
CAPÍTOL III 
CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT 
ARTICLE 21. PLURALITAT DE PÒLISSES EN UN IMMOBLE 
S'estendrà una pòlissa d'abonament per cada habitatge, local o dependència 
independents, encara que pertanyin al mateix propietari o arrendatari i siguin 
contigus. 
En el cas de sistemes conjunts de calefacció o aigua calenta, dispositius per a 
reg de jardins, neteja comunitària, etc., caldrà subscriure una pòlissa general 
d'abonament, independent de la resta de l'immoble, a nom de la propietat o 
comunitat de propietaris. 
ARTICLE 22. QUOTA DE SERVEI 
AMSA fixarà la quota de servei a aplicar, que estarà en funció de les 
instal⋅lacions de l'immoble, local, habitatge o dependència a subministrar, 
d'acord amb la sol⋅licitud que efectuarà l'abonat, i en tot cas, es subjectarà a les 
disposicions legalment vigents. 
ARTICLE 23. FIANÇA 
AMSA exigirà en el moment de la contractació del servei una fiança com a 
garantia del pagament dels rebuts del subministrament, la qual haurà d'ésser 
dipositada per l'abonat en el moment de la contractació. El seu import es fixarà 
d'acord amb les condicions reglamentàries. 
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La fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents de l'abonat per 
causa de resolució del seu contracte, sense que pugui exigir l'abonat, durant la 
seva vigència, que se li apliqui a aquesta el reintegrament dels seus descoberts. 
A petició de l'abonat, i en el cas de no existir responsabilitats pendents, quan es 
resolgui el contracte, la societat prestadora procedirà a la devolució de la fiança 
al seu titular o al seu representant legal. Si existís responsabilitat pendent, 
l'import de la qual fos inferior al de la fiança, es retornaria la diferència resultant. 
ARTICLE 24. TIPUS DE SUBMINISTRAMENT 
Pel que fa a les modalitats de subministrament, seran aplicables les següents: 
a) Subministraments per a usos domèstics: són aquells en els quals l'aigua 
s'utilitza per atendre les necessitats normals d'un habitatge. 
b) Subministraments per a usos comercials: són aquells subministraments 
destinats a comerços i indústries en els quals l'aigua s'utilitza únicament per a 
neteja i higiene, tals com establiments hotelers, restaurants, perruqueries, 
oficines, despatxos i altres centres de característiques anàlogues. Aquesta 
modalitat no comprèn la utilització de l'aigua de manera predominant per a 
l'obtenció, la transformació o manufacturació del producte. 
c) Subministraments a serveis col⋅lectius de caràcter social: són aquells 
subministraments destinats als serveis que presten administracions o altres 
entitats públiques o privades sense ànim de lucre, tals com les escoles públiques 
o concertades, hospitals, policia, entitats benèfiques, associacions cíviques i 
culturals, etc. 
d) Subministraments per a usos industrials: són aquells en els quals l'aigua 
s'utilitza com a matèria primera en el procés de fabricació, o bé en el compliment 
i la prestació d'un servei, o per a la construcció d'immobles. També tindran la 
consideració de subministrament industrial els usos agrícoles que són els 



destinats al reg per a l'obtenció de productes agrícoles, de caràcter comercial o 
industrial, que inclouen les explotacions industrials de floricultura. 
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e) Subministraments per boques contra incendis: són els destinats a proveir les 
boques contra incendis situades a l'interior dels immobles. 
f) Subministraments per a usos municipals: són aquells subministraments dels 
quals és titular l'Ajuntament de Mataró o els organismes descentralitzats de la 
seva dependència. 
En cap cas es considerarà subministrament municipal el que es presti a les 
empreses concessionàries de qualsevol servei públic. 
g) Subministraments en alta: són aquells subministraments que AMSA faciliti a 
altres companyies distribuidores fora del terme municipal. AMSA només podrà 
concertar aquest tipus de subministrament a precari, i en el cas d'existir 
excedents que no comprometin la garantia del subministrament normal. 
ARTICLE 25. PRIORITAT DE SUBMINISTRAMENT 
L'objectiu prioritari del subministrament d'aigua és satisfer les necessitats 
domiciliàries dels habitatges de la població urbana. Els subministraments 
d'aigua en alta, i per a usos industrials, agrícoles i de reg, es donaran en l'únic 
cas que les necessitats de l'abastament ho permetin. 
Quan el servei ho exigeixi, prèvia autorització de l'Ajuntament, AMSA podrà 
disminuir, i fins i tot suspendre el servei per a usos agrícoles, de reg o industrials, 
sense que per això es contregui cap obligació d'indemnització, ja que aquests 
subministraments estan subordinats a les exigències del consum domèstic. En 
tot cas, el subministrament en alta serà el primer afectat. 
ARTICLE 26. REGULARITAT DEL SUBMINISTRAMENT 
El subministrament d'aigua als abonats serà permanent, llevat de l'existència de 
pacte en contrari en la pòlissa, i no es podrà interrompre'l si no és per força 
major. 
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AMSA podrà suspendre el subministrament o disminuir-ne la pressió a causa 
d'obres, trencament de canonades, reparacions, i en especial a causa d'accident 
fortuït o de força major. Igualment podrà limitar-lo a hores determinades, per les 
mateixes causes. En cap dels casos esmentats, AMSA tindrà l'obligació 
d'indemnitzar a l'abonat. 
ARTICLE 27. IMPORT DEL SUBMINISTRAMENT 
Els imports del subministrament, s'ajustaran a les tarifes vigents en cada 
moment, i es referiran al servei prestat, no podent-se cobrar a la bestreta, tret de 
la fiança. Com excepció, en el cas de subministraments eventuals de curta 
durada, s'admetrà la liquidació prèvia dels consums estimats basant-se en el 
cabal sol⋅licitat i al nombre d'hores d'utilització, però en aquest cas no es cobrarà 
fiança. 
L'estructura de les tarifes, així com els procediments establerts en el tràmit de la 
facturació i cobrament es detallen en el Capítol VII d'aquest Reglament. 
ARTICLE 28. INSTAL⋅LACIONS DE L'ABONAT 
Les instal⋅lacions utilitzades pels abonats en tot moment han de reunir les 
condicions de seguretat reglamentàries, i AMSA podrà denegar el 
subministrament en cas de noves instal⋅lacions o reforma de les existents per la 



manca dels requisits legals. A aquests efectes, AMSA podrà portar a terme en 
aquestes instal⋅lacions les comprovacions necessàries abans de connectar 
l'aigua. 
Pel que fa a les instal⋅lacions antigues en ús, AMSA pot comunicar a 
l'Ajuntament i als abonats la seva falta de seguretat, quedant l'abonat obligat a 
corregir la instal⋅lació, si així ho jutja pertinent l'Ajuntament i en el termini que 
aquest li ordeni. Si l'abonat no compleix la disposició, AMSA queda facultada per 
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suspendre el subministrament, pel procediment que es determina en el capítol 
VIII d'aquest Reglament. 
AMSA no percebrà cap quantitat per la revisió d'instal⋅lacions, quan es produeixi 
per la seva pròpia iniciativa. 


