
TANCAMENTS PERIMETRALS
Fitxa

1
Àmbit d’aplicació Espècies objectiu Tipus de mesura Efecte

Urbanitzat Senglar Exclusió Expulsió Temporal

Agroforestal Altres ungulats Extracció Comunicació Permanent

Infraestructures Altres espècies de fauna Gestió d’hàbitat

Objectiu i aplicacions

Mesura destinada a protegir un determinat espai dels danys que pot causar el senglar i altres ungulats 
mitjançant un tancament perimetral que eviti l’entrada d’aquests animals a la superfície delimitada. 

Aplicable a tot tipus de zones en les quals es requereixi protecció de caràcter permanent davant els 
danys causats per ungulats:

• Àrees rurals (finques agrícoles, pastures, reforestacions, equipaments en zones rurals, etc.).

• Zones urbanes (parcs, jardins i altres espais verds).

• Infraestructures (carreteres, ferrocarrils, aeroports, instal·lacions de gestió de residus o altres).
També són aplicables a recintes esportius (camps de golf o de futbol o altres espais).

Descripció

Tancament perimetral que actua com a barrera física que impedeix l’entrada del senglar i altres un-
gulats a determinades zones. 

El tipus de malla i l’alçada del tancament són aspectes que requereixen una atenció particular per 
aconseguir la màxima efectivitat. Així mateix, és imprescindible que la malla estigui enterrada en els 
primers 20 cm, o fermament ancorada al terreny, per impedir que els senglars puguin aixecar-la i 
passar-hi per sota.

Pot presentar un ampli ventall de dissenys i materials segons les condicions i els usos dels terrenys 
que calgui protegir. 

Les tanques perimetrals ja instal·lades es poden adaptar per evitar l’entrada de senglars, aplicant 
reforços de diferents tipus a la base (vegeu la fitxa 2).

Característiques tècniques

• El tancament bàsic més recomanable consisteix en la instal·lació de malla metàl·lica nuada anco-
rada en pals de subjecció i de tensió, i enterrada en els primers 20 cm (figura 1.1).

• S’ha d’utilitzar preferentment malla nuada rectangular de filferro galvanitzat, amb densitat progres-
siva (figura 1.2). La distància entre fils verticals ha de ser fixa, de 15 cm, i entre els fils horitzontals,
progressiva, de 5-10 cm a la part inferior i de fins a 15-20 cm a la part superior.

• L’ús de malla de torsió no és aconsellable perquè s’ha constatat que els senglars poden deformar-la 
i obrir forats pels quals poden passar.

• L’alçada del tancament i la separació entre estaques s’ha de definir en funció de quina sigui l’espè-
cie objectiu (taula 1.1). Una alçada de 1,80 m sobre la superfície del terreny, amb pals de subjecció
cada 4 m, és una solució adequada per prevenir l’accés del senglar i el cabirol, les dues espècies
amb una distribució més àmplia a Catalunya.

Si a la zona que cal protegir també hi ha cérvols, cal augmentar-ne l’alçada fins a 2,20 m, sigui amb 
la mateixa malla, o afegint-hi a la part superior dos fils d’acer galvanitzat ben tensats. S’aconsegueix 

Rosell, C., Pericas, B., Colomer, J., Navàs, F. 2019. Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna 
salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures. Diputació de Barcelona. 60pp. Disponible a www.senglar.cat. 

https://senglar.cat/guia-de-mesures/


més efectivitat si els pals de subjecció d’aquests fils tenen el sector final en angle de 45° cap a 
l’exterior; d’aquesta manera es dificulten els intents de salt dels cèrvids.

Taula 1.1. Mides de la tanca perimetral segons l’espècie a la qual va destinada la mesura

Espècies objectiu Senglar Cabirol/daina Cérvol

Alçada mínima  
del tancament sobre 

el terreny 

1,60 m  
(més 20 cm, enterrats)

1,60-1,80 m 2,20 m

Separació dels pals 
de subjecció

2-4 m 4-6 m 4-6 m

• Els pals de subjecció han de garantir una bona tensió de la malla i per això cal que estiguin ben
ancorats al terreny. En trams amb canvis d’inclinació del terreny s’ha de col·locar una estaca de
tensió en direcció obliqua als fils horitzontals de la malla.

• El material dels pals de subjecció pot ser fusta o metall, preferentment galvanitzat o amb altres reco-
briments que n’evitin la corrosió. Els pals de fusta tornejada permeten una millor integració paisatgís-
tica en tancaments en zones forestals, espais naturals o altres entorns on calgui reduir l’impacte vi-
sual; a més, permet fomentar el consum de fusta de proximitat. Els pals de metall són particularment
útils quan cal perllongar l’alçada del tancament, amb el sector final formant angle cap a l’exterior per
instal·lar-hi fils.

• En terrenys tous es pot considerar la instal·lació dels tancaments sobre murets de formigó, pedra
o altres materials característics del paisatge de l’entorn. En aquest cas, s’ha de posar cura particu-
larment a la fixació de la malla al muret basal, sigui integrant la malla al formigó o ancorant-la mit-
jançant un cable de tensió o una vara rígida a la part basal (figura 2.6, fitxa 2).

• Els murs de pedra seca (figura 1.3), a les zones on són tradicionals aquestes construccions, poden
ser una alternativa al tancament de malla; cal garantir que l’alçada és la requerida segons l’espècie
objectiu (taula 1.1).

• Per prevenir l’accés del senglar a jardins, parcs o petites zones verdes urbanes, es poden instal·lar
tancaments constituïts per pals verticals de fusta o altres materials (figura 1.4), ancorats sobre un
muret de cimentació que en garanteixi l’estabilitat. Una separació entre els pals d’uns 5 cm evita
que puguin passar els senglars i el conjunt garanteix una bona qualitat paisatgística.

Figura 1.1. Esquema de tancament 
perimetral adequat per a senglar i 
cabirol.

Font: Minuartia
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Figura 1.2. Tancament amb malla 
nuada de densitat progressiva i 
pals de subjecció de fusta, ade-
quat per a entorns rurals. La malla 
ha d’estar soterrada a una fondària 
de 20 cm com a mínim.

Font: Minuartia

Figura 1.3. Mur de paret seca ade-
quat per prevenir l’accés de fauna 
i malla superior comple mentària 
per dificultar el pas de persones.

Font: Carme Rosell

Figura 1.4. Tancament d’una zona 
verda urbana amb pals verticals de 
fusta amb una separació de 5 cm 
que permet prevenir l’accés del 
senglar. 

Font: Robert Rosell
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Protecció de les interseccions amb camins 

• En les interseccions de tanques amb camins d’accés, es pot prevenir l’entrada de senglars i altres
ungulats per aquests punts instal·lant-hi els anomenats passos canadencs. Consisteixen en una
rasa transversal al camí d’uns 30 cm de profunditat coberta amb barres metàl·liques (figura 1.5).
L’amplada de la zona coberta pel pas ha de ser variable segons l’espècie objectiu; la mínima reco-
manable per evitar el salt de cèrvids és de 2 m. Els sectors laterals del pas canadenc han d’estar
perfectament ajustats al tancament perimetral, sense deixar-hi cap espai. Per facilitar la sortida
d’animals petits que puguin caure accidentalment dins la rasa, cal disposar, a l’interior, rampes la-
terals amb un pendent de menys de 45° i una superfície rugosa.

• Una altra alternativa és la instal·lació de portes als camins d’accés, sempre perfectament ajustades
al tancament perimetral, i garantint que no queden espais per sota de les portes per on puguin
passar els animals. És recomanable disposar d’una base de formigó sota la vertical de les portes.

Prevenció d’accés per drenatges

• Els tubs de drenatge per on passen regs o altres sistemes de desguàs són punts vulnerables en els
quals poden produir-se entrades de senglars. Cal protegir-los amb reixes constituïdes per vares
verticals, de dimensions i separació adaptades a cada situació (figura 1.6).

Figura 1.5. Pas canadenc per evitar 
entrades d’ungulats en interseccions 
amb camins. 

Font: Minuartia

Figura 1.6. Protecció d’un drenatge 
per evitar accés de senglars a una 
zona amb tancament perimetral.

Font: Minuartia
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Tancaments d’exclusió per a fauna petita

El tancament perimetral descrit per evitar l’accés d’ungulats permet que altres espècies de la fauna 
silvestre de dimensions més petites puguin passar sense dificultats a través de la tanca, fet que és 
positiu per mantenir la connectivitat ecològica. No obstant això, en alguns casos pot ser necessària 
l’exclusió d’espècies salvatges invasores (és el cas del visó americà, Neovison vison, per exemple), o 
bé d’espècies autòctones que poden malmetre conreus, com el conill (Oryctolagus cuniculus).

L’accés de fauna petita es pot evitar instal·lant un reforç de malla electrosoldada de 2 x 2 cm ancora-
da amb grapes a la part exterior de la malla nuada. També, amb caràcter general, és aconsellable que 
la part superior (els últims 5 cm) estiguin doblegats cap a l’exterior formant un angle de 45° per difi-
cultar el pas d’algunes espècies que, com el visó americà, són capaces d’enfilar-se (figures 1.7 i 1.8). 
L’alçada ha de ser variable segons l’espècie de la qual es vol evitar l’accés, però 1 m sobre el nivell 
del terreny és suficient per a la major part de casos.

El conill és particularment difícil de contenir perquè és capaç d’excavar galeries profundes. En aquest 
cas, calen instal·lacions dissenyades especialment en funció de com sigui la naturalesa del terreny i la 
superfície que cal protegir. Una solució, complexa d’implementar, però que s’ha revelat efectiva, és el 
soterrament d’un tram de malla electrosoldada formant una L: 20 cm soterrats en vertical, perllongant 
el tancament en superfície, i un mínim de 30 cm doblegats cap a l’exterior del terreny i coberts de terres. 

Algunes empreses comercialitzen tanques de material opac i flexible, específicament dissenyades per 
a animals petits, que permeten la sortida dels terrenys tancats (tenen la part interna rugosa que per-
met que s’hi enfilin), però no l’entrada (la part exterior és completament llisa).

Figura 1.7. Tanca de malla nuada per 
evitar accés de senglar i altres ungu-
lats complementada en aquest cas 
amb malla electrosoldada per evitar 
accés de visó americà en una zona 
humida d’alt interès de conservació.

Font: Ferran Navàs

Figura 1.8. Tancament que combi-
na malla electrosoldada per a peti-
ta fauna (part inferior) i malla nuada 
per a ungulats (part superior).

Font: Minuartia 
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Manteniment 

• Durant els primers mesos d’instal·lació és freqüent que els animals (i, en particular, el senglar) in-
tentin reiteradament entrar per algun punt del tancament i poden produir desperfectes. No obstant
això, si es reparen amb celeritat els intents es van reduint amb el pas del temps.

• Durant el primer any és recomanable fer una revisió trimestral de la instal·lació i posteriorment es
pot limitar a una inspecció anual.

• La durabilitat pot ser superior a 10 anys, i varia en funció de la qualitat dels materials i altres factors,
com el tipus de terreny o el clima de la zona.

• Cal evitar el creixement de vegetació arbustiva i arbòria en el sector adjacent al tancament per
evitar que el creixement de branques malmeti la malla.

Normativa i autoritzacions 

• La instal·lació de tanques pot estar regulada, tant en zones urbanes com en sòl no urbanitzable. La
normativa pot limitar tant la possibilitat d’instal·lar tancaments, com les seves característiques, com 
ara la distància als camins, l’alçada, el material, etc.

• Cal consultar la normativa municipal o la normativa específica quan es tracta d’un espai natural protegit.

• Vegeu, per exemple:

– Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny:
http://www.agroterritori.org/ficha.php?doc=345&cid=2

– Modificació del Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’Espai Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac:
https://parcs.diba.cat/documents/215256/5240117/p04d090.pdf

– Ordenança reguladora de l’ocupació de terrenys mitjançant tanques en sòl no urbanitzable del
Parc de la Serralada Litoral:
https://parcs.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=40a29eeb-16dd-479a-bf96-
6a519901402d&groupId=189633

• Hi ha subvencions per a la instal·lació de tancaments en explotacions forestals, empreses agrícoles
i ramaderes o altres espais. Vegeu, per exemple, les de la Diputació de Barcelona:
https://parcs.diba.cat/documents/8751007/160205557/Convocatoria+i+bases++2018++CAT.
pdf/1c665fb5-8196-4244-9284-13bc02ad9301
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