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ARTICLE 77.  ALTRES MESURES EN CAS D´INFRACCIÓ 

 
Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, es poden adoptar les 
següents mesures: 
 

a) En el supòsit de detectar consums d'aigua que durant un període d'un mes 
incompleixen els objectius d'estalvi que en cada moment s'hagin establert, 
qualificats d'excessius, es podrà ordenar la instal·lació a costa de l'usuari de 
dispositius limitadors del cabal subministrat. 

 
b) Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions molt greus, es podrà 

accedir a la suspensió del subministrament, una vegada comprovada la infracció 
en el corresponent expedient sancionador.   

 
c) Les normes contemplades en els paràgrafs anteriors seran igualment aplicades 

als supòsits que, tot i complir els objectius d'estalvi establerts, el consum superi 
en un 25% al consum estàndard per persona i dia que s'hagi determinat. 

 
d) A l'objecte de poder realitzar un millor control i seguiment dels objectius d'estalvi 

en el consum regulat en aquest reglament, es podrà ordenar a la  companyia  
subministradora la reducció dels períodes de lectura i facturació. 

 
 

ARTICLE 78. MESURES CAUTELARS 

 
Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades 
activitats contràries al establert i en el si del corresponent procediment, es podran 
adoptar les mesures següents: 
 

a) ordenar la limitació del subministrament mitjançant la instal·lació a costa de 
l'usuari de dispositius limitadors del cabal subministrat o mitjançant la interrupció 
durant determinades franges horàries. 

 
b) ordenar la suspensió del subministrament. 
c) o qualsevol altra encaminada a assegurar la sanció. 

 
 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
PRIMERA. URBANITZACIONS 
 
Les particularitats que es donen en l'abastament d'aigua a les urbanitzacions existents 
fora del nucli urbà, conseqüència de l'especial volum d'aigua destinada a reg i emplenat 
de piscines, així com per l'insuficient capacitat de les seves instal.lacions per mantenir el 
subministrament directe en els moments de puntes de consum, fan necessari de regular 
amb caràcter excepcional el subministrament a les parcel.les situades en aquestes 
urbanitzacions, a les que s'aplicaran les següents disposicions: 
 

1. El diàmetre del comptador a instal.lar serà com a màxim de 13 mm. 
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2. No és permès el reg i emplenat de piscines directament de la xarxa. 
 
3. Els abonats disposaran obligatòriament d'un dipòsit regulador i equips de 
bombament amb capacitat suficient per al reg de jardí i emplenat de la piscina. 

 
 
SEGONA. PÒLISSA ÚNICA D'ABONAMENT GENERAL 
 
L'existència d'instal.lacions interiors que en l'actualitat abasten, per aforament o 
comptador, a la totalitat d'un immoble, sense possibilitat de mesurar separadament els 
cabals consumits per cada habitatge o departament, atès la impossibilitat tècnica de 
complir amb el què disposa l'article 21 d'aquest reglament, fa necessari regular amb 
caràcter excepcional la seva contractació, que es regirà per les següents disposicions: 
 
1. Es mantindrà una única pòlissa d'abonament general per a tot l'immoble, sense 
existència de pòlisses individuals per habitatge, local o dependència. 
 
2. S'aplicaran sobre aquesta pòlissa general tantes quotes de servei com habitatges, 
locals o dependències que, susceptibles d'abonament, se serveixin mitjançant el 
subministrament general. Així mateix, els límits de volum dels blocs de consum 
domèstics, s'incrementaran proporcionalment al nombre de quotes de servei facturades. 
 
3. Aquesta modalitat de contractació serà una excepció, i s'aplicarà únicament a aquells 
abonats existents en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, així com 
també en els casos en què el pas d'aforament a comptador ho requereixi. 
 
4. AMSA no acceptarà cap nova contractació en aquesta modalitat. 
 
 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
PRIMERA. TRANSITORIETAT DELS AFORAMENTS 
 
Transitòriament i fins que realitzin les obres d'adequació de les seves instal.lacions, els 
actuals abonats que són subministrats per aforament continuaran amb aquest tipus de 
mesurament. 
 
En aquests subministraments per aforament AMSA està obligada a facilitar a l'abonat el 
cabal contractat en un període de vint-i-quatre hores de subministrament. 
 
El cabal contractat es cobrarà per anticipat. 
 
En tot tipus de subministrament per aforament, sigui general o fraccionat, els empleats 
d'AMSA tindran accés a les instal.lacions, i als dipòsits amb l'objecte de comprovar si la 
graduació de l'aforament és correcta, i que la seva ubicación és la descrita en les 
disposicions transitòries quarta i cinquena següents. 
 
En el supòsit d'ubicació incorrecta de la clau d'aforament, AMSA executarà la seva 
modificació a càrrec del propietari. 
 
 


