a l'altra part del desig 
de donar-lo per finalitzat. 
ARTICLE 16. MODIFICACIONS EN LA PÒLISSA 
Durant la vigència de la pòlissa, aquesta s'entendrà modificada sempre que ho 
imposin disposicions legals o reglamentàries i, en especial en relació amb la 
tarifa del servei i del subministrament que s'entendrà modificada en l'import i 
condicions que disposi l'Ajuntament o els Organismes competents. 
ARTICLE 17. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
Com a regla general es considera que l'abonament al subministrament d'aigua 
és personal i no es podrà cedir els drets a tercers ni podrà exonerar-se de les 
seves responsabilitats en relació al servei. No obstant això, l'abonat que estigui 
al corrent de pagament podrà traspassar la seva pòlissa a un altre abonat que 
vagi a ocupar el mateix local o dependència amb les mateixes condicions 
existents. S'entendrà que existeix aquesta autorització quan l'abonat que ha 
deixat el local o dependència sense causar baixa, no hagi manifestat per escrit la 
seva voluntat contraria a la cessió. 
En cas de canvi d'arrendatari, no s'acceptarà la cessió si existeix instrucció en 
contra del propietari o administrador. 
La cessió del contracte es formularà mitjançant nota incorporada a la pòlissa 
signada pel nou abonat i per AMSA, subsistint la mateixa fiança i no comportarà 



despesa per al nou titular. 
Recíprocament, AMSA no podrà transferir els drets derivats de la pòlissa, a no 
ser que imposi al nou titular l'obligació de respectar les seves estipulacions. 
ARTICLE 18. SUBROGACIÓ 
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En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d'abonament, el cònjuge, 
descendents, ascendents i germans, podran subrogar-se als drets i obligacions 
de la pòlissa. Les persones jurídiques només es subrogaran en els casos de 
fusió per absorció o transformació. 
La subrogació es formularà mitjançant nota incorporada a la pòlissa existent 
signada pel nou abonat i per AMSA, subsistint la mateixa fiança i no comportarà 
despesa per al nou titular. 
ARTICLE 19. RESCISSIÓ DE LA PÒLISSA 
L'incompliment per l'abonat de qualsevol de les obligacions contingudes en el 
contracte de subministrament o pòlissa, donarà lloc a la rescissió del contracte, 
conforme l'establert en el capítol VIII d'aquest Reglament. 
ARTICLE 20. CONDICIÓ RESOLUTÒRIA DE LES PÒLISSES 
AMSA contractarà sempre amb els seus abonats a reserva que siguin concedits 
els permisos necessaris per poder efectuar les instal⋅lacions que requereixin els 
subministraments que pren al seu càrrec, així com les autoritzacions 
administratives necessàries per a l'ús de l'habitatge o local a subministrar. 


