
CAPÍTOL VI 
SISTEMES DE MESURAMENT 
ARTICLE 44. TIPUS DE MESURAMENT 
El subministrament d'aigües haurà d'efectuar-se a través d'un comptador per al 
mesurament dels volums d'aigua subministrats. 
AMSA mantindrà, d'acord amb el que regulen les disposicions transitòries 
d'aquest reglament, el subministrament per aforament als abonats actualment 
abastats per aquest sistema. 
ARTICLE 45. TIPUS DE COMPTADOR 
Els comptadors seran sempre de model oficialment homologat i degudament 
verificat amb resultat favorable, i hauran d'ésser precintats per l'organisme de 
l'Administració responsable de la verificació esmentada, d'acord amb les 
previsions dels Decrets de 22 de Febrer de 1907 i de 12 de juliol de 1945. 
La selecció del tipus de comptador, el seu diàmetre i l'emplaçament, es 
determinaran per AMSA d'acord amb les normes bàsiques per a les 
instal⋅lacions interiors de subministrament d'aigua, vigents en el moment de la 
contractació, segons el tipus de domicili a subministrar, o en relació al cabal 
punta horari previst en subministraments especials. 
Les despeses per a l'adquisició i la instal⋅lació del comptador, seran a càrrec de 
l'abonat, qui les farà efectives en el moment de subscriure la pòlissa, i als preus 
aprovats oficialment. 
ARTICLE 46. INSTAL⋅LACIÓ DEL COMPTADOR 
El comptador serà instal⋅lat per AMSA i únicament podrà ser manipulat pels seus 
empleats i les persones o entitat responsable del seu manteniment, per la qual 
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cosa serà degudament precintat. Darrera el comptador AMSA instal⋅larà una 
aixeta de sortida, el cost de la qual anirà a càrrec de l'abonat, qui la podrà 
maniobrar per prevenir qualsevol eventualitat en la seva instal⋅lació interior. Les 
intervencions que hagi de fer AMSA com a conseqüència del mal funcionament 
d'aquesta aixeta, es carregaran a l'abonat. 
En el cas que el consum real no correspongui al concertat entre ambdues parts 
o no guardés la deguda relació amb el que correspon al rendiment normal del 
comptador, aquest haurà d'ésser substituït per un altre de diàmetre adequat, 
quedant obligat l'abonat a satisfer les despeses ocasionades. 
ARTICLE 47 . UBICACIÓ DEL COMPTADOR 
El comptador es col⋅locarà en un armari subministrat per AMSA, o construït per 
l'abonat amb les dimensions i en la forma establerta en les normes bàsiques per 
a les instal⋅lacions interiors de subministrament d'aigua, vigents en el moment de 
la contractació. Haurà d'estar proveït del corresponent tancament amb clau del 
tipus universal. 
Quan procedís substituir el comptador per un altre de major diàmetre i fos 
indispensable ampliar les dimensions de l'armari contenidor, l'abonat efectuarà al 
seu càrrec les modificacions adients. 
El propietari o abonat està obligat a disposar d'una protecció perquè, en cas 
d'escapament d'aigua a través del comptador, aquesta tingui una sortida natural 
a l'exterior o al clavegueram. 
L'abonat no podrà practicar operacions sobre les instal⋅lacions interiors que 



puguin alterar el funcionament del comptador. 
Entre aquestes operacions queda especialment prohibida la instal⋅lació de claus 
de pas abans del dipòsit, graduades o aforades en tal forma que impedeixin el 
normal funcionament del comptador contractat. Per evitar que els dipòsits, si 
existeixen, arribin a sobreeixir sols es podran instal⋅lar vàlvules d'obertura i 
tancament ràpid del model oficialment aprovat. 
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ARTICLE 48. VERIFICACIÓ I CONSERVACIÓ DELS COMPTADORS 
El comptador haurà de conservar-se en bon estat de funcionament. AMSA tindrà 
la facultat de realitzar totes les verificacions i efectuar totes les substitucions que 
consideri necessàries. 
L'abonat tindrà l'obligació de facilitar als representants i operaris d'AMSA l'accés 
al comptador sempre i quan presentin la corresponent acreditació. 
El manteniment dels comptadors, aforaments i escomeses serà realitzat per 
AMSA i a compte i càrrec dels usuaris, els quals abonaran una quota mensual 
per aquest concepte, d'acord amb els preus aprovats oficialment. 
Es considerarà conservació i manteniment de comptadors, escomeses i 
aforaments, la seva vigilància i reparació, inclosos muntatge i desmuntatge al 
seu emplaçament actual, sempre que les avaries o anomalies observades siguin 
imputables a l'ús normal de l'aparell. 
Queden excloses d'aquesta obligació, les avaries degudes a manipulació 
indeguda, abús d'utilització, catàstrofe i gelades que, en aquests casos, la 
substitució i reparació es farà per AMSA i a càrrec de l'abonat, qui s'obliga a 
sufragar les despeses que ocasioni la substitució i el cost de la reparació. En 
aquests casos, AMSA comunicarà a l'abonat l'import de la substitució i reparació, 
que no podrà excedir del 75% del valor d'un comptador nou, i l'abonat haurà 
d'autoritzar l'esmentada substitució, fent efectiu el seu import, en un termini 
màxim de 8 dies. Si transcorregut l'esmentat termini, l'abonat no hagués fet 
efectiva la quantitat requerida, AMSA procedirà a ordenar la suspensió del 
subministrament sota plena responsabilitat de l'abonat, seguint en això el 
procediment establert en el capítol VIII d'aquest Reglament. 
30 

ARTICLE 49. BATERIA DE COMPTADORS 
Quan una sola escomesa hagi de subministrar aigua a més d'un abonat en un 
mateix immoble, s'haurà d'instal⋅lar una bateria, degudament homologada, capaç 
de muntar tots els comptadors que precisa tot l'immoble. 
En el cas d'instal⋅lació de bateria de comptadors divisionaris aquesta quedarà 
situada en un lloc de fàcil accés i en planta baixa, d'ús comú de l'immoble, 
dotada d'il⋅luminació elèctrica, desguàs directe, i separada de les altres 
dependències destinades als comptadors de gas i d'electricitat. Estaran 
ventilades, la seva porta haurà de ser d'un o més fulls que en obrir-se deixin 
lliure tota l'amplada del quadre. La clau d'aquestes portes serà del tipus 
universal. 
Quan s'hagués de procedir a substituir un comptador per un altre de diàmetre 
major, i sigui indispensable ampliar l'armari, les obres d'adequació correran a 
càrrec de l'abonat. 


