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Informe d’obra executada 
 

 
 
 

Consolidació d’un talús al Parc del Laberint d’Horta, Barcelona. 
 

Disseny i execució: Naturalea 

 

Client:  Ajuntament de Barcelona                      Inici i finalització:  Desembre 19 / febrer 20 

     
 
 

INTRODUCCIÓ 

 

El projecte busca una solució integrada 
per a talussos de més de 45º en la part 
baixa del parc.  
Les solucions aplicades es basen en 
unes estructures internes permanents o 
semipermanents que fan de suport a una 
vegetació que serà l’element principal 
d’estabilitat.  
Les espècies escollides són aquelles 
amb major proporció de la part radicular 
respecte la part aèria i estan 
consensuades amb el Parc per tal que 
vagi en sintonia amb l’entorn immediat. 
 
A la base del talús hi ha un mur d’uns 
1,8m d’alçada. Abans de l’actuació la 
part superior del talús estava consolidada 
amb un encofrat provisional.  
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Característiques inicials dels talussos 
 
Talús 1 
 
Llargada peu de talús: 8,8m 
Llargada cap de talús:10,65m 
Alçada mur part inferior:1,4m 
Longitud del talús: 7,8 m 

 
Talús 2 
 
Llargada peu de talús: 6m 
Llargada cap de talús:5m 
Alçada mur part inferior:1,4m 
Longitud del talús: 7,6 m 

 

    
 

 
La vegetació present a les imatges abans de la intervenció no garantia l’estabilitat dels talussos. 



Informe final Consolidació d’un talús al Parc del Laberint d’Horta 

 

 

                                                                                                    3 de 10 

Proposta tècnica 
 
Actuació Talús 1  
 
Accessibilitat reduïda, els treballs han estat bàsicament manuals. 
Per a poder consolidar el talús amb pendents vegetables hem fet pendents inferiors o iguals a 60º. 
Un pendent de 60º amb càrrega (camins a la part superior) ha de presentar una estructura inicial de 
consolidació. Per aconseguir aquest objectiu s’ha utilitzat un entramat Loricata.  
 
Esquema de la solució executada: 
 

 
 
L’entramat és una tècnica constructiva que es basa en la creació d’una estructura de troncs que 
mantingui la seva configuració durant un llarg període de temps, fins que la vegetació acabi 
consolidant-se. L’entramat Loricata, una tècnica dissenyada per l’enginyer Italià Paolo Cornelini, és 
un entramat que parteix d’una estructura metàlꞏlica. 
 
És una tècnica constructiva basada en un marc metàlꞏlic que subjecta els troncs del frontal. Aquest, 
al seu torn, està subjectat per una peça al centre, que va ancorada al terreny. A partir de principis 
bàsics de la mecànica es pot determinar quina és la força i la longitud de l’estructura de l’ancoratge 
amb un centre de gravetat, i podem compensar fàcilment una façana de més de 8m². L’aparença 
frontal és molt similar a la de qualsevol entramat. Aquesta es pot vegetar fàcilment tot i que 
l’estabilitat de l’estructura ja no depèn només de la vegetació. L’estructura té una resistència 
coneguda, estable i permanent des del moment de la seva construcció i permet a la vegetació 
desenvolupar-se sense cap impediment.  
 

Enreixat viu 

Entramat Loricata 
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Imatges del procés de construcció 
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L’enreixat viu és una estructura formada per la unió de troncs colꞏlocats perpendicularment entre sí 
creant l’estructura d’enreixat. Cal cobrir la superfície del talús seguint la pròpia topografia i anar 
ancorant al terreny. Els espais que queden entre troncs s’omplen amb terres i en aquest cas s’ha 
protegit la part superficial amb una ret de coco. Finalment, es du a terme una sembra d’herbàcies i 
plantació d’espècies arbustives que seran les que crearan l’estructura futura del talús. 
 

 
Evolució d’un enreixat viu  

 

  
 

Descripció Amidaments 

Estructura tipus Loricata de 3m d’amplada i 2m d’alçada 3 u 

Transport i colꞏlocació de la terra amb dúmper  53 m3 

Enreixat viu de 5,32m alçada i 10,65m de llargada 56,66 m2 

Sembra i ret de coco 60 m2 

Planta en AF plantada en entramat loricata 270 u 

Planta en AF plantada en l’enreixat viu 168 u 

Reforç de l’enreixat viu amb pals perpendiculars a l’eix 9 u 
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Espècies del talús 1
Biotecn. Acomp. Total talus 1 

Ruscus aculeatus 101
Viburnum lantana 258
Taxus baccata 14
Hedera hèlix 296
Prunus spinosa 68
Arbutus unedo 85

822  
 
Detall espècies i situació: 
Espècies una loricata

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6 Nivell 7 Nivell 8 Nivell 9
Ruscus aculeatus 15 1 2 2 3 3 2 2
Viburnum lantana 50 5 5 5 5 5 5 6 7 7
Taxus bacata 4 2 1 1
Hedera hèlix 62 6 6 6 6 6 7 7 9 9
Prunus spinosa 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Arbutus unedo 13 2 2 2 2 2 2 1
18 18 18 18 18 18 18 18 18

Especies totals loricates talús 1 
Ruscus aculeatus 45
Viburnum lantana 150
Taxus baccata 12
Hedera hèlix 186
Prunus spinosa 54
Arbutus unedo 39

486  
Espècies enreixat

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6

Ruscus aculeatus 56 14 14 14 14

Viburnum lantana 108 10 12 14 16 28 28

Taxus baccata 2 2

Hedera hèlix 110 12 14 14 14 28 28

Prunus spinosa 14 6 4 2 2

Arbutus unedo 46 12 12 12 10
336 56 56 56 56 56 56  
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Actuació Talús 2 
 
Al costat del talús arranjat hi havia un tram de talús que estava en millor estat però que també 
presentava símptomes clars de inestabilitat i que s’ha millorat abans que degenerés. La part inferior 
mantenia un pendent i estructura raonables però la part superior era clarament inestable. 
 
Esquema de la solució executada: 
 

 
 
En aquest cas partim també de l’enreixat viu però s’ha fet una protecció a la base amb una palissada. 
La palissada és una estructura vertical o lleugerament inclinada conformada per estaques clavades al 
terra i pals de fusta colꞏlocats de forma horitzontal per tal de retenir el sòl en talussos. 
 

   

 

Descripció Amidaments 

Palissada de dues línies 6 m 

Transport i colꞏlocació de la terra amb dúmper  19 m3 

Desmuntatge i muntatge baranes 10 m 

Enreixat viu de 4,8 m alçada i 6 m de llargada 28,8 m2 

Sembra i ret de coco 30 m2 

Planta en AF plantada en l’enreixat viu 90 un 

 

Enreixat viu i palissada 
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Espècies enreixat talús 2

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6

Ruscus aculeatus 39 8 8 8 5 5 5

Viburnum lantana 48 8 8 8 8 8 8

Taxus baccata 4 2 2

Hedera hèlix 47 5 5 7 10 10 10

Prunus spinosa 12 2 2 2 2 2 2

Arbutus unedo 30 5 5 5 5 5 5
180 30 30 30 30 30 30  

 

   
 

   
Detalls dels acabats. 
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Un dels elements a destacar de l’obra ha estat l’entrada de l’escorrentiu des del camí superior al 
talús. Un sistema de palissades i un roll de fibra coco HD controlen aquesta entrada evitant un camí 
preferencial de l’aigua. 
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Imatges de la intervenció finalitzada 
 

 
 
 

 
 
PARAULES CLAU:  restauració talús natural, bioenginyeria del paisatge. 
 
TÈCNIQUES APLICADES:  Entramat Loricata, enreixat viu, palissada, ret de coco. 

 


