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01 TINC NECESSITAT D’UN POU?  
 
Aquesta és la primera pregunta que ens hem 
de fer i més d'una vegada abans de prendre la 
decisió. 
 
Fer un pou no és barat i únicament es justifica 
si concorren una sèrie de circumstàncies. 
  

Absència de subministrament municipal. 
 Irregularitat en el subministrament muni-

cipal. 
 Principalment en determinades èpoques 
 per variacions importants de població o 
 usos de l'aigua. 
 Demanda d'un cabal important, ja sigui 

de manera uniforme o en algunes esta-
cions de l'any. 

 
Si no es dona alguna d'aquestes circumstàn-
cies, probablement serà millor mantenir-se en 
el subministrament municipal i complementar-
lo amb la recollida de les aigües pluvials del 
mateix habitatge. 
 
Si es donen algunes d'aquestes circumstàn-
cia, llavors si necessites un pou. 

02 PUC FER UN POU A LA MEVA FIN-
CA? 
 

No a qualsevol lloc es pot fer un pou, ja que 
pot haver limitacions legals, com poden ser: 
 
 Per estar en una zona on l'aqüífer estigui 

sobreexplotat, o el que és el mateix, que 
s'extreu més aigua de la que l'aqüífer pot 
regenerar. 

 Estar en una zona amb problemes d'intru-
sió marina que li dona una salinitat a l'ai-
gua per sobre dels valors recomanables. 

 Existència d'altres aprofitaments anteriors 
i legalitzats que es poguessin veure perju-
dicats per la nostra extracció. 

 Problemes de contaminació per diversos 
motius. 

 
Com es veu, no sempre que volem fer un pou, 
el podem fer. 
 
El nostre consell és que contacti amb un pro-
fessional que l'assessorarà abans que faci una 
inversió inútil. 
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04 QUIN TIPUS DE POU TRIO? 
 
No tots els pous són iguals, ni tots els pous 
es poden construir a tot arreu. 
 
Per determinar el tipus de pou i el sistema de 
construcció cal saber: 
 
 Les característiques del material que 

hem de travessar. 
 La fondària prevista on trobarem l'aigua. 
 Les necessitats que hem de cobrir. 
 
 
Amb aquestes dades un professional li indica-
rà quin és el millor mètode de construcció, i 
quins són els millors industrials per realitzar-
lo. 
 

03 TINC AIGUA SUBTERRÀNIA A LA ME-
VA FINCA? 
 
Un cop determinada la necessitat d'un pou, és 
el moment de passar al segon punt: saber si a 
la finca hi ha aigua subterrània. 
 
Hi ha la creença popular que certes persones 
tenen poders extrasensorials que, amb l'ajut 
d'un tros de fusta, metàl·lic, pèndol, etc ... loca-
litzen amb certesa l'existència o no d'aigua. 
Són els anomenats Saurins 
 
No serem nosaltres els que dubtem d'aquestes 
habilitats sobrehumanes, en tot cas, som més 
de ciències i als nostres clients els aconsellem 
mètodes més científics, que sense tenir una 
fiabilitat del 100%, sí que ens donen dades 
contrastables sobre els materials que podem 
trobar al subsòl, i la possibilitat que aquests 
portin aigua. 
 
El nostre consell és contractar un professional 
que ens determini si la nostra finca disposarà 
del preuat recurs. 
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05 PUC COMENÇAR A CONSTRUIR IM-
MEDIATAMENT EL POU? 
 

Per poder construir un pou cal disposar de les 
autoritzacions administratives que preveu la 
normativa vigent en la matèria, concretament 
la Legislació sobre Aigües pel que fa a l'auto-
rització dels cabals que es vagin a extreure, la 
Legislació Minera relatiu a la seguretat de la 
construcció en si, i les ordenances municipals 
d'obres menors. 
 
Ocasionalment alguns industrials, poc profes-
sionals, no informen al propietari de la finca 
de la necessitat de comptar amb aquestes au-
toritzacions. 
 
Les conseqüències de no comptar amb elles 
repercuteixen directament sobre el propietari i 
no només sobre l'industrial. 
 
Per això el nostre consell és que recorri sem-
pre a un professional que li facilitarà tota la 
informació i s'ocuparà d'ajudar en la consecu-
ció de les autoritzacions pertinents. 
 

06 QUINES CONSEQÜÈNCIES PUC TE-
NIR PER NO DISPOSAR DE LES AUTO-
RITZACIONS? 
 

Poden ser múltiples, en funció de la normativa 
infringida. 
 
 Normativa minera. Des de la paralització 

de l'obra, si la detecten estant en cons-
trucció, a multes quantioses de milers 
d'euros. Si a més hi hagués un accident 
en el transcurs de la mateixa, les conse-
qüències podrien ser molt greus. 

 
 Normativa de l'aigua. A més de la sanció 

econòmica quantiosa, ens podríem trobar 
amb que el nostre pou fos clausurat, o 
que un veí construís un pou posterior al 
nostre i obtingués els drets sobre les ai-
gües, obligant-nos a tancar el nostre. 

 
 Normativa municipal. Des de la paralitza-

ció de l'obra, si la detecten estant en 
construcció, a multes quantioses de mi-
lers d'euros. 
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08 QUIN PROFESSIONAL   M’ORIENTA-
RÀ MILLOR? 

 
 

Des de les primeres regulacions legals, les ai-
gües subterrànies han estat assignades a l'es-
pecialitat de l'Enginyeria de Mines, sent 
aquests els professionals que, pels seus estu-
dis i desenvolupament professional, millor co-
neixen els temes de: 
 
 Recerca de l'aigua. 
 Construcció del pou. 
 Desenvolupament del pou. 
 Elecció dels mecanismes d'elevació. 
 Instal·lació de distribució de l'aigua. 
 Legalització de l'aprofitament 
 

07 ELS MECANISMES D'ELEVACIÓ 
TAMBÉ S'HAN LEGALITZAR? 

 

Així és. Les bombes que pujaran l'aigua del 
pou han de ser legalitzades. 
 
 
En funció de la potència instal·lada serà neces-
sari, projecte o no. En tot cas sempre serà ne-
cessari el butlletí de l'instal·lador elèctric. 
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Si necessites un pou,  

parla amb nosaltres. 

 

Podem ajudar-te. 
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