
PÒLISSA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA NÚM. ........................................

Reunits els signants,

Abonat/ada: DNI/NIE:

Adreça:

Municipi: CP: Província:

Telèfon: Correu-e:

COMPTADOR D’AIGUA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT

Pere Rodríguez Rodríguez, alcalde-president de Montmeló, actua en nom i representació de l’Ajuntament, 
assistit per  la secretària de la Corporació, Rosa March Escué, aprovada l’autorització de col·locació per 
Drecret d’Alcaldia amb data:  

PACTES

PRIMER.- L’Ajuntament s’obliga a subministrar aigua a l’habitatge o local situat a 

d’aquesta

pobalció, propietat de 

SEGON.- L’abonament es contracta d’acord amb les tarifes d’aigua aprovades per aquest Ajuntament per a ús

TERCER.- El contracte s'estipula per un termini de 6 mesos prorrogable automàticament.

QUART.- El subministrament s'ajusta a les condicions generals fixades al Reglament del servei d'abastament

d'aigua potable de Montmeló vigent, que l'abonat declara conèixer en aquest acte i, especialment, a les

Següents

CONDICIONS

PRIMERA.- No es durà a terme cap subministrament sense que l'usuari/ària n’hagi subscrit la corresponent 
pòlissa d'abonament.

SEGONA.- Els contractes s’estipulen pel termini fixat a la pòlissa i s'entenen tàcitament prorrogats pel mateix 
període llevat que una de les parts, de forma expressa i per escrit, comuniqui a l'altra el desig de donar-lo per 
finalitzat. 

En els abonaments temporals per obres, cal obtenir la llicència de pròrroga de les esmentades obres per 
perllongar-ne el subministrament.

TERCERA.- En el supòsit en què el subministrament s'hagués pactat a nom del titular de l'immoble i alienés o 
transmetés el seu drets de propietat a favor d'un tercer, caldrà que el canvi de propietari es comuniqui a 
l’Ajuntament i que en subscrigui la pòlissa corresponent o que amb el previ acord dels sol·licitants, s’efectuï la 
corresponent cessió de contracte d'aigua. En cas contrari, se’n suspendrà el subministrament. 

En el cas de locals comercials i d’indústries se’n suspendrà el subministrament amb el previ informe del tècnic
municipal competent i sense més comunicació a cap òrgan administratiu, quan s'observi mitjançant una visita
de comprovació que l'abonat ha desocupat l'immoble subjecte de subministrament sense que n’hagi comunicat
la baixa, el canvi de propietari o de llogador a l’Ajuntament.



QUARTA.- Els comptadors seran sempre del model homologat oficialment i degudament verificat amb resultat
favorable, i hauran d’ésser precintats per l'organisme de l'Administració responsable de l'esmentada verificació,

d'acord amb les previsions dels Decrets de 22 de febrer de 1970 i 12 de juliol de 1945.

L’Ajuntament  determinarà  el  tipus  de  comptador,  el  seu  diàmetre  i  el  seu  emplaçament,  d'acord  amb  les
mesures bàsiques per  a  les instal·lacions interiors  de subministrament  d'aigua vigent  en el  moment  de la
contractació,  segons  el  tipus  de  domicili  a  subministrar,  o  amb  relació  al  cabal  d’hores  punta  previst  en
subministrament especial que cal.

En el cas que el consum real no correspongui amb el calibratge del comptador col·locat, ni guardi la deguda relació
amb el que correspon al seu rendiment normal, aquest s’haurà de substituir per un altre de diàmetre adequat, les
despeses del qual aniran a càrrec de l’abonat.

CINQUENA.-  L'abonat  consumirà  l'aigua  d'acord  amb el  que estableix  el  Reglament  del  servei  d'abastament
d'aigua potable de Montmeló respecte a les condicions del subministrament i està obligat a usar les instal·lacions
pròpies i del Servei de forma racional i correcta, i s’enviarà tot perjudici a tercers i al servei.

SISENA.- L'Ajuntament percebrà de cada abonat l'import del subministrament, d'acord amb la modalitat tarifària
vigent en cada moment, i regulada per les Ordenances fiscals municipals, així com els tributs que procedeixin en
cada cas.
Si hi hagués una quota de servei, el seu import s'afegirà a la facturació del consum corresponent als registres de
l'aparell de mesura.
En tots els casos es facturarà el mínim de consum i s'hi sumarà els excessos de consum registrats per l'aparell de
mesura, amb l’aplicació del sistema de tarifes esglaonades de menor a major preu, segons del consum de l'abonat.
Un empleat del Servei d'Aigües anotarà en un full de lectura o suport físic equivalent els registres de comptador
que quedaran posteriorment reflectits en el rebut.

SETENA.-  L'incompliment  de  les  parts  de  qualsevol  de  les  obligacions  contingudes  en  el  contracte  de
subministrament donarà lloc a la rescissió del contracte, conforme a allò establert en el capítol III del Reglament
de Servei d'abastament d'aigua potable de Montmeló, a més del casos següents:

a) Per falta de pagament puntual de l'import de l'aigua de servei, llevat que hi hagi en curs una
reclamació. En aquest cas, s'esperarà que es resolgui.

b) Perquè l'abonat no hagi permès l'entrada del personal autoritzat pel Servei per revisar les

instal·lacions i s’hagi fet constar la negativa davant d'agents de l'autoritat o dos testimonis, en hores

habituals de relació amb l'exterior.

c) Per venciment del termini del contracte.

d) Perquè el llogador hagi desocupat el local objecte del subministrament.

e) Per destinar l'aigua a usos diferents del pactat.

f) Per subministrar aigua a tercers.

g) Per barrejar aigua del servei amb d’altres aigües.

h) Per practicar actes que puguin pertorbar la regularitat del mesurament del consum.

i) Per remunerar els empleats del Servei.

VUITENA.- L'Ajuntament contractarà sempre amb els usos abonats a reserva que siguin concedits els permisos
necessaris per a poder efectuar les instal·lacions que requereixin els subministraments que pren al
seu càrrec, així com les autoritzacions administratives necessàries per l'ús de l'habitatge a local a subministrar.

NOVENA.-  Durant  la  vigència  de  la  pòlissa,  aquesta  es  considerarà  modificada  sempre  que  ho  imposin
disposicions legals o reglamentàries i,  en especial,  en relació amb la tarifa del servei de subministrament que
s'entendrà modificada en l'import i les condicions que disposi l'autoritat o els organismes competents.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta pòlissa contracte, signen els dos exemplars.

Montmeló,  de/d’  de 20 

L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA L’ABONAT/L’ABONADA,
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