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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
Té la finalitat d’augmentar la protecció d’un recinte o finca que ja disposa de tancament perimetral,
reforçant els trams amb desperfectes —o tot el perímetre—, per evitar que els senglars i altres ungulats puguin entrar aixecant o deformant les malles.
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, entre d’altres).
També són aplicables a recintes esportius (camps de golf o de futbol o altres espais).

Descripció
Consisteix en la col·locació de reforços de malles rígides, piquetes o altres sistemes, a la base d’una
tanca existent o als sectors on la malla hagi patit desperfectes.
Permeten protegir els punts vulnerables on s’hagin produït danys i corregir tancaments mal instal·lats
o de característiques inadequades. Són particularment útils per reforçar tancaments que no tenen la
base soterrada o els que tenen malles de torsió que presentin obertures per deformacions causades
pel senglar.
Característiques tècniques
Reforç de malla electrosoldada
• Instal·lació, en la part exterior del tancament ja existent, d’una malla electrosoldada rígida d’una
alçada d’entre 40 i 90 cm (segons les condicions del tancament i de la ubicació dels punts malmesos per intents d’entrada) i fils de 5 mm de gruix. La distància entre fils verticals ha de ser d’uns
5 cm i entre fils horitzontals, d’uns 30 cm; aquestes dimensions són les idònies per garantir que el
senglar no pugui passar el morro entre els fils, fet que li permetria fer força i arrencar el reforç (figures 2.1, 2.2 i 2.3).
• El primer fil horitzontal de la base del reforç s’ha de tallar deixant els fils verticals com a pues que es
poden clavar al terreny fins a una profunditat d’uns 20-25 cm (figura 2.3). Aquest sistema permet una
instal·lació fàcil del reforç, clavant-la en terrenys relativament tous, sense necessitat de construir rases.
Un cop clavada, la malla electrosoldada s’ha de fixar amb grapes tant als pals de subjecció, com a la
malla existent.
• Aquest sistema és particularment adequat per a la reparació de malles de torsió que presentin obertures per deformació produïdes pel senglar (figura 2.4).
Reforç per ancorar la malla al terreny amb piquetes
• En tanques de malla nuada que no tenen la part basal enterrada, aquesta es pot ancorar al terreny
mitjançant piquetes per evitar que els senglars puguin aixecar-la. Cal garantir, però, que el senglar
no pugui arrencar-les. Es comercialitzen piquetes que consisteixen en un tub que conté diverses
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vares flexibles a l’interior; quan es claven al terreny per percussió, les vares flexibles surten del tub
i es cargolen ancorant-se fermament al terreny (figura 2.5). Aquestes piquetes incorporen una placa
amb un forat per on s’introdueix la piqueta i una part que subjecta la malla.
Reforç per ancorar la malla a murets de formigó
• Les tanques instal·lades sobre muret de formigó que presenten desperfectes entre la part inferior
de la malla i el mur es poden reforçar instal·lant un cable de metall resistent, o millor, una vara metàl·
lica rígida ancorada al muret (figura 2.6) on es fixa la part inferior de la malla. Aquest sistema pot ser
aplicable també en tanques sobre terrenys molt durs. En terrenys tous no és adequat el reforç amb
cable basal de tensió, ja que el senglar pot aconseguir passar-hi per sota.

Figura 2.1. Esquema del tancament
amb reforç de malla rígida electrosoldada.
Font: Minuartia

Figura 2.2. Reforç d’un tancament
de malla de torsió mitjançant malla electrosoldada instal·lada al
seu tram inferior.
Font: Minuartia
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Figura 2.3. El fil horitzontal de la
base de la malla de reforç s’ha de
tallar de manera que permeti clavar-lo amb més facilitat al terreny.
Font: Minuartia

Figura 2.4. Reparació de desperfectes d’una malla de torsió amb reforç
de malla electrosoldada adequat
per a senglars.
Font: Minuartia

Figura 2.5. Piqueta per ancoratge
de la malla al terreny.
Font: Minuartia
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Figura 2.6. Ancoratge de la malla a
un muret mitjançant una vara metàl·
lica horitzontal.
Font: Minuartia

Manteniment
• Durant els primers mesos d’instal·lació és recomanable fer una inspecció mensual dels punts on
s’hagin produït desperfectes per verificar l’efectivitat dels reforços. 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 les branques malmetin la malla.
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