
CAPÍTOL V 
INSTAL⋅LACIONS INTERIORS 
ARTICLE 39. EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL⋅LACIONS 
INTERIORS 
La instal⋅lació interior, amb excepció de la col⋅locació del comptador, serà 
realitzada per un instal⋅lador aliè a AMSA i autoritzat per l'Organisme que 
correspongui, i s'haurà d'executar complint les normes per a les instal⋅lacions 
interiors de subministrament d'aigua, aprovades per l'ordre del Ministeri 
d'Indústria de 9 de desembre de 1975, o les vigents en el moment de la 
contractació, amb especial previsió de les contingències de la variació de pressió 
de la xarxa de distribució. 
Les instal⋅lacions i derivacions que surtin de la clau de pas, seran reparades per 
compte i càrrec del propietari o abonats responsables. 
En les escomeses amb mesurador a la façana, seran a càrrec del propietari o 
abonat la conservació de les instal⋅lacions a partir del mesurador, en el cas 
d'escomesa individual. En les escomeses amb mesuradors divisionaris en 
façana, seran a càrrec de la propietat també la conservació de les bateries. 
En tots els casos, el manteniment de les portelles dels armaris on estiguin 
ubicats els aforaments o comptadors, serà sempre a càrrec del propietari o 
abonat. 
L'abonat té l'obligació de preveure, a càrrec seu, les instal⋅lacions necessàries 
dins l'immoble o local subministrat, d'acord amb les seves característiques i per a 
les contingències de disminució de pressió a la xarxa o suspensió temporal del 
subministrament, per a aquells casos previstos en l'article 26. 
Les instal⋅lacions interiors per a l'emplenat de les piscines de volum superior a 5 
m3, i per al reg de jardins de superfície superior als 100 m2, s'alimentaran 
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necessàriament d'un dipòsit regulador de capacitat suficient per aquest ús, 
quedant prohibit fer-ho directament de la instal⋅lació interior connectada 
directament a l'escomesa, a no ser que es disposi d'una escomesa independent, 
sol⋅licitada expressament per aquesta finalitat. 
ARTICLE 40. INSPECCIÓ DE LA INSTAL⋅LACIÓ 
La instal⋅lació interior efectuada pel propietari i/o abonat estarà sotmesa a la 
comprovació d'AMSA i a la superior dels organismes competents de 
l'Administració per tal de constatar que ha estat executada segons les normes i 
compleix les prescripcions d'aquest Reglament i d'altres disposicions aplicables. 
De no ajustar-se la instal⋅lació interior als preceptes indicats, AMSA podrà 
negarse 
a realitzar el subministrament, informant del fet als Organismes competents, 
perquè resolguin el que calgui. 
ARTICLE 41. MATERIALS DE LA INSTAL⋅LACIÓ 
S'exigirà a l'abonat que el material per a la seva instal⋅lació interior s'ajusti a allò 
que disposa les normes bàsiques per a les instal⋅lacions interiors per al 
subministrament d'aigua, vigents en el moment de la contractació, i que el 
tancament dels armaris o cambres de comptadors siguin d'una mena que pugui 
maniobrar-se amb la "clau universal", amb que han d'anar provistos els empleats 



d'AMSA. 
ARTICLE 42. INSTAL⋅LACIONS PRIVADES CONTRA INCENDIS 
Els proveïments per boques contra incendis són els destinats a alimentar els 
sistemes contra incendis situats a l'interior d'immobles. 
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A les instal⋅lacions privades per protecció contra incendis, l'aigua que AMSA 
posa a disposició de l'abonat no podrà ser utilitzada per a cap ús diferent del 
contractual. 
Totes les boques o aparells projectors muntats sobre la instal⋅lació alimentada 
per l'aigua contra incendis objecte del contracte estaran segellats per mitjà d'un 
precinte d'AMSA. 
L'abonat en cas d'un sinistre, queda autoritzat a trencar el precinte de les boques 
i maniobrar-les. 
En el supòsit esmentat, l'abonat estarà obligat a comunicar-ho per escrit i dintre 
d'un termini de 24 hores a AMSA, amb indicació del temps que les boques hagin 
estat en servei. 
La instal⋅lació i el manteniment de la canalització interior i les boques seran 
realitzats per l'abonat per mitjà d'un instal⋅lador autoritzat, i AMSA només hi 
intervindrà en els precintes. 
Els agents d'AMSA tindran facultat per inspeccionar les instal⋅lacions interiors. 
AMSA, en acabar l'abonat els treballs indicats, procedirà acuradament al 
precintat de la instal⋅lació. 
AMSA no connectarà la instal⋅lació del servei d'extinció d'incendis si, per raons 
motivades, no reuneix les condicions de seguretat necessàries. 
AMSA faculta l'abonat perquè dues vegades l'any pugui maniobrar les boques 
d'incendi o els aparells projectors, i comprovar-ne l'eficàcia. Sempre que desitgi 
executar aquest dret, l'abonat ho anunciarà per escrit a AMSA, amb quatre dies 
d'antelació com a mínim. 
En aquest cas, AMSA es personarà per tal d'aixecar el precinte, presenciar les 
proves i tornar a segellar les boques o els aparells projectors. 
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En cas de maniobrar-se les boques d'incendi o la clau de pas, sense intervenció 
o coneixement d'AMSA, així com en el cas de comprovar l'existència de 
derivacions que permetin l'ús de l'aigua per a altra finalitat, AMSA, pel 
procediment previst en el Capítol VIII d'aquest Reglament, podrà donar per 
finalitzat el contracte, donant de baixa el subministrament, sens perjudici de 
poder exercir les accions contra qui correspongui. En aquest cas, AMSA ho 
posarà en coneixement de l'Ajuntament. 
ARTICLE 43. CONDICIONS SANITÀRIES DE LES INSTAL⋅LACIONS 
INTERIORS. 
Les instal⋅lacions corresponents a cada pòlissa no podran ser empalmades a 
cap altra xarxa, a cap altra canonada ni a cap distribució d'una altra procedència. 
Tampoc podrà empalmar-se a cap instal⋅lació procedent d'una altra pòlissa 
d'abonament, ni barrejar l'aigua del servei amb qualsevol altra. L'abonat 
instal⋅larà els dispositius reglamentaris per impedir els retorns accidentals cap a 
la xarxa. 
En casos tècnicament justificats, quan les instal⋅lacions industrials necessitin de 



subministraments propis, distribuïts conjuntament amb l'aigua procedent del 
servei, podrà autoritzar-se la connexió sempre que l'aigua no es destini al 
consum humà, i s'adoptin mesures tècnicament suficients segons criteri d'AMSA 
per evitar retorns d'aigua cap a la xarxa pública. 
Els dipòsits receptors, si n'hi hagués, hauran de mantenir-se acuradament nets, 
desinfectant-los per part de l'abonat periòdicament i protegint-los raonablement 
per evitar qualsevol contaminació. 
La comprovació de l'existència de connexions que posin en perill les 
característiques sanitàries de l'aigua de la xarxa de distribució, comportarà la 
suspensió del subministrament, tal i com es preveu en el capítol VIII d'aquest 
Reglament. 


