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o en combinació amb materials inerts com pedra, terra, fusta, ferro o acer, com a 

elements constructius.     
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Plantes amb característiques biotècniques: 

La base de la bioingeniería del paisatge 
 

 

- Resistència ala tracció mecànica 

- Acció consolidant del terreny: depèn de la forma de l'aparell radicular, de la densitat d'arrelament i de 

la massa radicular. 

- Força edificadora: l'acció de millora del terreny que permet a través de la successió passar de les 

espècies pioneres a altres estadis de vegetació més evolucionats gràcies a la millora climàtica i del 

terreny, gràcies a bé a la simbiosi radicular per a la fixació del nitrogen (lleguminoses) o bé a la pèrdua 

de fulles (Alnus). 
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Plantes pròpies del medi fluvial: helòfits (herbes), arbusts i arbres 
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Bioengeniería del paisatge: Principis antics... investigació constant 



Gestió fluvial integral: del naixement a la desembocadura 

Riera de Vallvidrera. Parc de Collserola 



La bioenginyeria del paisatge eina de treball en la millora i restauració de 

l’espai fluvial. Riu Tenes Santa Eulalia de Ronçana 



Canalitzar en verd amb tècniques de bioenginyeria del paisatge:  eina 

per reduir la contaminació difusa  



Basses de laminació d’escorrentiu naturalitzades: serveis ecosistèmics 

Datos básicos Mediciones % 

Área taludes 17.995,74 m2   

Área balsa total 15.269 m2 100 

Aguas libres en la balsa 4.104,8 m2 26,9 

Macrófitos en la balsa y filtros verdes 2.373,08 m2 19,2 

Gravas 64 m2 0,4 

Junqueras y Junquerales 2217 m2 14,5 

Prado húmedo 5581,21 m2 36,6 

Vegetación debajo de puentes 276,99 m2 2,5 



Folgueroles 

Bioenginyeria del paisatge: Sistemes resistents però plàstics 



Bioenginyeria del paisatge, plasticitat: menys erosions locals 

2016 Estabilització de canals de reg. Parc agrari del Llobregat. BCN 



A l’inici tècniques de bioenginyeria amb el temps només paisatge 

Riu Fluvià. Besalú 



Recuperació de l’espai fluvial a Sant Hilari: més paisatge, 

estabilitat i menys efectes secundaris aigües avall 



Estabilització de marges en zones de conflicte de l’espai fluvial i l’espai 

urbà. Riera de Can Cabassa. Sant Cugat 2016 



Resistència versus paisatge. Riu congost: La Garriga 



Moltes gràcies! 

Més informació al nostre web: 

www.naturalea.eu 
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