CAPÍTOL VIII
SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
ARTICLE 56. CAUSES DE SUSPENSIÓ
L'incompliment per part de l'abonat de qualsevol de les obligacions detallades en
l'article 10, així com també la infracció o incompliment establerts en qualsevol
dels articles 28, 42, 43, 48 i disposició transitòria segona d'aquest Reglament,
facultarà a AMSA per suspendre el subministrament seguint els tràmits que
s'assenyalen en el següent article.
ARTICLE 57. PROCEDIMENT DE SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Correspon a l'Ajuntament de Mataró, la competència sobre el procediment de
suspensió del subministrament.
AMSA podrà suspendre el subministrament d'aigua als seus abonats per ordre
expressa de l'Ajuntament o prèvia notificació per part d'AMSA a l'abonat, en els
casos establerts en l'article anterior i pels procediments següents:
AMSA haurà de comunicar-ho tant a l'abonat, per correu certificat o d'una
manera de la qual en resti constància, com a l'Ajuntament de Mataró perquè,
prèvia la comprovació dels fets, l'Ajuntament dicti la resolució procedent,
considerant-se que AMSA queda autoritzada per a la suspensió del
subministrament si no rep ordre contrària de l'Ajuntament, en el termini de dotze
dies hàbils a partir de la data de la seva presentació, i de la tramesa de la
notificació dels fets a l'abonat. Les esmentades notificacions es podran fer
simultàniament.
Donat el cas que l'abonat hagués formulat reglamentàriament alguna reclamació
o recurs, AMSA no el podrà privar de subministrament mentre no recaigui
resolució sobre la reclamació formulada.
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Si l'interessat interposés recurs contra la resolució de l'Ajuntament de Mataró,
se'l podrà privar de subministrament en el cas que no dipositi la quantitat que
deu, en les oficines d'AMSA, així com també les successives facturacions que es
produeixin fins que no finalitzi el procediment en totes les instàncies
administratives.
La suspensió del subministrament d'aigua per AMSA no podrà realitzar-se en dia
festiu o un altre en què, per qualsevol motiu, no hi hagi servei complet
administratiu i tècnic d'atenció al públic a efectes de la tramitació completa de
restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d'aquestes
circumstàncies.
El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia o, si més no, el següent dia
hàbil en què hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de
subministrament.
La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim, els punts
següents:
. Nom i adreça de l'abonament.
. Data a partir de la qual es produirà el tall de subministrament.
. Detall de la raó que origina el tall de subministrament.
. Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de
l'empresa subministradora on poden corregir-se les causes que originen el tall.
Si AMSA comprova l'existència de connexions fraudulentes podrà inutilitzar-les

immediatament, i ho comunicarà a l'Ajuntament.
També comportarà la suspensió immediata del subministrament i posterior
comunicació a l'Ajuntament, la comprovació per AMSA de l'existència de
connexions amb aigua d'altres procedències, que posi en perill la qualitat
sanitària de l'aigua distribuïda
Així mateix, en els casos de reincidència en la utilització fraudulenta del servei, i
que hagi estat objecte de notificació amb anterioritat, AMSA procedirà a la
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immediata suspensió del subministrament i a la resolució del contracte,
comunicant-ho a l'Ajuntament.
ARTICLE 58. RENOVACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Les despeses que origini la suspensió del subministrament així com la seva
reconnexió seran fetes efectives per l'abonat prèvia a la reconnexió del
subministrament, sempre i quan l'abonat resulti ésser el responsable de la
suspensió per incompliment del contracte, i a més s'hagi seguit el procediment
establert a tal efecte en l'article anterior.
El cost global tant de la suspensió del subministrament d'aigua com de la seva
reconnexió, serà satisfet per l'abonat al preu aprovat oficialment.
ARTICLE 59. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Transcorreguts dos mesos des de la suspensió del subministrament sense que
l'abonat hagi esmenat qualsevol de les causes establertes a l'article 56 d'aquest
Reglament, per les quals es va procedir a l'esmentada suspensió, AMSA estarà
facultada per resoldre el contracte, a l'empara del que disposa l'article 1124 del
Codi Civil.
ARTICLE 60. RETIRADA DE L'APARELL DE MESURA
Resolt el contracte, AMSA podrà retirar el comptador, propietat de l'abonat i el
mantindrà en dipòsit i a disposició de l'abonat en les dependències d'AMSA
durant el termini de tres mesos, a partir del qual AMSA en podrà disposar
lliurement.
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ARTICLE 61. ACCIONS LEGALS
AMSA, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió del contracte,
podrà emprendre totes les accions civils i penals que consideri oportunes en
defensa dels seus interessos i drets, i, especialment, l'acció penal per frau.
Així mateix, i en el cas que la suspensió del subministrament efectuada per
AMSA resultés improcedent, l'abonat podrà exigir la deguda indemnització sense
perjudici de poder emprendre les accions civils i criminals que consideri
oportunes en defensa dels seus interessos.

