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I en aquest riu, què

Guía per utilitzar les tècniques de bioenginyeria

 

 

 

Un riu és dinàmic, i la prime ra pregunta que ens hem de fer é
llera existent o invertir en augmentar l’espai fluvial
els àmbits fluvials i no é s necessari que tots estiguin en pendents de 30º
La no intervenció ha de ser una de les variables a considerar encara que generalment quan 
ens fixem en un talús és que s’ha detectat un impacte a corregir.

La bioenginyeria del paisatge 
d’estar basat en un coneixement del riu
prèvia, i també en l’ experiència en l’

 

El projecte europeu ECOMED 
paisatge en l'ambient mediterrani”
especialitzades, centres de recerca
sentit.  
Voldríem destacar també el treball de 
tècniques.  
Per últim, agrair la informació, debat en obre
Cornelini que ens han ajudat a calcular i tecnificar molt
document. 
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I en aquest riu, què  hi fem? 
 

utilitzar les tècniques de bioenginyeria  del paisatge en un marge fluvial

 

 
Observacions: 
 
·Aquest document no és determinant
de treball orientativa. 
·La dinàmica fluvial varia en cada torrent i
conèixer bé tots els detalls abans de decidir
actuar, o si cal actuar. 
·Cal visitar la zona i analitzar les dades abans de 
prendre una decisió. 
·Recordem que un riu no només és cabal líquid en 
moviment, és també espai fluvial i cabal sòlid

ra pregunta que ens hem de fer é s si realment cal intervenir 
invertir en augmentar l’espai fluvial . Els talussos só n elements natura

s necessari que tots estiguin en pendents de 30º
La no intervenció ha de ser una de les variables a considerar encara que generalment quan 

és que s’ha detectat un impacte a corregir.  

del paisatge és una disciplina i com a tal el seu desenvolupament 
un coneixement del riu  (la hidràulica, la botànica...), una formació tècnica 

experiència en l’ execució ( sistemes de fixació, detalls mecànics

 “Procés d'especialització per al sector de 
paisatge en l'ambient mediterrani” liderat per la UPM i amb la participació d’

centres de recerca i universitats: treballa per donar criteris específics en aquest 

Voldríem destacar també el treball de la AEIP per tecnificar, demostrar i millorar aquestes 

agrair la informació, debat en obres... a Paola Sangalli, Lothar Bestmann i Paolo 
Cornelini que ens han ajudat a calcular i tecnificar moltes de les tècniques mencionades en aques
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en un marge fluvial  

Aquest document no és determinant, és una eina 

vial varia en cada torrent i convé 
conèixer bé tots els detalls abans de decidir com 

les dades abans de 

s cabal líquid en 
espai fluvial i cabal sòlid. 

s si realment cal intervenir a la 
n elements natura ls en 

s necessari que tots estiguin en pendents de 30º  i vegetats.  
La no intervenció ha de ser una de les variables a considerar encara que generalment quan 

disciplina i com a tal el seu desenvolupament ha 
una formació tècnica 

sistemes de fixació, detalls mecànics ...). 

“Procés d'especialització per al sector de la Bioenginyeria del 
la participació d’empreses 

i universitats: treballa per donar criteris específics en aquest 

tecnificar, demostrar i millorar aquestes 

a Paola Sangalli, Lothar Bestmann i Paolo 
es de les tècniques mencionades en aquest 
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A continuació es mostren un seguit d’escenaris possibles on s’hi associen les tècniques de 
bioenginyeria del paisatge que s’hi podrien utilitzar.  

Es divideixen en funció de les velocitats i les tensions calculades per un tram fluvial (baixes, 
mitjanes i altes), i per a cada una d’aquestes situacions es determinen diferents escenaris possibles 
que tindran associades unes tècniques específiques.  

Tal i com s’ha comentat anteriorment aquesta és una guia orientativa que s’ha de completar 
sempre amb informació exhaustiva de cada espai fluvial i realitzar els càlculs de detall pertinents. 
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Escenari 1  Velocitats i tensions baixes 
 

V≤ 2,5 m/s 
T≤ 150 N/m2 

 

Escenari 1.1  Trams de rius o torrents baixos amb p oc transport de sediment o trams mitjos 
després d’una presa 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T1 
Sembra 
d’herbàcies 

Molt importants les espècies de la 
barreja 
Estructura edàfica del sòl adequada. 

 

 
 

T2 Hidrosembra 

Permet fer una distribució homogènia de 
la llavor. 
Estructura edàfica del sòl adequada. 
Rentable per a superfícies de més 
2000m2. 
Bàsic una bona selecció d’espècies. 

 

 
 

T3 Hidromanta 

Estructura edàfica del sòl adequada. 
Més seguretat davant pluges, millor 
acabat. 
Rentable per a superfícies de més 
2000m2. 
Bàsic una bona selecció d’espècies. 

 

 
 

T4 Sembra i ret de 
coco 

Estructura edàfica del sòl adequada. 
Molta estabilitat davant les pluges. 
Bon nivell d’acabat de l’obra. 
Pot retenir sediment de l’escorrentiu. 
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Escenari 1.2  Trams de rius o torrents baixos amb t ransport de sediment, generalment poca 
capacitat d’arrossegament per tant, material fi 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T6 Raspall 
Per retenir sediments en punts 
determinats. 
Pot actuar com a deflector. 

 

 
 

T9 Feixina viva 

Sistema per consolidar el peu d’un 
talús amb arbustives. Bon sistema de 
reproducció de salzedes en sòls 
sorrencs 

 

 
 

T12 Trenat viu 

Tipus d’introducció d’arbustives que 
protegeix més el marge fluvial entre 
0,5 i 1 metre. No és viable per rius en 
ambients àrids a l’estiu.  

 

 
 

T26 
Deflector 
d’helòfits 

Retenció de sediments. 
Diversificació de la llera amb halòfits. 
Es podria parlar d’efectes en dos 
dimensions: l’estructura no té alçada 
i afecta a nivell horitzontal. 

 

 
 

T27 
Deflector de troca 
d’arbustives 

Retenció de sediments. 
Diversificació de la llera amb arbusts. 
Es podria parlar d’efectes en tres 
dimensions: l’estructura té alçada i 
afecta a la columna d’aigua i a la 
dinàmica de sediments degut al seu 
volum. 

 

 
 

 

No afecten el sediments: Veure escenari 1.1  
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Escenari 1.3 Llera molt homogènia voluntat de millo rar biodiversitat o bioreactivitat 
modificant medi o introduint espècies 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T5 Estaca viva 

Un sistema senzill i eficaç de 
reproduir arbustives amb capacitat 
de protecció del marge.  
Bona solució en llocs rocosos. 

 

 
 

T6 Raspall 

Col·locació de troncs en línia o en 
grups per afavorir sedimentació, 
poden ser estaques però 
normalment són diàmetres de més 
de 12 cm. 

 

 
 

T8 
Herbassars 
estructurats en fibra 

Bona forma d’introduir helòfits 
d’espècies diferents al temps que 
es protegeix el sediment. Es crea 
un herbassar madur que actua 
com a refugi de la fauna. 

 

 
 

T26 Deflector d’helòfits 

Retenció de sediments. 
Diversificació llera. 
Es podria parlar d’efectes en dos 
dimensions: l’estructura no té 
alçada i afecta a nivell horitzontal. 

 

 
 

T27 Deflector de troca 
d’arbustives 

Retenció de sediments. 
Diversificació de la llera amb 
arbusts. 
Es podria parlar d’efectes en tres 
dimensions: l’estructura té alçada i 
afecta a la columna d’aigua i a la 
dinàmica de sediments degut al 
seu volum. 
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Escenari 1.4  Talussos geotècnicament estables amb molt pendent 
 

Escenari 1.4.1  Talussos amb molt pendent 45-60º 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T14 Roll vegetalitzat 

Suport a la base amb helòfits amb 
una alta resistència. El roll crea 
unes condicions especialment 
favorables per la planta inclús 
amb impactes lleus continus o 
extraordinaris més importants. 

 

 
 

T19 Palissada amb troca 
d’arbustives Suport a la base amb arbusts. 

 

 
 

T20 Enreixat viu 

Consolidació de tota la superfície 
del talús fluvial quan es vol que 
aquest sigui colonitzat per 
arbustives. 

 

 
 

 

Escenari 1.4.2  Talussos amb molt pendent  50º-70º 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T22 Entramat simple 

Estructura simple de mur de terra 
armada vegetada amb arbustives. 
Més de 60º és possible però es 
necessiten condicions de 
l’estructura del sòl.  
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Escenari 2  Velocitats i tensions mitjanes 
 

V= 2,5-4m/s 
T= 150-250 N/m2 

 

Escenari 2.1  Protecció superficial del talús 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T13 Cobertura de branca 

Per condicions no especialment 
desfavorables. Crea una 
salzeda a la vegada que fa una 
excel·lent protecció del sòl del 
talús. 

 

 
 

T20 Enreixat viu 

Consolidació de tota la 
superfície del talús fluvial quan 
es vol que aquest sigui 
colonitzat per arbustives. 

 

 
 

T18 
Geomalla alta 
resistència 

Sistema artificial per crear una 
superfície herbàcia 
especialment resistent a les 
avingudes. 
Treballa molt bé com a 
drenatge verd; per exemple en 
lloc de cunetes o baixants de 
formigó.  
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Escenari 2.2  Protecció estructural del talús 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T22 Entramat simple 
Estructura simple de mur de 
terra armada vegetada amb 
arbustives. 

 

 
 

T23 Entramat de doble 
paret o Krainer 

Estructura de mur armat 
consistent en una caixa de 
troncs muntada per oferir una 
màxima estabilitat en 
condicions adverses al temps 
que crea unes condicions 
idònies per tal que la vegetació 
vagi prenent amb seguretat el 
paper de la fusta en 
descomposar-se. 

 

 

 

 

Escenari 2.3  Consolidació del marge establert pel cabal conformacional 
 

 Tècnica  treball amb 
helòfits 

Aspectes bàsics   

T8 
Herbassars estructurats 
en fibra 

Bona manera d’introduir 
helòfits d’espècies diferents 
al temps que es protegeix el 
sediment. Es crea 
ràpidament un herbassar 
madur que actua com a 
refugi de la fauna.  

T14 Roll vegetalitzat 

Suport a la base amb 
helòfits amb una alta 
resistència. El roll crea unes 
condicions especialment 
favorables per la planta 
inclús amb impactes lleus 
continus o extraordinaris 
més importants.  
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 Tècnica treball amb 
arbusts 

Aspectes bàsics   

T5 Estaca viva 

Un sistema senzill i eficaç de 
reproduir arbustives amb 
capacitat de protecció del 
marge. Llocs rocosos. Cal 
que les estaques siguin 
llargues i protegides amb 
roca.  

T10 Feixina viva doble 

En zones dinàmiques per 
introduccions lineals de 
salzedes es posa una feixina 
enterrada amb funció de 
revegetació i una a sobre pel 
control de sediments. La de 
sobre pot ser de branca 
seca.  

T11 Ribalta 

En sòls fins i amb 
abundància de branca 
d’espècies de ribera 
adequades es poden fer 
diferents fileres de feixines 
que cobreixen tota la 
superfície del talús o la base 
d’aquestes.  

T19 
Palissada amb troca 
d’arbustives 

Sens dubte una de les 
tècniques més simples i 
eficaces per introduir 
salzeda en llocs molt 
dinàmics d’una forma 
econòmica quan l’amplada 
de la llera no és un 
condicionant.  

T15 
Enfeixinat arbustiu amb 
roll de fibra vegetalitzat 

Estructura resistent i 
compacte amb rolls de coco 
d’alta densitat en indrets 
amb planta mare escassa o 
alts requeriments de 
resistència. 

 

 
 

 

 

  



 
 

www.naturalea.eu                info@naturalea.eu                (+34) 937 301 632 

 

 
Escenari 2.4  Biodiversificació de la llera 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T7 
Unitat de planta 
estructurada en 
fibra 

La producció d’herbàcies en fibra 
de coco permet plantar-les entre 
esculleres i en llocs dinàmics 
sempre que hi hagi aigua. 

 

 
 

T27 Deflector de troca 
d’arbustives 

Retenció de sediments. 
Diversificació de la llera amb un 
sistema simple. 

 

 
 

T28 Deflector amb 
entramat Krainer 

Estructura de major resistència 
que busca la mateixa finalitat que 
el deflector anterior. 
Ben muntat és altament resilient 
en lleres molt dinàmiques. 
Es pot fer amb materials primaris 
de proximitat. 
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Escenari 3  Velocitats i tensions altes 
 

V= 4-6,5m/s 
T= 250-550 N/m2 

 

Escenari 3.1  Protecció superficial 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T21 Enreixat viu Vesubi 

Es tracta d’un enreixat viu en tres 
dimensions. A cada quadrant hi ha 
una estaca que entra 
perpendicularment cap el sòl. Molt 
eficient en talussos nous en 
pendent. Es pot calcular el 
nombre de pals que han d’entrar 
en relació a la tensió de reptació. 

 

 
 

T18 Geomalla alta 
resistència 

Sistema artificial per crear una 
superfície herbàcia especialment 
resistent a les avingudes. 
Per certes condicions és una 
alternativa a l’escullera amb un 
cost molt menor. 
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Escenari 3.2  Protecció estructural del talús 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T17 Rollada viva riparial 

Tècnica aplicable en lloc d’un 
entramat per condicions no 
extremes. La idea és intervenir 
amb garanties en un marge sense 
necessitat de desmuntar-lo per 
fer-lo de nou. 
Possible en zones amb 
accessibilitat reduïda.  

T21 Enreixat viu Vesubi  

Es tracta d’un enreixat viu en tres 
dimensions. A cada quadrant hi ha 
una estaca que entra 
perpendicularment cap el sòl. 
Eficient en talussos amb 
necessitat de ser estructurats 
internament. Es pot calcular el 
nombre de pals que han d’entrar 
en relació a la tensió de reptació. 

 

T23 
Entramat de doble 
paret o Krainer 

Estructura de mur armat 
consistent en una caixa de troncs 
muntada per oferir una màxima 
estabilitat en condicions adverses 
al temps que crea unes condicions 
idònies per tal que la vegetació 
vagi prenent amb seguretat el 
paper de la fusta en 
descomposar-se. 

 

T24 
Entramat de doble 
paret o Krainer tipus 
Naturalea 

Variant de l’entramat Krainer per 
millorar la resistència de 
l’estructura: 
Enlloc de amb pedra, la base es 
reforça amb un gabió flexible 
vegetable com a fonament: es pot 
reduir la mida de la pedra fent que 
les arrels la puguin ocupar 
totalment i com que estan lligats 
dóna continuïtat al fonament. 
Mitjançant l’ús de rolls d’alta 
densitat es reté el sediment entre 
troncs, es manté una estructura 
molt estanca i millora la humitat 
interior. 
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Escenari 3.3  Consolidació del marge establert pel cabal conformacional o diversificació 
hàbitat 
 

 Tècnica  Aspectes bàsics   

T16 
Gabió flexible 
tubular + roll 
vegetalitzat 

Un roll d’alta densitat preplantat 
amb helòfits presenta una alta 
resistència als impactes lleus 
continus o extraordinaris més 
importants. Amb un gabió flexible 
tubular l’estructura encara 
presenta una major resistència.  

T17 Rollada viva riparial 

Tècnica aplicable en lloc d’un 
entramat per condicions no 
extremes. La idea és intervenir 
amb garanties en un marge sense 
necessitat de desmuntar-lo per 
fer-lo de nou. 
És la única tècnica que incorpora 
els tres estats teòrics de vegetació 
de ribera; helòfits a primera línia 
salzeda arbustiva i salzeda de 
zona humida. Alta diversitat. 

 

T18 Geomalla alta 
resistència 

Sistema artificial per crear una 
superfície herbàcia especialment 
resistent a les avingudes. 
Tècnica que s’aplica en lleres 
artificialitzades per buscar 
integració, en talussos de 60º 
estructuralment estables, en 
zones de transició entre espais 
artificials i naturals. 

 

T28 Deflector amb 
entramat Krainer 

Estructura de mur armat 
consistent en una caixa de troncs 
muntada per oferir una màxima 
estabilitat en condicions adverses. 
Crea unes condicions idònies per 
tal que la vegetació vagi prenent 
amb seguretat el paper de la fusta 
en descomposar-se. 
És altament resilient en lleres molt 
dinàmiques. 
Es pot fer amb materials primaris 
de proximitat. 

 

T25 
Entramat Krainer 
amb rock roll 

En llocs on busquem la màxima 
seguretat, es pot substituir les 
feixines o el rolls de coco per 
gabions  tipus rock roll. No reté 
tant la humitat però és igualment 
vegetable i ens dona una màxima 
resistència. Per exemple en 
entrades d’escorrentius  
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FITXA DE LES TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA DEL PAISATG E DEFINIDES EN EL 
PRESENT DOCUMENT 
 

A continuació es fa una breu descripció de cada tècnica de bioenginyeria inclosa en el present 
document. 

 

 

T1 Sembra herbàcia 

 

 

 
Les llavors utilitzades normalment són una 
combinació de diferents espècies herbàcies de 
diverses característiques i adaptades a la zona 
d’aplicació. La barreja de llavors és un aspecte 
essencial. Generalment es fan combinacions amb 
“starters” (espècies no agressives de creixement 
ràpid que acaben desapareixent), lleguminoses (per 
fixar nitrogen) i gramínies autòctones o d’ampli 
espectre. Sempre que sigui viable les espècies a 
utilitzar en cada sembra seran determinades per un 
botànic específicament per a l’actuació. 
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T2 Hidrosembra  

 
Es tracta d’aplicar a partir d’un sistema líquid 
impulsat mecànicament i projectat per una mànega, 
la llavor mesclada en un combinat d’agents que li 
faciliten els nutrients i les condicions 
microclimàtiques precises per assegurar la seva 
germinació i creixement. Però la seva característica 
principal és la distribució homogènia i ràpida.
dues passades en direccions diferents per evitar 
l’efecte ombra. 
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Es tracta d’aplicar a partir d’un sistema líquid 
ecànicament i projectat per una mànega, 

un combinat d’agents que li 
faciliten els nutrients i les condicions 
microclimàtiques precises per assegurar la seva 
germinació i creixement. Però la seva característica 

ció homogènia i ràpida. Cal fer 
dues passades en direccions diferents per evitar 

 
Producte Quantitat
Aigua 2,5 
Llavor 30 g/m
Fixador 15 
Adob orgànic 90 
Adob mineral 35 
Mulch 80 
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Quantitat 
2,5 - 3 l/m2 
30 g/m2 
15 - 20 g/m2 
90 - 100 g/m2 
35 - 40 g/m2 
80 - 100 g/m2 
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T3 Hidromanta  

 

 
L’hidromanta és una sembra d’aplicació hidràulica 
biodegradable utilitzada en talussos amb la 
necessitat immediata de protecció. Es tracta de 
l’evolució de l’hidrosembra a mig camí entre aquesta 
i l’ús d’una manta orgànica ja que crea un mulch 
orgànic al temps que aplica la llavor. És convenient 
fer servir màquines d’hidrosembra: amb un motor 
d’agitat mecànic i un de propulsió. S’ha d’aplicar la 
hidromanta en diferents direccions per aconseguir la 
màxima cobertura del sòl. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

www.naturalea.eu                info@naturalea.eu                (+34) 937 301 632 

 

 

T4 Sembra i ret de coco  

 
 
Tècnica que es basa en la consolidació de 
l’estructura del sòl mitjançant ret de coco, oferint 
protecció davant  les avingudes, les pluges 
torrencials o l’efecte erosiu de les aigües 
d’escorrentiu. Aquesta estructura reté la humitat i 
facilita el restabliment de la vegetació. Amb una 
sembra anterior i/o posterior s’afavoreix una 
colonització herbàcia que amb el pas del temps 
arribarà a substituir la fibra de coco. 
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T5 Estaca viva  

 

 
Plantació directa d’estaques d’espècies arbòries o 
arbustives amb capacitat de rebrot. La selecció 
d’espècies és fonamental. Tret que es tingui garantia 
plena de l’origen de les estaques (zona on han estat 
recollides), és recomanable confeccionar-les 
directament de plantes mare properes a la zona de 
l’obra per tal de salvaguardar ecotips locals. 
Les espècies que millor responen a aquest tipus de 
tècnica són les que pertanyen al gènere Salix amb 
excepció del gatsaule (Salix caprea), el qual té una 
dificultat més elevada. D’altres salicàcies com el 
Populus també se’n poden obtenir estaques però 
amb un èxit menor. Els saücs (Sambucus nigra) i el 
sanguinyol (Cornus sanguinea) responen bé a la 
plantació d’estaques, tot i que aquests dos no tenen 
els percentatges d’èxit dels Salix, els quals 
s’apropen al 90%. En ambients mediterranis també 
hem treballat amb èxit amb espècies com el tamariu 
Tamarix sp. o l’aloc Vitex agnus-castus. En obres al 
sud de la península també es pot treballar i ha 
funcionat bé el baladre Nerium oleander, tots ells 
habituals en rambles mediterrànies o rius més 
intermitents. 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Part aèria: mínim 
una gemma, dos és 
millor 

Part enterrada: 
mínim dos 
gemmes, tres o 
més si es pot, és 
millor 

Biaix inicial de 
plantació 

Biaix final de 
cicatrització 
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T6 Raspall  

 
 
Consisteix en agrupacions d’estaques de forma 
lineal o en grups per a retenir sediments. 
Normalment aquesta tècnica s’aplica fent una rasa 
perpendicular al flux de l’aigua on es planten 
estaques de diàmetre gran en alta densitat amb una 
llargada mínima de 0.5 metres enterrats per sota de 
la cota d’erosió transitòria. 
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T7 Unitat de planta estructurada en fibra  

 
 
Consisteixen en unitats d’helòfits en alvèol forestal 
que es col·loquen en contenidors d’un litre omplerts 
de fibra de coco. El sistema radicular de les plantes 
es desenvolupa entre la fibra de coco. 
L’objectiu és proporcionar una planta aquàtica que 
presenti un sistema d’arrels i/o rizomes més i millor 
desenvolupats mitjançant la combinació d’un 
substrat inert i d’unes tècniques desenvolupades als 
vivers de producció. 
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T8 Herbassars estructurats en fibra

 
Gleves d’herbassars pluriespecífics (tant 
d’espècies de sistemes radiculars rizomatosos, 
com fasciculars o pivotants), estructurat
de coco i vegetats amb planta helòfita totalment 
desenvolupada. Els helòfits actuen en la 
consolidació de l’estructura del marge fluvial, en 
la millora de la qualitat de l’aigua o per funcions 
ambientals i/o paisatgístiques. Realitzen 
aquestes funcions en llocs on no es donen les 
condicions per la colonització dels helòfits bé per 
causes antròpiques o naturals. 
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T8 Herbassars estructurats en fibra  

Gleves d’herbassars pluriespecífics (tant 
spècies de sistemes radiculars rizomatosos, 

com fasciculars o pivotants), estructurats en fibra 
de coco i vegetats amb planta helòfita totalment 
desenvolupada. Els helòfits actuen en la 
consolidació de l’estructura del marge fluvial, en 

alitat de l’aigua o per funcions 
ambientals i/o paisatgístiques. Realitzen 
aquestes funcions en llocs on no es donen les 
condicions per la colonització dels helòfits bé per 
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T9 Feixina viva  

 
 
És una tècnica per aprofitar la part més fina del 
material vegetal recollit per a la realització de 
tècniques de bioenginyeria basades en arbres i 
arbusts autòctons de ribera. Generalment es fa 
servir la part que resta un cop s’han preparat les 
estaques. És important que en alguns extrems hi 
hagi gruixos de fins a 3 cm. L’estructura vegetal 
gruixuda és la que té capacitat de rebrotar mentre 
que la fina fa les funcions de retenció del sòl fins 
que no es desenvolupi el sistema d’arrels de la 
planta. 
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T10 Feixina viva doble  

 
 
En ambients mediterranis una feixina 
semienterrada quan rebrota no sempre 
compensa bé part aèria i part subterrània. Un 
solució és posar doble feixina del mateix material 
vegetal seguint la tècnica de la Ribalta. La feixina 
de sota és la que tindrà capacitat de rebrotar ja 
que estarà en contacte amb l’aigua. La feixina 
superior, tot i que també pot ser que rebroti, el 
seu objectiu principal és protegir d’erosions 
locals. 

 

 
 

 

T11 Ribalta 

 
 
Es tracta d’estrats sobreposats de feixines vives, 
disposades longitudinalment al marge, i estaques 
vives, normalment de salze, disposades 
transversalment al marge sobre el nivell mig de 
l’aigua. Es pot repetir l’estructura aconseguint 
l’altura desitjada. 
Per efecte de les branques disminueix la velocitat 
del corrent i per tant, l’erosió dels marges. Aquest 
fet permet la deposició de fins i millora les 
condicions del marge per a la seva ràpida 
vegetació. 
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T12 Trenat viu  

 
Trenat de branques d’arbust i arbres de ribera amb 
capacitat de rebrot fixades al terreny mitjançant 
estaques de fusta o acer, i posteriorment 
reomplertes de terra, amb l’objectiu d’estabilitzar 
linealment el marge del riu. 
La disposició dels trenats de brancatge pot ser en 
files horitzontals o creuades entre si de maner
formin rombes o quadrats. Amb la finalitat d’obtenir 
una major eficàcia, és necessari realitzar la tècnica 
amb material viu que tingui capacitat d’emetre arrels 
adventícies. 
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Trenat de branques d’arbust i arbres de ribera amb 
brot fixades al terreny mitjançant 

estaques de fusta o acer, i posteriorment 
reomplertes de terra, amb l’objectiu d’estabilitzar 

La disposició dels trenats de brancatge pot ser en 
files horitzontals o creuades entre si de manera que 
formin rombes o quadrats. Amb la finalitat d’obtenir 
una major eficàcia, és necessari realitzar la tècnica 
amb material viu que tingui capacitat d’emetre arrels 
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T13 Cobertura de branca  

 
 
Es tracta d’un recobriment del marge del riu, 
prèviament remodelat, mitjançant la instal·lació de 
vares arbustives que protegeixin des del principi 
l’erosió causada pel pas de l’aigua. S’ha d’anar 
col·locant vares una al costat de l’altra cobrint tota 
la superfície del talús. Les espècies més habituals 
són les procedents de salzes arbustius (Salix sp.) 
o tamarius (Tamarix sp.) degut a la seva gran 
capacitat de propagació vegetativa. 
Un cop realitzada la cobertura cal lligar-les i 
assegurar-se que les vares toquin el sòl. 
Finalment cal cobrir l’estructura amb terra per 
facilitar l’aparició d’arrels ja que així milloren les 
condicions d’humitat. 
 

 

 
Font: NTJ 12S-5 
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T14 Roll vegetalitzat  

 

 
Cilindre de 30 cm. de diàmetre de fibra de coco 
premsada i subjectada per una malla 
generalment no biodegradable, i pre-vegetat 
amb helòfits. Aquest material d’estructura 
homogènia en el rotllo, presenta un grau de 
premsat avaluat per tal que hi hagi equilibri 
entre la degradació de la fibra i l’ocupació 
d’aquests espais per a les arrels de les plantes. 
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T15 Enfeixinat arbustiu amb roll de fibra 
vegetalitzat  

 

 
Estructura mixta de rolls estructurats en fibra 
col·locats de manera horitzontal al llit del riu. El 
rotllo presenta una densitat homogènia, fet que 
ofereix una màxima funcionalitat de l’estructura 
tant a nivell de resistència física com per 
facilitar l’arrelament i la cobertura vegetal; 
també optimitza la retenció de la humitat, fet 
prioritari en el clima mediterrani. Es tracta de 
llits reforçats en zones on es vol evitar 
l’excavació per un canvi de substrat. També és 
utilitzable en trams urbans, de secció reduïda i 
alt nivell de cabal punta per garantir la 
supervivència de la plantació arbustiva fins al 
seu arrelament. 
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T16 Gabió flexible tubular + roll vegetalitzat  

 
 
Es tracta d’una estructura mixta de gabió 
flexible tubular (Rock roll) ancorat a la part 
inferior i un rotllo estructurat en fibra vegetat 
(Fiber roll). La combinació d’aquests materials 
entre sí, augmenta el pes específic de 
l’estructura i per tant, presenta una major 
resistència a la tracció. Els Fiber roll vegetats 
augmenten la integració de l’estructura i el grau 
de consolidació de la matèria degut al grau de 
desenvolupament del sistema radicular de les 
espècies vegetals. 
La permeabilitat de l’estructura facilita el 
drenatge natural del talús evitant els processos 
d’erosió propis dels murs de contenció o altres 
estructures dures. 
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T17 Rollada viva riparial  

 
 
Estructura mixta de rolls estructurats en fibra de 
coco disposats en diferents nivells que simulen 
la distribució d’un hàbitat ripari. 
Amb la instal·lació dels rolls es pretén crear una 
gradació de la vegetació pròpia de la ribera, 
des dels helòfits més propers al nivell freàtic, 
passant per les salzedes arbustives en una 
segona línia i acabant amb una tercera línia 
d’arbustos propis de la zona amb menys 
requeriment hídric respecte la resta com el 
saüc, el sanguinyol, l’arç blanc o l’avellaner. 
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T18 Geomalla alta resistència  

 
 
Matriu orgànica o sintètica estructurada en una 
triple malla de polipropilè estable pensada per ser 
vegetada, per a la protecció del sòl en talussos, 
marges fluvials o altres àrees que requereixin una 
protecció superficial davant el pas d’aigua a gran 
velocitat. Aquestes geomalles dissenyades per 
facilitar el flux d’aigua aguanten en perfectes 
condicions velocitats de pas d’aigua de 7 m/s, 
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T19 Palissada amb troca d’arbustives

 
Estructura consistent en un feix protegit amb ret 
orgànica, de terra i estaca viva d’arbustives, per 
tal de potenciar la vegetació en espais fluvials, 
amb l’objectiu d’estabilitzar-ne els marges o bé 
utilitzant la tècnica com a deflector o trampa de 
sediments. 
Es tracta d’una doble palissada amb la 
instal·lació d’estaques d’espècie
capacitat de rebrot barrejades amb terra i 
enrotllades amb manta de coco.
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Palissada amb troca d’arbustives  

Estructura consistent en un feix protegit amb ret 
viva d’arbustives, per 

tal de potenciar la vegetació en espais fluvials, 
ne els marges o bé 

utilitzant la tècnica com a deflector o trampa de 

Es tracta d’una doble palissada amb la 
instal·lació d’estaques d’espècies amb alta 
capacitat de rebrot barrejades amb terra i 
enrotllades amb manta de coco. 

 

 

 

 

(+34) 937 301 632 

 

 

 



 
 

www.naturalea.eu                info@naturalea.eu                (+34) 937 301 632 

 

 

T20 Enreixat viu  

 

 
Estructura formada per la unió de troncs 
col·locats perpendicularment entre sí creant 
l’estructura d’enreixat. Cal cobrir la superfície del 
talús seguint la pròpia topografia i anar ancorant-
la al terreny. 
Els espais que queden entre troncs s’omplen amb 
terres i si s’escau es pot protegir la part superficial 
amb una ret de coco o similar. Finalment es du a 
terme una sembra d’herbàcies i plantació 
d’espècies arbustives segons cada cas, que 
seran les que crearan l’estructura futura del talús. 
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T21 Enreixat viu Vesubi  

 
 
Es tracta d’un enreixat que presenta una tercera 
dimensió. A més de l’enreixat de fusta en forma 
de graella, l’estructura presenta uns pals lligats a 
l’estructura que s’endinsen de forma 
perpendicular al sòl. El sistema serveix per zones 
on es fa un reompliment de sòl important lligant la 
nova superfície amb el sòl original. També es fa 
servir amb sòls amb materials molt fins. 

 

 
 

 

T22 Entramat simple  

 
 
Estructura de fusta constituïda per un entramat 
de troncs formant una cel·la frontal amb estaques 
vives o planta en contenidor amb l’objectiu que el 
futur desenvolupament de la planta suplanti 
l’estructura de troncs. S’utilitza com a estructura 
transversal per a l’estabilització de rases en llits 
escarpats i per la estabilització de talussos. 
També com a estructura longitudinal per a la 
defensa de riberes subjectes a erosió. 
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T23 Entramat de d oble paret o Krainer

 
Estructura de fusta constituïda per un entramat 
de troncs (troncs de conífera pelats, de 
castanyer...) que formen una càmera, que 
s’omple de terra, en la que es planten estaques 
vives o planta en contenidor, en el frontal del 
qual es col·loca una feixina per retenir el sòl. 
Aquesta feixina també té un paper important per 
retenir humitat. Els troncs es fixen amb claus o 
barres d’acer. 
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oble paret o Krainer  
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s’omple de terra, en la que es planten estaques 
vives o planta en contenidor, en el frontal del 
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T24 Entramat de doble paret o Krainer 
tipus Naturalea  

 
 
Estructura de fusta constituïda per un 
entramat de troncs (troncs de conífera pelats 
o de castanyer) que formen una càmera, que 
s’omple de terra, en la que es planten 
estaques vives o planta en contenidor, en el 
frontal del qual es col·loca un roll de fibra de 
coco d’alta densitat estructurat en ret de coco 
per retenir el sòl. Aquest roll també té un 
paper important per retenir humitat. 
L’estructura sempre necessita d’una 
cimentació, segons la seva ubicació i la 
càrrega que suporta. En aquest cas, al tractar-
se d’una adaptació de l’entramat a llits fluvials, 
protegim la base del talús amb un gabió 
tubular tipus Rock roll. 
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T25 Entramat Krainer amb rock roll  

 

 
En zones de muntanya o torrents amb pendents 
elevades, on el cabals líquids i sòlids es 
barregen donant una elevada energia als cursos 
fluvials en situació d’avinguda, es fan les 
estructures perpendiculars al corrent conegudes 
com actuacions hidrològic-forestals. Un 
entramat com a mur de gravetat format per una 
estructura cel·lular de troncs de fusta, pedra i 
estaques vives o planta en contenidor, és una 
tècnica viable si està ben construïda. 

 
Dic amb aquest sistema 
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T26 Deflector d’helòfits  

 
Espigó deflector compost per comunitats 
d’helòfits. Estructura definida per uns marges de 
rolls vegetalitzats tipus Fiber roll i plantació a 
l’espai interior amb herbassars pluriespecífics 
estructurats en fibra tipus Plant Carpet. 
Modifiquen el flux però tenen poca alçada, 
incideixen poc en la capacitat 
poden resistir velocitats i tensions altes.
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Espigó deflector compost per comunitats 
d’helòfits. Estructura definida per uns marges de 

lls vegetalitzats tipus Fiber roll i plantació a 
l’espai interior amb herbassars pluriespecífics 
estructurats en fibra tipus Plant Carpet. 
Modifiquen el flux però tenen poca alçada, 
incideixen poc en la capacitat hidràulica i no 

tensions altes. 
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T27 Deflector de troca d’arbustives  

 

 
En trams amb aigües permanents i tensions 
mitjanes o baixes es poden fer deflectors 
d’arbustives. Per a realitzar-ho es marca 
l’amplada i la inclinació de l’espigó amb una 
vorada d’estaques de castanyer. 
A continuació es posa una ret de coco, s’omple 
amb branques barrejades amb terra i finalment, 
es tanca i fixa el farcell. 
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T28 Deflector amb entramat Krainer

 
Un espigó amb funció de deflector serveix per a 
dirigir la direcció del flux. És a dir, modificar la 
curvatura del tàlveg (eix de màxima profunditat 
d’un riu). La influència buscada és aigües avall, 
com per exemple, provocar l'erosió en certs 
punts per sedimentar en altres. En aquest cas 
es fa amb un entramat de doble paret o Krainer 
modificat. Tots els laterals i la part superior ha
de quedar protegits per impedir el rentat de la 
terra. 
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Deflector amb entramat Krainer  

Un espigó amb funció de deflector serveix per a 
la direcció del flux. És a dir, modificar la 

del tàlveg (eix de màxima profunditat 
d’un riu). La influència buscada és aigües avall, 
com per exemple, provocar l'erosió en certs 
punts per sedimentar en altres. En aquest cas 

de doble paret o Krainer 
ots els laterals i la part superior han 
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