
 

 
 
La plataforma per la renovació de les conduccions d’aigües de Sucs, d’acord amb el que 
disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presentem 
al Ple d’aquesta corporació del dia 29 de juny de 2018 la següent 

 

MOCIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LES CONNEXIONS D’AIGUA POTABLE, 
SANEJAMENT I DE PLUJA DE L’EMD DE SUCS 

Sucs va ser construït per l’Instituto Nacional de Colonización l’any 1945. Es va fer amb 
l’objectiu de desenvolupar un nucli rural per a l’assentament dels agricultors que havien 
de conrear les zones transformades en regadiu del canal d’Aragó i Catalunya. 

L’economia de recursos, obligada per la difícil situació econòmica de la postguerra, es 
va traduir en la construcció provisional i deficient dels serveis bàsics. Les cases dels 
colons no disposaven d’aigua potable. Només les cases del metge, els artesans i el 
secretari; les escoles; l’Ajuntament, i la capella, tenien aigua potable i lavabo el 1949. 

No va ser fins al 1952 que es va publicar al BOE núm. 290 l’adjudicació per 337.971,96 
pessetes (78.298 euros al canvi actual) l’adjudicació de la primera fase de distribució 
d’aigües i clavegueram. Una quantitat ridícula que només va permetre fer el mínim per 
assegurar durant uns anys aquest servei, a l’espera que en poc temps la situació 
econòmica millorés per refer-lo. 

Les conduccions d’aigua potable es van fer amb plom i fibrociment, dos elements a data 
d’avui il·legals per a la funció que ara desenvolupen. 

L’Organització Mundial de la Salut cataloga el plom inorgànic com a element cancerigen 
probable  en humans. A banda d’això, el plom provoca efectes neurotòxics al cervell, el 
fetge, els ronyons i els ossos. El plom acumulat amb el pas del temps genera efectes 
crònics i, fins i tot, mortalitat a causa de fallades renals i cardiovasculars. A més pot 
produir-se una recirculació d'aquest element durant l'embaràs i pot provocar efectes 
neurològics greus en el fetus i, fins i tot, l'avortament. En nens, s'observen problemes 
en el desenvolupament del cervell, com ara la reducció del coeficient intel·lectual i canvis 
de comportament. 

Aquest metall es va deixar d’utilitzar a obra nova el 1975. Les normatives han anat 
limitant el nivell de plom a l’aigua i han obligat a fer-ne controls exhaustius dins i fora 
dels habitatges, fins que el 2012 la normativa obliga a retirar-lo de totes les conduccions 

d’aigua. La disposició transitòria primera del Reial decret 140/2003, del 7 de febrer, 
especifica que abans de l’1 de gener del 2012 “es portaran a terme les reformes i 
adaptacions necessàries en les instal·lacions interiors d’edificis públics i establiments 
amb activitat pública o comercial, així com a les xarxes de distribució pública o privada, 
derivades de les exigències respecte als material que puguin suposar un risc per a la 
salut pública, com és el cas del plom.” 

A Sucs mai es van fer analítiques per detectar aquest metall dins de les cases durant 
els anys que la normativa en permetia la presència sempre que se’n vigilessin els nivells 
a les aixetes dels habitatges. 

A data d’avui, com a mínim, hi ha un 25 % de cases que encara tenen plom del 
comptador cap a la xarxa pública; és a dir, tenen plom a la xarxa que és responsabilitat 
de l’Ajuntament de Lleida. 

En el cas del fibrociment, tot i ser un material il·legal avui dia, no hi ha cap normativa 
que n’obligui la retirada. El fibrociment és un material molt rígid, amb poca tolerància a 



 

les pressions transversals, que es trenca amb facilitat quan hi ha algun moviment de 
terra a causa d’obres, vehicles de gran tonatge o assentament del terreny. Quan es 
trenca, l’aigua surt a gran pressió i s’emporta els llims del terreny en poques setmanes. 
Aquest fet fa que les característiques fisicoquímiques d’aquest material canviïn i això 
provoca l’enfonsament de les estructures, habitatges i carrers que tingui a sobre. 

A Sucs, aquesta situació és comú, i els darrers set anys sis cases s’han vist afectades 
per esquerdes produïdes per fuites al carrer: una el 2011, dos ell 2013, una el 2015, una 
el 2016 i una el 2017. Malauradament, en molts casos l’empresa concessionària del 
servei no s’ha fet càrrec de les reparacions o ho ha fet amb quanties molt inferiors als 
danys produïts.  

Les conduccions de clavegueram també es van construir seguint un criteri temporal i 
econòmic més que durador. Les conduccions es van fer de poc diàmetre, amb maó i 
morter, i amb la idea que se substituirien més endavant. Amb el pas dels anys aquests 
materials s’han anat deteriorant i actualment el clavegueram de Sucs no compleix la 
seva funció. Algunes conduccions generals passen per dins dels habitatges i d’altres no 
estan als mapes que té l’empresa concessionària, per la qual cosa no en fa cap 
manteniment. 

Segons un informe de l’empresa concessionària de desembre de 2014, “després 
d’analitzar els enregistraments amb càmera TV dels esmentats col·lectors, es pot 
concloure que estan en mal estat i presenten un avançat estat de degradació”. Al citat 
informe examinen 600 metres de la xarxa i hi detecten 39 incidències, des de 
trencaments fins a esquerdes, una incidència cada 15 metres. Només una d’aquestes 
incidències s’ha reparat correctament a data d’avui. L’aigua del clavegueram circula 
lliurement, contaminant i degradant el sòl, i no per les connexions, com hauria de ser. 

Afegit a la problemàtica del material i els trencaments, trobem una pobra i gairebé 
inexistent xarxa de recollida d’aigües de pluja. D’una banda, el diàmetre del clavegueram 
no pot conduir tota l’aigua que recull quan plou, això fa saltar tapes de clavegueram, 
inunda baixos i far sortir aigua pels lavabos. De l’altra, converteix els carrers en rieres, 
fet que dificulta els desplaçaments a peu, fa que els cotxes aixequin l’aigua i esquitxin 
les façanes i les portes de les cases i erosiona el ja malmès quitrà de les nostres 
carreteres. 

El dia 5 de Juliol de 1996, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sucs va acordar en 
assemblea adjudicar a l’empresa Aigües de Lleida la gestió del Servei Municipal 
d’Abastament d’Aigua de la població a partir del primer de novembre del mateix any. 
Aquesta adjudicació es fa amb el compromís que l’empresa adjudicatària modernitzarà 
la xarxa. Ara bé, 22 anys després no s’ha efectuat cap actuació de millora o 
modernització. 

El Plec de clàusules administratives de la concessió del servei, de 25 de setembre de 
1992, i el contracte de 14 de desembre de 1993, modificats per acord de Ple de 27 de 
juliol de 2012, responsabilitzen la concessionària de la qualitat de l’aigua, el bon 
funcionament de les instal·lacions i la conservació de les obres (clàusula 8). També, en 
matèria de sanejament, obliguen la concessionària a fer inspeccions periòdiques, presa 
de mostres i analítiques, reparació de connexions, desobstrucció de totes les 
escomeses al llarg de l’any i neteja d’un 5%. A més a més, la concessionària ve obligada 
a actualitzar cada any l’inventari de la xarxa d’aigües i clavegueram per fer constar totes 
les obres executades. Tot plegat sota la supervisió i el control de la Paeria, mitjançant 
la Comissió de Seguiment (clàusula 2), la potestat sancionadora dels incompliments en 
matèria de conservació d’infraestructures i compliment d’instruccions dictades per la 
Paeria (clàusula 40.2), i mitjançant la potestat d’introduir modificacions motivades 
d’interès públic dins el Pla de manteniment anual elaborat per la concessionària i que 
aprova la Paeria abans de cada 31 de desembre (clàusula 8.6). Per últim, el Plec també 



 

preveu que la Paeria pot ordenar totes les obres addicionals que consideri necessàries 
per al bon funcionament del servei a càrrec del pressupost municipal (clàusula 35 bis). 

Vist tot això proposem al Ple de la corporació l’aprovació dels següents  

 
ACORDS: 

 
Primer.- La Paeria ordenarà d’immediat a l’empresa concessionària l’emissió d’un 
informe de l’estat actual de les conduccions d’aigua potable, clavegueram i pluja de tota 
l’EMD de Sucs, inclosa la zona de la urbanització. Les conclusions de l’estudi es faran 
públiques en un termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Segon.- A partir de l’informe anterior, la Paeria redactarà un pla de renovació total de la 
xarxa de clavegueram, aigua potable i pluja en dos fases: una durant l’any 2020 i una 
durant l’any 2021. El mateix pla haurà d’incloure la renovació de totes les voreres i 
asfaltats dels carrers del municipi afectats per la renovació de la xarxa. Es publicarà en 
un termini màxim de nou mesos des de l’aprovació d’aquesta moció. 
 
Tercer.- La Paeria crearà dos partides a càrrec dels pressupostos generals de 
l’Ajuntament de Lleida, els anys 2020 i 2021, per pagar les obres de renovació de la 
xarxa d’aigua potable, clavegueram i pluja. En cap cas aquest pla suposarà una reducció 
del pressupost de l’EMD de Sucs, un augment del cànon de l’aigua o una despesa als 
propietaris dels habitatges. Tampoc serà objecte d’amortització per la concessionària. 
 
Quart.- La Paeria analitzarà l’aigua de la totalitat de les cases que tenen plom a les 
conduccions de la xarxa pública en un termini no superior a un mes des de l’aprovació 
de la moció i donarà els resultats als propietaris dels habitatges. 
 
Cinquè.- La Paeria substituirà immediatament les connexions de servei a les cases on 
els valors de plom superin els 10 micrograms per litre (Reial decret 140/2003, del 7 de 
febrer) en un termini no superior a tres mesos des de l’aprovació de la moció. 
 
Sisè.- En el proper Pla de manteniment anual, que s’aprova abans del 31 de desembre 
de 2018, i en els successius, també es tindran en compte les obres de renovació de la 
xarxa d’aigües dutes a terme a l’EMD de Sucs.  
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