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FITXES TÈCNIQUES 
 

 

 
Tala i esporga d’arbres perillosos, Podes d’arbres i arbusts, Neteges de 
parcel�les, Protecció de talussos i marges, Treballs de jardineria, Poda i tala 
de palmeres,  Instal�lació de tanques rurals,  Destoconat i reposició d’arbrat 

 
COM TANCAR PARCEL.LES I PETITES FINQUES DE 
FORMA ECONÒMICA I MINIMITZANT L’IMPACTE 
SOBRE LA FAUNA SALVATGE 
 
Quan ens plantegem la necessitat de tancar una parcel�la en una 
urbanització, una finca o l’entorn d’una masia, sovint no sabem 
quina tipologia de tanca hem d’utilitzar per tal de que sigui durable, 
s’integri al màxim al paisatge i que el seu impacte sobre la fauna sigui 
mínim. I tot això a un preu raonable. 
 
Una de les tècniques més utilitzades a Europa és l’ús de la tanca 
cinegètica, creada inicialment per a evitar el pas de grans mamífers 
herbívors, però que avui dia té una gran utilitat i implantació, no tan sòls 
en els medis rurals, sinó en els periurbans i àrees urbanitzades de baixa 
densitat. 
 
Es tracta d’una tanca metàl�lica galvanitzada i anudada amb cablejat de 
1,8 a 3 mm de diàmetre, i amb uns marcs de 10x10 a 15x15 cm, que tot 
i deixar passar la fauna petita i mitjana, no deixa passar persones. Es 
pot col�locar amb pals metàl�lics o bé amb pals de fusta tractada per a 
exterior. L’alçada pot variar des d’1m fins a 2m. 
 
El cost mitjà d’aquesta instal�lació és entre un 50 i un 70% 
inferior a les tanques metàl�liques convencionals, oscil�lant entre 
els 20 i els 45 €/m2, depenent de la llargada de la instal�lació, l’alçada, 
la instal�lació d’elements complementaris,l’estat del perímetre on s’ha 
d’instal�lar la tanca i el reforç. 
 
Aquest tipus de tanca pot ser molt útil per tancar les parcel�les 
d’urbanitzacions sense edificar, per a protegir parcs periurbans, o per 
qualsevol propietat agrícola que s’hagi de tancar per a evitar l’accés de 
persones. 
 
Podeu sol.licitar més informació d’aquest sistema de tancat a la 
Federació de les ADF del Maresme. 


