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A.1: EXPLOTACIÓ, PROCÉS D’OBTENCIÓ DEL MEDI I TRANSFORMACIÓ DE LA FUSTA 

La fusta explotada en el nostre país es caracteritza per l’obtenció tradicional del medi, per la 

migradesa, la discontinuïtat i la varietat. D’explotació forestal de diferents espècies se’n realitza 

en tots els territoris, però a la zona nord espanyola és on per el clima i condicionants de les 

espècies que hi creixen, destaca aquest fenomen a zones de Soria, País basc i tota la zona 

prepirinenca i pirinenca és on tradicionalment es concentra el sector. 

Tots i els grans avenços tecnològics al nostre país principalment abunda l’extracció tradicional. 

En altres zones del món amb una orografia més benèvola, com els Estats Units d’Amèrica, es 

realitzen zones de plantació de creixements ràpid en extensions de terreny planes i amb un 

sistema d’obtenció de la fusta molt més industrialitzat i ràpid. Seguidament s’exposen les 

diferents accions que es realitzen en l’obtenció tradicional del medi de la fusta. 

TALL O TALA: 

Intervenen equips de llenyataires o operaris que es desplacen al punt d’explotació amb eines 

com serres manuals, elèctriques o de gasolina, destrals, etc. i tallen els arbres prèviament 

seleccionats, els treuen les branques, arrels i part de l’escorça, deixant el tronc semipelat 

perquè comenci el procés d’assecat (figures A.1 i A.2). Aquesta acció està regulada i es 

recomana realitzar-la al hivern o a la tardor, sent obligatori replantar mes arbres dels que es 

tallen per tal de garantir la regeneració de l’arbrat del bosc. 

  

Figura A.1: Operació de tala del tronc de l’arbre.  Figura A.2: Operació de retirada de branques.  

TRANSPORT: 

En aquesta segona fase es transporten els troncs del punt d’obtenció al lloc on es realitzarà el 

seu serrat o manipulació, normalment serradores. El transport és una fase amb múltiples variants 

i diferències segons l’orografia i la infraestructura que hi hagi al terreny. Normalment, es realitza 

estirant els troncs utilitzant cadenes per la seva subjecció i amb animals, en zones de difícil 

accés, o amb mitjans mecànics com tractors (mètode més habitual) (figura A.3) i, fins hi tot si 

s’escau, aprofitant rius o corriols que per la corrent d’aquest transportin la fusta en una zona de 

millor accessibilitat, tot i que aquest últim sistema és molt poc utilitzat. Un cop allí un camió 

s’encarrega del transport fins la serradora. (figura A.4) 
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Figura A.3: Extracció dels troncs del bosc fins la 

zona de càrrega amb un mitjà mecànic.  

Figura A.4: Transport del bosc fins al centre de serrat 

amb  camió.  

SERRAT: 

Un cop a la serradora es procedeix al serrat del tronc amb elements lineals o superficials, el 

motiu que el tronc de fusta no sigui un material totalment homogeni, fa que aquest procés de 

serrat hagi de tenir certes consideracions alhora de com i per on dividir el tronc en elements, 

sent aquesta acció clau per el correcte funcionament de l’element i per controlar la seva 

deformabilitat. (figures A.5 i A.6) 

 

Figura A.5: Diferents sistemes de serrar el tronc de l’arbre per l’obtenció de taulons de fusta [6]. 

 

Figura A.6: Deformabilitat dels elements segons la zona d’extracció del tronc [4]. 
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ASSECATGE: 

Finalment, un cop la fusta està tallada en elements s’ha de realitzar el correcte assecatge, sent 

un acció de vital importància. Hi ha diferents mètodes d’assecatge:   

- Assecatge natural: Es col·loquen els elements de fusta en piles separades entre elles i del 

sòl i amb separadors entre els elements perquè corri l’aire i afavorir així l’assecatge i 

protegides de la pluja. És un sistema molt lent d’assecatge deixant de ser rendible amb 

una producció dinàmica de serradora. 

- Assecatge artificial per immersió: Consisteix en treure la saba del tronc per generar un 

procés més ràpid d’assecatge. 

- Assecatge artificial al buit: Es col·loca la fusta en unes màquines on se li aplica el buit. És 

un sistema molt segur i ràpid i permet conciliar-ho amb baixes temperatures, limitació de 

gradients d’humitat en l’exterior i la superfície, l’eliminació del risc de fissures, 

enfonsament o alteració de color, de fàcil utilització i manteniment reduït de la 

instal·lació. 

- Assecatge artificial per vaporització: Consisteix en col·locar les fustes dins d’una nau 

tancada a una altura del terra per on corre un núvol de vapor a 80-100ºC. Més tard per 

completar el procés es farà circular un corrent de vapor de quitrà per impermeabilitzar-

lo, així s’aconsegueixen uns assecatges d’alta qualitat fent que la fusta perdi fins el 25% 

del seu pes en aigua. 

- Assecatge mixt per bomba de calor: Ajuntant els assecatges naturals i artificials, es troba 

l’assecatge mixt per bomba de calor. Consisteix primerament en un assecatge natural 

fins aconseguir eliminar el 20-25% de la humitat i seguir amb un procés semblant al 

assecatge per vaporització, on aplicat la tecnologia de la bomba de calor s’utilitza un 

circuit tancat d’aire, sense aportació d’aire exterior. 

INDUSTRIALITZACIÓ: 

Una vegada obtinguts els elements de fusta massissa, aquest poden ser directament 

utilitzats o transformats en altres elements compostos on les accions a realitzar ja dependran 

de cada tècnica de fabricació. 

A.1.1 CERTIFICATS DE SOSTENIBILITAT FORESTAL 

Un aspecte important de la fusta són els certificats de sostenibilitat forestal, que acrediten una 

certa qualitat en el producte, en el procés d’obtenció i la en la correcta gestió forestal del bosc 

d’obtenció de la matèria primera. 

Un dels certificats més importants del món, és el certificat de sostenibilitat forestal anomenat 

PEFC. (figura A.7) 

En el punt de vista espanyol, PEFC Espanya, és 

una organització sense ànim de lucre, 

constituït l'any 1999, oberta a la participació 

d'associacions d'àmbit estatal o sectorial, 

productors forestals, industrials, comerciants, 

consumidors o ONG interessades en la gestió 

forestal sostenible. 

 

Figura A.7: Logotip de PEFC [20]. 
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Actualment hi ha a Espanya 1.459.287 Ha de boscos certificats, que integren a més de 3891 

gestors públics i privats. El segell de certificació PEFC ofereix la garantia que aquesta extensa 

superfície forestal està sent gestionada de forma sostenible, des d'una òptica ambiental, social i 

econòmica. En quant a la indústria de la cadena de valor del bosc, més de 830 empreses i 

instal·lacions del sector forestal, serradores, indústries de primera i segona transformació, 

comerciants, magatzemistes, papereres o impremtes, han obtingut certificats PEFC que 

asseguren la sostenibilitat de les matèries primeres forestals que empren en la seva producció.  

L’any 1999 es constitueix el Consell de PEFC, que s'estableix com a mètode de reconeixement 

internacional de Sistemes Nacionals, d'acord amb unes normes comunes però permetent la 

consideració de les característiques socials, econòmiques i ambientals dels diferents països 

integrants. El funcionament d'aquest sistema de certificació global es basa en el reconeixement 

mutu, que s'estableix entre els diferents sistemes nacionals de certificació forestal i d'altra banda 

entre els sistemes pertanyents a països extraeuropeus. 

Actualment, hi ha més 241.900.000 de Ha de boscos certificats PEFC a tot el món, repartits per 

continents segons figura 2.2, on els països pintats amb verd fosc són els països amb sistema 

nacional reconegut, mentre que els països de color verd clar, són membres de PEFC però no 

tenen un sistema nacional reconegut. Respecte a la certificació de Cadena de Custòdia, s'han 

concedit 8.587 certificats, distribuïts per Europa (83%), Amèrica del Nord (6%), Àsia (7%), 

Oceania (3%), i Amèrica del Sud (1% ).  

 

Figura A.8: Països membres de PEFC al món [20]. 

Un altre certificat de qualitat força 

conegut és el certificat FSC (Forest 

Stewardship Council) que té com a 

principal missió promoure la gestió 

forestal ambientalment responsable, 

socialment beneficiosa i 

econòmicament viable en els boscos 

de tot el món. 

 

Figura A.9: Logotip de FSC [21]. 

La associació FSC està formada per més de 700 membres de 79 països diferents, que 

representen grups socials, organitzacions ambientals, silvicultors, empresaris forestals, 

organitzacions indígenes i investigadors, entre d'altres, compromesos amb la gestió forestal 

responsable. El seu òrgan superior és l'Assemblea General, formada per tres càmeres 

(ambiental, social i econòmica), que se subdivideixen al seu torn en dos càmeres mes (els 

països del Nord i els països del Sud) aquesta estructura garanteix l'equilibri d'interessos entre els 

diferents sectors i entre països amb diferent desenvolupament econòmic, així com la 

independència i la transparència en la presa de decisions.  
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A.2: CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE) 

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) és la normativa vigent a l’estat Espanyol, aquest presenta 

una sèrie d’exigències a complir segons la situació dels elements, com indica la següent taula 

A.1, on SE 1 és la resistència i estabilitat i SE 2 és aptitud de servei: 

Taula A.1: Documents del cte que afecten els elements de fusta segons la seva funció [2] 

 

Els documents de referència són: 

DB-SE: Document Bàsic de Seguretat Estructural. Defineix les bases de càlcul, estableix les regles 

i procediments pe complir les exigències bàsiques de seguretat estructural. 

DB-SE-AE: Document Bàsic de Seguretat Estructural. Defineix les accions en l’edificació i 

estableix les bases de càlcul de la seguretat estructural. 

DB-SE-M: Document Bàsic de Seguretat Estructural. Defineix les bases de la fusta (Madera) i 

regula la seguretat estructural amb fusta. 

DB-SE-A: Document Bàsic de Seguretat Estructural. Defineix les bases de la construcció amb 

acer i regula la seva seguretat estructural. Tot i que no és referent a la fusta és molt utilitzat per 

definir les unions entre elements de fusta o amb elements d’altres materials diferents a la fusta. 

DB-SI: Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi. Inclou DB-SI-1, DB-SI-2,  DB-SI-6,  DB-SE-SI 

annex D, DB-SE-SI annex E. On es defineix els paràmetres de disseny i requisits dels elements per 

limitar el risc de propagació del incendi per l’interior, exterior o cap a edificacions veïnes, 

s’estableix els valors de resistència de l’estructura durant el temps necessari de seguretat i es 

regula la seguretat estructural davant incendi de les estructures de fusta i de les unions 

metàl·liques entre elements de fusta. 

DB-SU: Document Bàsic de Seguretat d’Utilització. Estableix els paràmetres de disseny de l’edifici 

i defineix els paràmetres mínims i màxims de seguretat per limitar el risc a patir algun dany dels 

usuaris durant l’ús normal de l’edifici. 

DB-HS: Document Bàsic de Salubritat. Inclou el DB-HS 1, DB-HS 2, DB-HS 3, DB-HS 4 i DB-HS 5. 

Estableix els paràmetres de disseny per assegurar que l’edifici estigui en condicions adequades 
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de recollida i evacuació de residus, la qualitat de l’aigua interior, evitar la penetració d’aigües 

o humitats exteriors, el subministra i l’evacuació d’aigües. 

DB-HE: Document Bàsic d’estalvi Energètic. Inclou el DB-HE 1, DB-HE 2, DE-HS 3, DE-HS 4 i DB-HE 5. 

Estableix les instal·lacions necessàries per proporcionar l’estalvi energètic de les edificacions i 

limita els paràmetres de pèrdues energètiques d’elements en contacte amb l’exterior. 

DB-HR: Document Bàsic de protecció davant el soroll (Ruido). Estableix els paràmetres de 

disseny dels elements per assegurar una protecció adequada de l’edificació al soroll. 

A.2.1 CLASSIFICACIÓ DE LES CLASSES RESISTENTS 

La classificació de les classes resistents en el CTE, es defineixen a partir de tres mètodes de 

classificació diferents, la classificació visual, la classificació mecànica i la classificació acústica. 

A continuació s’exposen les principals característiques de cadascun [2]. 

- Classificació visual: és el mètode mes utilitzat de tots i consisteix en classificar els elements 

segons unes classes de qualitats visualment, segons la norma harmonitzada UNE-EN 14081-1, 

que limita la quantitat de nusos, desviacions de fibra, esquerdes, anells de creixement, 

bosses de resina, etc. donant lloc així una classe resistent o una altre. Actualment s’ha 

desenvolupat un sistema automatitzat que escaneja les peces per determinar els defectes 

superficials, fent així molt mes ràpid el procés tradicional. 

- Classificació mecànica: consisteix en realitzar un assaig mecànic no destructiu i ràpid amb 

el qual s’obté el mòdul d’elasticitat. Amb aquest es defineix la classe resistent de l’element. 

En l’industria aquests assajos es realitzen de forma continua i a una velocitat superior a 90 

m/min per maquinaria de classificació estructural. 

- Classificació acústica: el mètode mes modern de tots, és el de classificació acústica 

mitjançant una classificació automatitzada segons la determinació del mòdul de elasticitat 

dinàmic de la fusta, que s’obté registrant de l’element una freqüència pròpia de vibració i 

aplicant un càlcul amb la seva densitat. 

El CTE defineix tres taules de classes resistent en funció si el producte és de fusta serrada, 

denominats amb “C” si és una fusta d’origen conífera o amb “D” si es d’origen frondós i seguit 

del valor resistent característic a flexió. Si és fusta laminada encolada, denominats amb “GL”, 

seguit del valor resistent característic a flexió i acabat amb “h” d’homogeni si totes les làmines 

son d’iguals característiques o amb “c” de combinades si les lamines interiors son d’una 

resistència menor que les exteriors. 

A continuació en les taules A.2, A.3 i A.4 es mostra la relació entre la classe resistent de 

l’element i els valors de les propietats mecàniques.  
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Taula A.2: Valors característics de les propietats de les classes resistents de fustes coníferes [17]. 

PROPIETATS C 14 C 16 C 18 C 20 C 22 C 24 C 27 C 30 C 35 C 40 C 45 C 50 

Flexió 
Fm,k 

[MPa] 
14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50 

Tracció 

paral·lela 

Ft,0,k 

[MPa] 
8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30 

Tracció 

perpendicular 

Ft,90,k 

[MPa] 
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Compressió 

paral·lela 

Fc,0,k 

[MPa] 
16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 

Compressió 

perpendicular 

Fc,90,k 

[MPa] 
2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 

Tallant 
Fv,k 

[MPa] 
1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 

Mòdul 

d’elasticitat 

paral·lel mig 

E0,mig 

[KN/m

m2] 

7 8 9 9,5 10 11 12 12 13 14 15 16 

Mòdul 

d’elasticitat 

paral·lel 5º 

percentil 

E0,k 

[KN/m

m2] 

4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 8,0 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7 

Mòdul 

d’elasticitat 

perpendicular 

mig 

E90,mig 

[KN/m

m2] 

0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,40 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 

Mòdul 

transversal 

mig 

Gmig 

[KN/m

m2] 

0,44 0,50 0,56 0,59 0,63 0,69 0,75 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00 

Densitat 

característica 
ρk 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460 

Densitat mitja Ρmig 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550 
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Taula A.3: Valors característics de les propietats de les classes resistents de fustes frondoses [17]. 

PROPIETATS D 30 D 35 D 40 D 50 D 60 D 70 

Flexió Fm,k [MPa] 30 35 40 50 60 70 

Tracció paral·lela Ft,0,k [MPa] 18 21 24 30 35 42 

Tracció 

perpendicular 
Ft,90,k [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Compressió 

paral·lela 
Fc,0,k [MPa] 23 25 26 29 32 34 

Compressió 

perpendicular 
Fc,90,k [MPa] 8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5 

Tallant Fv,k [MPa] 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 

Mòdul d’elasticitat 

paral·lel mig 

E0,mig 

[KN/mm2] 
10 10 11 14 17 20 

Mòdul d’elasticitat 

paral·lel 5º percentil 

E0,k 

[KN/mm2] 
8,0 8,7 9,4 11,8 14,3 16,8 

Mòdul d’elasticitat 

perpendicular mig 

E90,mig 

[KN/mm2] 
0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 

Mòdul transversal 

mig 

Gmig 

[KN/mm2] 
0,6 0,65 0,7 0,88 1,06 1,25 

Densitat 

característica 
ρk 530 560 590 650 700 900 

Densitat mitja Ρmig 670 670 700 780 840 1080 
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Taula A.4: Valors característics de les propietats de les classes resistents de fustes laminades encolades [17]. 

PROPIETATS GL 24h GL 28h GL 32h GL 36h GL 24c GL 28c GL 32c GL 36c 

Flexió Fm,k [MPa] 24 28 32 36 24 28 32 36 

Tracció paral·lela 
Ft,0,k 

[MPa] 
16,5 19,5 22,5 26 14 16,5 19,5 22,5 

Tracció 

perpendicular 

Ft,90,k 

[MPa] 
0,4 0,45 0,5 0,6 0,35 0,4 0,45 0,5 

Compressió 

paral·lela 

Fc,0,k 

[MPa] 
24 26,5 29 31 21 24 26,5 29 

Compressió 

perpendicular 

Fc,90,k 

[MPa] 
2,7 3,0 3,3 3,6 2,4 2,7 3,0 3,3 

Tallant Fv,k [MPa] 2,7 3,2 3,8 4,3 2,2 2,7 3,2 3,8 

Mòdul d’elasticitat 

paral·lel mig 

E0,mig 

[KN/mm2] 
11,6 12,6 13,7 14,7 11,6 12,6 13,7 14,7 

Mòdul d’elasticitat 

paral·lel 5º percentil 

E0,k 

[KN/mm2] 
9,4 10,2 11,1 11,9 9,4 10,2 11,1 11,9 

Mòdul d’elasticitat 

perpendicular mig 

E90,mig 

[KN/mm2] 
0,39 0,42 0,46 0,49 0,32 0,39 0,42 0,46 

Mòdul transversal 

mig 

Gmig 

[KN/mm2] 
0,72 0,78 0,85 0,91 0,59 0,72 0,78 0,85 

Densitat 

característica 
ρk 380 410 430 450 350 380 410 430 

Al estat Espanyol les fustes es classifiquen en ME-1 i ME-2 (Madera Estructural), corresponent a 

classes resistents concretes, on posteriorment a una acció de laminat s’aconsegueixen les 

qualificacions GL.  

Taula A.5: Classes de duració de les accions [17]. 

CLASSE DE 

DURACIÓ 

DURACIÓ APROXIMADA ACUMULADA DE 

L’ACCIÓ  

ACCIÓ 

Permanent Superior a 10 anys Pes propi i càrregues mortes o permanents 

Llarga Inferior a 10 anys i superior a 6 mesos Estructures provisionals no itinerants 

Mitja Inferior a 6 mesos i superior a 1 setmana 
Sobrecarrega d’ús i neu (en altituds 

>1000m) 

Curta Inferior a 1 setmana Vent i neu (en altituds <1000m) 

Instantània Alguns segons Terratrèmol 

A part de la classificació dels elements de fusta en una certa classe resistent segons les seves 

propietats mecàniques i les seves imperfeccions, hi ha altres aspectes que també afecten 
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notòriament el comportament estructural d’un element de fusta, com son la humitat i la 

duració de les càrregues. Així la normativa del CTE també té en compte aquestes 

característiques en el càlcul estructural, per això defineix un coeficient de modificació (K mod) 

que depèn de la duració de la càrrega (taula A.5) i de la classe de servei o risc (taula A.12)  

A.2.2 DEFINICIÓ DE LES DEFORMACIONS 

Les deformacions en una estructura és un estat límit de servei (ELS) i respon a condicions de 

confort de l’usuari, integritat dels elements constructius i de l’aparença a obra durant el període 

d’ús de l’estructura.  

La normativa per calcular la fletxa total en un element de fusta obté la fletxa total (Ut) sumant 

la deformació instantània (Ui) i la deformació diferida (Ud), on la duració d’aplicació de la 

càrrega té una gran importància, definint un coeficient de fluència (kdef) que permet obtindre 

la deformació diferida com el quocient entre el coeficient de fluència i la deformació 

instantània. 

Ud [mm] = Ui [mm]· kdef 

Ut [mm] = Ui [mm] + Ud [mm] =  Ui [mm] + Ui [mm]· kdef =  Ui [mm] ( 1 +  kdef ) 

Aquest coeficient de fluència (kdef) s’obté de la taula A.6, i va en funció del tipus d’ambient 

definit per la classe de servei i del tipus de fusta i es considera únicament per les càrregues 

permanents.  

Taula A.6: Taula de valors de kdef  segons classe de servei i material [17]. 

MATERIAL 

CLASSE DE SERVEI 

CS 1 CS 2 CS 3 

Fusta massissa 0,6 0,8 2 

Fusta laminada encolada 0,6 0,8 2 

Fusta microlaminada (LVL) 0,6 0,8 2 

La anterior taula s’ha simplificat en relació a la taula de referència del CTE, on també es 

defineix els valors per altres materials, com diferents tipus de taulers. 

Les unions també tenen importància en el càlcul de les deformacions i així ho recull el CTE, on 

per l’estimació dels lliscaments de les unions tipus clavilla (clau, tirafons, perns i passadors) es 

defineix el mòdul de lliscament instantani (kser)  segons la taula següent en funció de la densitat 

mitja (ρm en kg/m3) i del diàmetre (d o dc en mm)de l’element. 
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Taula A.7: Taula de valors de kser  per elements de fixació tipus clavilla en N/mm2 [17]. 

TIPUS D’ELEMENT DE FIXACIÓ 
FUSTA - FUSTA 

TAULER - FUSTA 

Passadors, perns sense tolerància, 

tirafons i claus amb preforat. 
  

     
 

  
 

Claus sense preforat.   
     

     

  
 

Grapes   
     

     

  
 

Connectors de placa i d’anell     
  
 

 

Connectors dentats a una cara  

 

Connectors dentats a doble cara 

    
  
 

 

    
  
 

 

Respecte a les unions amb fustes de diferents densitats, per unions entre fusta - acer o fusta 

formigó el valor Kser es multiplicarà per 2, mentre que si les densitats mitjanes dels dos elements 

de fusta units son diferents (ρm1 i ρm2) s’agafa com a valor de ρm, per entrar a la formulació de 

la taula anterior, el definit per la següent formula: 

              

Per el que fa la limitació d’aquestes deformacions, el CTE defineix tres àmbits on en cada un 

d’ells existeix una limitació pròpia d’aquesta fletxa.  

Per l’àmbit de la integritat d’elements constructius s’admet com a correcte una fletxa d’una 

estructura horitzontal, d’un pis o d’una coberta, en la combinació d’accions característica 

quant la fletxa relativa es menor a: 

- 1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes. 

- 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 

- 1/300 en la resta de possibilitats. 

En l’àmbit del confort dels usuaris es limita la fletxa relativa d’una estructura horitzontal, d’un pis 

o d’una coberta, en la combinació d’accions característica a 1/350. 

Mentre que en l’àmbit de l’aparença a l’obra s’admet que l’estructura horitzontal, d’un pis o 

d’una coberta, en qualsevol combinació d’accions quasi permanent quant la fletxa relativa es 

menor que 1/300. 

A.2.3 COMPORTAMENT EN SITUACIÓ D’INCENDI 

El CTE defineix com a mètode a utilitzar, el mètode simplificat del càlcul de la secció residual  

amb arrodoniment d’arestes. La formulació per calcular el gruix de la capa afectada per 

l’acció del foc de cada una de les cares exposada, és la següent (figura A.10): 
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d ef [mm] =  d char,n [mm] + K 0 · d 0 [mm] 

d char,n [mm] =  β n [mm/min]·  t [min] 

 

Figura A.10: Definició de la secció residual i secció eficaç 

d’una secció exposada al foc.  

d ef [mm] és la profunditat eficaç de carbonització de cada cara exposada al foc. 

K 0   és un coeficient igual a 1 per un temps, t, major o igual a 20 minuts i t/20 per a temps 

inferiors, en el cas de superfícies no protegides o superfícies protegides de les quals el 

temps d’inici de la carbonització, tch, sigui menor o igual que 20 minuts. Per a superfícies 

protegides el temps del inici de la carbonització, tch, sigui superior a 20 minuts es 

considerarà que k0 varia linealment des de zero fins a un durant el interval de temps 

comprès entre zero i tch, sent constant i igual a 1 a partir d'aquest punt. 

d o [mm]  és un valor igual a 0,7mm, que multiplicat per un coeficient (K 0) defineix el gruix de la 

capa afectada per la piròlisis. 

d char,n [mm] és la profunditat de carbonització nominal de càlcul de cada cara exposada al foc. 

t [min]   és el temps d’exposició al foc de l’element. 

β n [mm/min] és la velocitat de carbonització nominal de la fusta segons el mètode d’arrodoniment 

d’arestes, determinat per la taula A.8 en funció del tipus de fusta 

Taula A.8: Definició de la velocitat de carbonització nominal (β n) [16]. 

ESPÈCIE 
TIPUS DE FUSTA β n 

[mm/min] 

CONÍFERES I FAIG 

Fusta laminada encolada de densitat característica  ≥ a 290 kg/m3 0,7 

Fusta massissa de densitat característica  ≥ a 290 kg/m3 0,8 

FRONDOSES 

Fusta laminada encolada  o massissa de densitat característica  ≥ a 

290 kg/m3 
0,7 

Fusta laminada encolada  o massissa de densitat característica  ≥ a 

450 kg/m3 
0,55 

 Fusta microlaminada de densitat característica  ≥ a 480 kg/m3 0,7 

Restant així a la secció inicial el gruix de la profunditat eficaç de carbonització (d ef) una o dues 

vegades segons les cares que estan exposades al foc, s’obté la secció eficaç que és aquella 

que manté les seves propietats mecàniques intactes i que segueix contribuint a l’estabilitat de 

l’element. 

d char,n

LÍMIT SECCIÓ INICIAL

LÍMIT SECCIÓ RESIDUAL

LÍMIT SECCIÓ EFICAÇ

d ef

Ko do
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Un cop resta la secció eficaç, s’ha de garantir les exigències de resistència i de reacció davant 

el foc que imposa el CTE. 

Per el que fa la resistència dels elements estructurals principal d’un edifici ha de complir com a 

mínim amb les exigències exposades en la següent taula A.9, ja que són aquests minuts el 

necessari per produir-se una evacuació de les persones que puguin estar en l’edifici sense 

prendre mal. La nomenclatura utilitzada per definir la resistència al foc, és una “R” de 

resistència seguida d’una xifra en minuts que marca els minuts mínims a resistir en cas d’incendi. 

Taula A.9: Resistència mínima al foc d’elements estructurals d’un edifici [16]. 

ÚS DEL SECTOR DE L’ INCENDI CONSIDERAT 
PLANTES DE 

SOTERRANI 

PLANTES SOBRE RASANT 

ALTURA D’EVACUACIÓ DEL EDIFICI 

≤ 15m ≤ 28m 

Habitatge unifamiliar R 30 R 30  

Habitatge residencial, residencial públic, docent i 

administratiu. 
R 120 R 60 R 90 

Comercial, pública concurrència i hospitalari. R 120 R 90 R 120 

En aquesta taula simplificada per els casos més genèrics, no queda reflectit una altra 

consideració que fa el CTE en tot el seu document que afecta a la fusta, ja quan es tracta 

d’una coberta lleugera (cobertes on la seva càrrega permanent no sigui superior a 1 kN/m2) no 

prevista per l’evacuació de personal i en que la seva altura sobre rasant no sigui superior a 28m, 

ha de tenir una resistència al foc de R30 independentment del ús de l’edifici i sempre i quant no 

comprometi l’estabilitat de l’edifici en general. 

A part de la resistència de l’element a l’exposició d’un cert temps al foc, aquest element 

també ha de presentar unes aptituds acceptables de reacció davant al foc, com la 

inflamabilitat, la seva contribució al foc, la velocitat i la quantitat d’emissions i la caiguda de 

gotes o partícules inflamades. Aquesta classificació al foc esdevé de la definició de tres 

paràmetres i la seva nomenclatura es separa d’un guió. 

El primer del paràmetres representa l’índex d’inflamabilitat del material i la seva contribució al 

foc, i es defineix de millor a pitjor amb: A1, A2, B, C, D, E i F. On: 

-  A1 és un material no combustible i sense contribució en grau màxim al foc 

- A2 és un material no combustible i sense contribució en grau menor al foc 

- B un material combustible i amb una contribució molt limitada al foc 

- C un material combustible i amb una contribució limitada al foc 

- D un material combustible i amb una contribució mitja al foc 

- E un material combustible i amb una contribució alta al foc 

- F es aquella que no compleix amb cap requisit de les anteriors classe o es un element que 

no ha estat classificat 

Segons l’ús final de cada element, aquest primer índex porta un subíndex on: 
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- FL, es utilitzat per definir els material per l’ús de paviments (Floor amb llengua anglesa) 

- L, per productes lineals (line, en llengua anglesa) per aïllament tèrmic de canonades. 

- I no porten subíndex per referir-se a ús de parets i sostres. 

El segon paràmetre per classificar el la producció de fum total (TSP 600s)i la velocitat de 

propagació d’aquest (SMOGRA), on hi ha tres classes anomenades amb la lletra “s” de fum 

(smoke) seguida d’una xifra de l’un al tres, de millor a pitjor.  

- S1, on la velocitat i la quantitat d’emissions es baixa (SMOGRA ≤ 30m2 s-2 i TSP 600s ≤ 50m2) 

- S2, on la velocitat i la quantitat d’emissions es mitjana (SMOGRA ≤ 180m2 s-2 i TSP 600s ≤ 

2000m2)  

- S3, on la velocitat i la quantitat d’emissions es elevada (quant no compleix els requisits ni per 

s1 ni per s2) 

I el tercer i últim paràmetre d’avaluació és la caiguda de gotes o partícules inflamades que es 

nombren amb la lletra “d” de gotes (drops) seguida d’una xifra del zero al 2 i de millor a pitjor, 

on:  

- d0, si no hi ha caiguda de gotes i partícules inflamades en 600s de l’assaig SBI 

- d1, si no hi ha caiguda de gotes i partícules inflamades durant mes de 10s en 600s de 

l’assaig SBI 

- d2,  quant no es compleix cap dels requisits per d0 i d1 

Aquesta nomenclatura i tipus de classificació definida per el CTE i de caràcter europeu, deixa 

fora de vigor l’anterior nomenclatura espanyola on es classificaven els materials de la 

construcció en cinc categories denominades amb la lletra “M” seguit d’una xifra del zero al 

quatre, de millor a pitjor. On la classes eren i es definien de la següent manera: M0, material no 

combustible ni inflamable davant l’acció tèrmica; M1, material combustible però no inflamable; 

M2, material amb un grau d’inflamabilitat baix; M3, material amb un grau d’inflamabilitat mig; i 

M4, material amb un grau d’inflamabilitat alt. La fusta sense tractament normalment estava en 

les classes M2 i M3. 

La fusta per pròpia naturalesa es un material combustible i amb una contribució mitja al foc, 

amb una velocitat i quantitat d’emissions mitjana i que no presenta caiguda de gotes i 

partícules inflamades, així que per naturalesa de la matèria la fusta rep una qualificació al foc D 

s2 d0, mentre que aplicant-hi algun tipus de protector contra l’acció del foc es pot aconseguir 

minorar la seva contribució al foc, aconseguint una qualificació B s2 d0. 

A.2.4 COMPORTAMENT ACÚSTIC I TÈRMIC 

Respecte el comportament acústic, el CTE estableix dos mètodes: l’opció simplificada, per 

sistemes estructurals de grans seccions i pesats i per sistemes estructurals de petites seccions i 

lleugers, mentre que per un sistema estructural de tauler contralaminat estableix l’opció 

general. 

Per els elements estructurals de grans seccions, s’ha de comprovar el comportament acústic 

del material de tancament, considerant els possibles ponts acústics del sistema que puguin 

ocasionar els elements estructurals de fusta, així que la fusta no juga un paper acústic rellevant. 

Mentre que per els elements estructurals de petites seccions, aquests s’han de considerar 
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entramat autoportant i s’haurà de comprovar els envans interiors, les façanes i les cobertes. Tots 

aquests valors limitadors estan especificats al CTE DB HR 

Per altre banda, el comportament tèrmic, un cop es coneix els valors de la conductivitat 

tèrmica de cada un materials a utilitzar, obtinguts per el fabricant de cada producte, s’ha de 

trobar el valor de la resistència tèrmica de cada un dels materials (Ri) que s’obté multiplicant la 

conductivitat tèrmica (λi) per el gruix del material (ei). 

Ri = ei / λi 

Un cop es coneix la resistència que aporta cada material, s’ha de trobar el valor de la 

resistència tèrmica total (Rt) que ofereix la secció en conjunt al pas de la temperatura que ve 

donada per la suma de les resistències oferides per cada material més la resistència superficial 

interior (Rsi) i la resistència superficial exterior (Rse). 

Rt = Rsi + Ri + ... + Rn + Rse 

Una vegada s’ha trobat el valor de la resistència tèrmica de la secció, s’ha de calcular la 

transmitància tèrmica del parament en concret, mitjançant la següent formula: 

Ut = 1/ Rt 

Un cop s’ha obtingut correctament la transmitància tèrmica del conjunt calculat s’ha de 

comparar amb el valor màxim definit pel CTE segons la zona a la que troben, mitjançant la 

taula B.10, no poden ser superior el valor calculat. 

Taula A.10: Valors màxims de la transmitància tèrmica d’un parament segons la zona climàtica 

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA LÍMIT DE : ZONA  A ZONA  B ZONA  C ZONA  D ZONA  E 

Murs de façanes i tancaments en contacte 

amb el terreny  (UMlim) 
0,94 0,82 0,73 0,66 0,57 

Cobertes  (UClim) 0,50 0,45 0,41 0,38 0,35 

Forjats  (USlim) 0,53 0,52 0,50 0,49 0,48 

Si aquesta condició es compleix la secció és adequada, mentre que si el valor obtingut és 

superior a la transmitància màxima permesa, s’ha de millorà la secció i refer el càlcul fins el seu 

compliment. 
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A.3: FITXES DE LES ESPÈCIES MÉS HABITUALS. 

FITXA 1 :     PI  SILVESTRE 

NOMS COMERCIALS: 

Anomenat generalment pi silvestre, pi Flandes, pi Nòrdic, pi Suècia i pi Rus. També 

anomenat “pino Serrano” a la Serra de Gredós, “pino albar” i “pino Soria” a la 

zona de Burgos i Soria, pi rojal a Aragó i Llevant, i també pi blancal, pi bord i pi 

rodal a Catalunya. 

NOMS BOTÀNICS: 
Pinus sylvestris L. Syn.-P.rubra Mill = P. borealis Salib.= P.binatofolio Gilibert. 

Pertanyent a la família Pinaceae. 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

La fusta de l’albeca és de color groc pàlid i el duramen és 

de color rogenc. La diferència entre ambdues zones és 

més notable en la secció transversal on es veuen les 

diferents tonalitats. Els anells de creixement estan molt 

marcats a la fusta d’estiu i tenen un gruix compres entre 

1,5 i 3 mm. Els anells de creixement són visibles i tenen un 

gran espessor ( de 1  a 5 per centímetre ).    

 La fibra és generalment recta i el gra varia entre fi i mig. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 

Es troba àmpliament distribuït al nord d’Àsia i a Europa. A Espanya existeixen grans 

masses als Pirineus, a la Serralada Ibèrica i a la Serralada Central. Les majors 

produccions estan a les comunitats autònomes de Castella i Lleó, Aragó i 

Catalunya. Les seves masses forestals, la seva producció i la seva exportació son 

estables. 

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Densitat: entre 500 kg/m3 i 540 kg/m3. Contracció: poc nerviosa. Coeficient de 

contracció volumètric a Espanya: 12,9% i 0,34 (unitari). Coef. de contracció  

tangencial a Espanya: 6,80% i 0,21 (unitari). Coef. de contracció  radial a Espanya: 

3,80% i 0,12 (unitari). Duresa: 2,0 o semidura. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta de procedència espanyola i lliure de defectes i imperfeccions. 

Flexió estàtica: entre 90 N/mm2 i 110 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: entre 8.600 N/mm2 

i 10.000 N/mm2. Compressió axial: entre 42 N/mm2 i 47 N/mm2. Compressió 

perpendicular: 9,2 N/mm2. Tallant: entre 10 N/mm2 i 11 N/mm2. Flexió dinàmica: 

2,25 J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

La fusta està classificada com a poc durable, amb molta diversitat de 

comportaments, enfront l’acció dels fongs xilòfags, i sensible als cerambícids, als 

anòbids i a les termites. La fusta de duramen no és impregnable, mentre que la de 

l’albeca és fàcilment impregnable, presentant un bon comportament a 

d’impregnació. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Taulers contraxapats, taulers enllistonats, fusteria interior, exterior i 

d’armar, per fabricació de fusta laminada encolada, mobiliari i ebenisteria, xapes 

per revestiments decoratius. 

 Assecatge: La fusta s’asseca a l’aire amb rapidesa. L’assecament artificial té un 

menor risc enfront que la fusta es torni blavosa.  

Propietats tecnològiques: El serrat i mecanitzat es realitza sense dificultat i es 

poden utilitzar els equips convencionals, encara que depèn de la quantitat de 

nusos i resina que tinguin les peces. Presenta bones aptituds per l’obtenció de 

xapa per desenrotllament i mitjançant tall a la plana. Presenta bones aptituds per 

l’encolat i es pot utilitzar qualsevol tipus de cola, excepte en el cas que la fusta 

contingui molta resina i no s’hagi aplicat un assecat artificial es recomanen coles 

alcalines. El clavat i collat es realitza sense dificultat i presentes altes resistències a 

l’arrencada. L’acabat de la fusta no té problemes, admet pintures, vernissos i tints 

amb facilitat.  
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ANNEX  A 

FITXA 2 :     PI  INSIGNIS 

NOMS COMERCIALS: A Espanya anomenat generalment pi Insignis, pi radiata i pi de Monterrey. 

NOMS BOTÀNICS: Pinus radiata D.Don Syn.-P.insignis Dougl.Ex Loud = P.Californica Loisl. 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

La fusta de l’albeca és de color blanc groguenc, que 

s’enfosqueix amb la llum de forma relativament ràpida, i 

el duramen té un color terrós groguenc o terrós-marró. La 

fusta de l’albeca està poc o mitjanament diferenciada. 

Els anells de creixement són visibles i tenen un gran 

espessor ( de 1 a 5 per centímetre ). 

Homogeneïtat entre la fusta generada a l’estiu i la de 

primavera. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 

La seva àrea original es redueix a una zona de la costa de Califòrnia en els Estats 

Units, però actualment es troba difós pel sud-oest d’Austràlia, Xile, Brasil i Sud-

àfrica. A Espanya es troba a la Serralada Cantàbrica, principalment en el País 

Basc, on es concentren les dues terceres parts de les masses espanyoles. Les seves 

masses forestals, la seva producció i la seva exportació són importants. 

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Valors per fusta Espanyola. Densitat: 500 kg/m3. Contracció: mitjanament nerviosa. 

Coeficient de contracció volumètric: 14,5% i 0,42 (unitari). Coef. de contracció  

tangencial: 7,40% i 0,25 (unitari). Coef. de contracció  radial: 4,20% i 0,16 (unitari). 

Duresa: 1,8 o semidura. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta de procedència espanyola i lliure de defectes i imperfeccions. 

Flexió estàtica: entre 83 N/mm2  i 85 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: entre 8.600 N/mm2 

i 8.800 N/mm2. Compressió axial: entre 40 N/mm2 i 42 N/mm2. Compressió 

perpendicular: entre 5,7 N/mm2 i 6,2 N/mm2. Tallant: entre 10 N/mm2 i 10,90 N/mm2. 

Flexió dinàmica: entre 3,60 J/cm2 i 3,70 J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

La fusta està classificada com poc durables o no durables enfront l’acció dels 

fongs i sensible als cerambícids, als anòbids i a les termites. 

La fusta de duramen no és impregnable i la de l’albeca varia de mitjanament 

impregnable a poc impregnable. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Taulers contraxapats, fusteria interior, exterior i d’armar, per fabricació 

de fusta laminada encolada, mobiliari, embalatges, taulers de partícules i de 

fibres, i pasta de paper. 

Assecatge: El secat de la fusta a l’aire es pot qualificar de ràpid i de bona qualitat. 

Orientativament per gruixos de 55 mm, es requereixen d’1 a 3 mesos depenent de 

l’època de l’any, mentre que en el secat artificial i degut a la seva gran 

permeabilitat, els assecadors hauran de tenir una alta capacitat calorífica i 

elevades velocitats de circulació d’aire. També s’han utilitzat amb èxit el secat a 

altes temperatures (120º) i el secat en vapor sobreescalfat. 

Propietats tecnològiques: El serrat es realitza sense dificultat i es poden utilitzar els 

equips convencionals. Presenta bones aptituds per l’obtenció de xapa per 

desenrotllament i mitjançant tall a la plana. Es mecanitza amb facilitat amb estris 

ordinaris, encara que en les proximitats dels nusos es poden produir desfibraments. 

El desgast de les fulles i la potència consumida són inferiors a les de altres coníferes. 

Presenta bones aptituds per l’encolat i es pot utilitzar qualsevol tipus de cola, la 

seva elevada permeabilitat aconsella que els adhesius tinguin un contingut en 

sòlids alt. El clavat i collat es realitza sense dificultat. Abans d’aplicar els productes 

d’acabat es recomana realitzar un tractament previ amb tapaporos.  
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ANNEX  A 

FITXA 3 :     PI  NEGRE 

NOMS COMERCIALS: 

A Espanya generalment anomenat pi Negre, mentre que a la zona de Terol també 

sen diu “Pino moro” i al país Basc “Piñu exuri”. A la resta del món és conegut com 

a pi de muntanya o pi Espanyol.  

NOMS BOTÀNICS: Pinus uncinata Ram. Syn.- P. Montana Mill. 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

El color de l’albeca es diferencia força be i varia entre un 

blanc i un blanc groguenc, mentre que el duramen té un 

to roig rosat. Els anells de creixement son estrets, molt 

marcats i molt uniformes entre les zones de primavera i 

estiu. 

La fibra es recte i de gra fi, presentant poca resina tot i la 

forta olor (sobretot en verd) a resina que desprèn durant 

força temps després del seu serrat. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 
 

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Valors per fusta Espanyola. Densitat: entre 500 kg/m3 i 650 kg/m3. Contracció: 

mitjanament nerviosa o nerviosa. Coeficient de contracció volumètric: 17%. Coef. 

de contracció  tangencial: 8,80% i 0,19 (unitari). Coef. de contracció  radial: 4,60% i 

0,10 (unitari). Duresa: 2,0 o tova. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta de procedència espanyola i lliure de defectes i imperfeccions. 

Flexió estàtica: 116 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: 10.800 N/mm2. Compressió axial: 

41,60  N/mm2. Compressió perpendicular: 6,30 N/mm2. Flexió dinàmica: 2,35 J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

Es una fusta fàcilment impregnable i està classificada com a resistent davant 

l’acció de fongs, poden agafar tons blavosos la part de l’albeca. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Torneria, fusteria en general, escultura, instruments musicals o per 

matèria llenyosa de gran qualitat. 

Propietats tecnològiques: La presencia de resines i nusos pot dificultar el serrat i el 

mecanitzat d’aquesta espècie. 
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ANNEX  A 

FITXA 4 :     PI  OREGÓ 

NOMS COMERCIALS: 
A Espanya anomenat generalment pi d’Oregó i també avet Douglas, tot i tractar-

se d’un pi. 

NOMS BOTÀNICS: Pseudotsuga menziesii Franco Syn.- P. Douglasii Carr. = P. Taxifolia Britt. 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

La fusta d’albeca varia de blanc a blanc crema o blanc 

vermellós, i la fusta del duramen va desde groc o groc 

vermellós clar a vermell ataronjat o vermell fosc. La fusta 

d’albeca es distingeix del duramen. Els anells de 

creixement són molt marcats pels canvis de color entre 

la fusta de primavera i la d’estiu. 

 

La fibra és recta, poden ser també ondulada o espiral i el 

gra és de mig a gruixut. 

Degut al gran nombre de canals resinífers acabada de 

tallar, la fusta té una olor característica de resina. Els 

nusos són de diàmetre gran. La fusta provinent d’Europa 

és més àcida i pot atacar els metalls. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 

La seva àrea original es redueix a una zona de la costa de Califòrnia en els Estats 

Units. Actualment es troba difós pel sud-oest d’Austràlia, Xile, Brasil i Sud-àfrica. A 

Espanya es troba a la Serralada Cantàbrica, principalment en el País Basc, on es 

concentren les dues terceres parts de les masses espanyoles. Les seves masses 

forestals, la seva producció i la seva exportació són importants. 

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Densitat: entre 470 kg/m3 i 550 kg/m3. Contracció: entre poc i mitjanament 

nerviosa. Coeficient de contracció volumètric: entre 11% i 12,50% i 0,35 - 0,45 

(unitari). Coef. de contracció  tangencial: 7,50% i entre 0,24 i 0,38 (unitari). Coef. de 

contracció  radial: 4,80% i entre 0,15 i 0,28 (unitari). Duresa: 2,2 o semidura. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta lliure de defectes i imperfeccions. Flexió estàtica: entre 70 N/mm2 

i 100 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: entre 11.000 N/mm2 i 13.200 N/mm2. Compressió 

axial: entre 42 N/mm2 i 68 N/mm2. Compressió perpendicular: 3,10 N/mm2. Tallant: 

entre 7 N/mm2 i 10,20 N/mm2. Flexió dinàmica: entre 3,70 J/cm2 i 6,00 J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

La fusta està classificada com mitjanament durable o poc durable enfront l’acció 

dels fongs i sensible als cerambícids, als anòbids i a les termites. 

La fusta del duramen no és impregnable i la de l’albeca és mitjanament 

impregnable o poc impregnable. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Taulers contraxapats, fusteria interior, exterior i d’armar, per fabricació 

de fusta laminada encolada, mobiliari, pasta de paper, pilots (al resistir molt be la 

humitat), construcció naval, travesses i xapes per revestiments decoratius. 

Assecatge: El secat de la fusta presenta dificultats, poden haver-hi exsudacions de 

resina en els nusos. 

Propietats tecnològiques: El serrat es realitza sense dificultat i es poden utilitzar els 

equips convencionals. Presenta bones aptituds per l’obtenció de xapa per 

desenrotllament i mitjançant tall a la plana. Es recomana un vaporitzat previ. Es 

mecanitza amb facilitat, però els nusos poden saltar i es recomana eines ben 

esmolades. Presenta bones aptituds per l’encolat i es pot utilitzar qualsevol tipus de 

cola, però es recomana tenir en compte el grau d’acidesa de la fusta. El clavat i 

collat no tenen problemes però cla trepar abans de clavar. L’acabat depèn de la 

preparació prèvia de les peces. 

 



 
25 

ANNEX  A 

FITXA 5 :     AVET 

NOMS COMERCIALS: 
A Espanya anomenat generalment Avet, Avet comú o Pinet. A Catalunya també 

l’anomenem Piabet, Bet, Pibet i Sebó. 

NOMS BOTÀNICS: Abies alba Mill., Syn.- A.pectinata D.C. = A. Pectinata Lamk 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

El color de la fusta varia entre color blanc i blanc-rosat 

pàl·lid, amb un aspecte mat. La fusta d’albor no es 

distingeix del duramen. Els radis són llenyosos i gairebé 

no es veuen sobre el tall radial. Els anells de creixement 

són estrets i visibles, però hi ha poc contrast entre els 

anells de primavera i els d’estiu. 

 

La fibra és recta. El gra és fi. 

La fusta verda en general té una olor desagradable a 

ranci i s’estella amb molta facilitat, a part que conté 

molt poca resina. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 

Es troba a zones de muntanya del centre i sud d’Europa (Pirineus, Alps i Carpats). 

També es troba a les planes del nord d’Europa. A Espanya es troba a la regió 

pirinenca des de Navarra fins a Girona i Barcelona. Les seves masses forestals i la 

seva producció són estables. 

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Densitat: entre 440 kg/m3 i 480 kg/m3. Contracció: mitjanament nerviosa. 

Coeficient de contracció volumètric: entre 12% i 15% i 0,35 - 0,45 (unitari). Coef. de 

contracció  tangencial: 8,30% i entre 0,22 i 0,35 (unitari). Coef. de contracció  

radial: 4,10% i entre 0,10 i 0,16 (unitari). Duresa: 1,4 o tova. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta lliure de defectes i imperfeccions. Flexió estàtica: entre 62 N/mm2 

i 90 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: entre 10.000 N/mm2 i 14.500 N/mm2. Compressió 

axial: entre 40 N/mm2 i 52 N/mm2. Compressió perpendicular: 3,50 N/mm2. Tallant: 

entre 4,9 N/mm2 i 7,50 N/mm2. Flexió dinàmica: entre 3,50 J/cm2 i 6,50 J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

La fusta està classificada com poc durable enfront l’acció dels fongs i sensible als 

cerambícids, als anòbids i a les termites. 

La fusta de duramen és poc o mitjanament impregnable i l’albeca és mitjanament 

impregnable, però té varietat de comportaments. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Taulers de partícules i de fibres, fusteria interior i d’armar, per 

fabricació de fusta laminada encolada, mobiliari, pasta de paper i pilots (al resistir 

molt be la humitat). 

Assecatge: El secat de la fusta no presenta dificultats excepte si hi ha bosses 

d’aigua. La velocitat de secat és ràpida, poden aparèixer esquerdes,taques, o 

que es trenquin i es desprenguin els nusos. El temps aproximat d’assecament a 

l’aire lliure és d’uns 3-4 mesos per les peces de 27 mm i 5-9 mesos per les peces més 

gruixudes 

Propietats tecnològiques: El serrat es realitza sense dificultat i es poden utilitzar els 

equips convencionals. Presenta bones aptituds per l’obtenció de xapa per 

desenrotllament i mitjançant tall a la plana. Es mecanitza amb facilitat, però es 

recomana eines ben esmolades. Presenta bones aptituds per l’encolat i es pot 

utilitzar qualsevol tipus de cola. El clavat i collat és delicat ja que s’estria amb 

molta facilitat. L’acabat no queda uniforme queden zones de diferent intensitat. 
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ANNEX  A 

FITXA 6:     AVET ROIG 

NOMS COMERCIALS: 
A Espanya anomenat generalment avet roig, avet fals, pinet de Noruega i també 

Picea. 

NOMS BOTÀNICS: Picea abies (L.) Karst, Syn.- P. Excelsa (Lamk.) Link 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

El color de la fusta varia entre color blanc groguenc a 

groc – roig als anells de creixement inicials que estan molt 

marcats. La fusta de l’albeca i el duramen no presenten 

gran diferencia, mentre que els radis llenyosos son fins i 

poc visibles. 

La fibra és molt recta i de gra és fi. 

La fusta verda presenta una forta olor a resina que 

desapareix ràpidament al assecar-se. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 

La seva producció i explotació es important i la trobem al centre i nord d’Europa, 

principalment als països Escandinaus, Polònia i Rússia. A Espanya, es troba als 

Pirineus i a Cantàbria, però en petita mesura com a mesura de repoblació 

protectora o en concepte d’assajos. 

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Densitat: entre 440 kg/m3 i 470 kg/m3. Contracció: mitjanament nerviosa. 

Coeficient de contracció volumètric: entre 13% i 14% i 0,45 (unitari). Coef. de 

contracció  tangencial: 9,0% i entre 0,27 i 0,36 (unitari). Coef. de contracció  radial: 

entre 4,0% i 4,50% i entre 0,15 i 0,19 (unitari). Duresa: entre 1,2 i 1,6 o semidura. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta lliure de defectes i imperfeccions. Flexió estàtica: entre 65 

N/mm2 i 77 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: entre 10.000 N/mm2 i 12.000 N/mm2. 

Compressió axial: entre 40 N/mm2 i 50 N/mm2. Tallant: entre 5,0 N/mm2 i 7,50 

N/mm2. Flexió dinàmica: entre 4,0 J/cm2 i 5,0 J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

La fusta està classificada com poc durable enfront l’acció dels fongs i sensible als 

cerambícids, als anòbids i a les termites. 

La fusta de duramen és poc o no impregnable i l’albeca és poc impregnable, 

presentant però gran varietat de comportaments. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Fusteria interior i d’armar, per fabricació de fusta laminada encolada, 

mobiliari, ebenisteria, xapes per a recobriments decoratius, màstils de barques, 

pals, instruments musicals, embalatges i pasta de paper. 

Assecatge: La velocitat d’assecatge es ràpida i es recomana la utilització de 

rastrells de gruix important per millorà la ventilació, presentant risc d’esquerdar-se 

en testa degut a la seva baixa cohesió transversal i que saltin els nusos. 

Propietats tecnològiques: El serrat i el mecanitzat es realitza sense dificultat, 

presentant bones aptituds per l’obtenció de xapa per desenvolupament prèvia 

vaporització. 
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ANNEX  A 

FITXA 7 :     CASTANYER 

NOMS COMERCIALS: A Espanya anomenat castanyer. 

NOMS BOTÀNICS: Castanea sativa Mill. Syn.- C.vesca Gaertn,= C.vulgaris Lam. L. 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

La fusta de l’albeca és de color blanc grogós i a 

l’envellir es fa més intens fins a un color daurat vell. El 

duramen té un color marró torrat. La fusta de la albor 

està clarament diferenciada. Els anells de creixement 

són visibles. 

La fibra és lleugerament ondulada. El gra és mig. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 

Es troba a la conca mediterrània d’Europa i Àsia. Les seves masses forestals, la seva 

exportació i producció són estables. 

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Densitat: entre 540 kg/m3 i 650 kg/m3. Contracció: poc nerviosa. Coeficient de 

contracció volumètric: entre 8,2% i 11,9% i 0,31 - 0,41 (unitari). Coef. de contracció  

tangencial: entre 4,90% i 6,6% i entre 0,17 i 0,26 (unitari). Coef. de contracció  

radial: entre 3,2% i 4,3% i entre 0,11 i 0,15 (unitari). Duresa: 2,1 o tova. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta lliure de defectes i imperfeccions. Flexió estàtica: entre 63 N/mm2 

i 79 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: entre 8.200 N/mm2 i 12.600 N/mm2. Compressió 

axial: entre 40 N/mm2 i 52 N/mm2. Compressió perpendicular: 7,8 N/mm2. Tallant: 

entre 7,80 N/mm2 i 9,30 N/mm2. Flexió dinàmica: entre 5,50 J/cm2 i 5,90 J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

La fusta està considerada com durable enfront els fongs, sensible als anòbids i 

mitjanament durable als tèrmits. 

La fusta de duramen no és impregnable i la d’albor és mitjanament impregnable. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Fusteria interior i exterior, ebenisteria, construcció naval i en general i 

xapes de recobriments decoratius. 

Assecatge: El secat es realitza lentament amb una marcada tendència a que es 

produeixin col·lapses. 

Propietats tecnològiques: Es treballa bé quan està verd. Es pot obtenir xapa i el 

mecanitzat no té problemes. L’encolat, clavat i collat no presenta problemes. 

Abans d’aplicar un acabat cal un tractament tapaporos previ. 
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ANNEX  A 

FITXA 8 :     ARÇ 

NOMS COMERCIALS: A Espanya anomenat Arç, arç europeu, Larice i Melis. 

NOMS BOTÀNICS: Larix decicua Miller, Syn.- L. europaea. D.C 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

La fusta de l’albeca és de color blanc groguenc i el 

duramen és de color marronós – rogenc. Els anells de 

creixement estan ben marcats i el seu contorn pot ser 

lleugerament ondulat. 

La fibra és recta i el gra és fi. 

Té un gran nombre de canals resinífers i la fusta de 

duramen acostuma a ser molt resinosa, resisteix l’acció 

dels àcids i quan s’emmagatzema verda pot tenir 

decoloracions. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 

Es troba al centre d’Europa, principalment als Alps, als Carpats, Suïssa, Àustria i oest 

de Rússia. Es va introduir el cultiu al Regne Unit, al nord i a l’oest d’Europa. Les 

masses forestals, la seva producció i la seva exportació són escasses. 

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Densitat: entre 470 kg/m3 i 650 kg/m3. Contracció: Nerviosa. Coeficient de 

contracció volumètric: entre 12% i 15% i 0,50 - 0,60 (unitari). Coef. de contracció  

tangencial: entre 0,28 i 0,36 (unitari). Coef. de contracció  radial: entre 0,14 i 0,18 

(unitari). Duresa: entre 2,2 i 3,2 o semidura. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta lliure de defectes i imperfeccions. Flexió estàtica: entre 88 N/mm2 

i 99 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: entre 10.600 N/mm2 i 14.500 N/mm2. Compressió 

axial: entre 45 N/mm2 i 62 N/mm2. Tallant: entre 8,80 N/mm2 i 10,90 N/mm2. Flexió 

dinàmica: entre 5,00 J/cm2 i 7,5 J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

La fusta està classificada com poc o mitjanament durable enfront l’acció dels 

fongs xilòfags, i sensible als cerambícids, als anòbids i a les termites. 

La fusta de duramen no és impregnable i la d’albeca és mitjanament 

impregnable, encara que té gran varietat de comportaments. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Fusteria interior, exterior i d’armar, ebenisteria, per la fabricació de 

fusta laminada encolada, travesses i xapes de recobriments decoratius. 

Assecatge: La fusta s’asseca amb rapidesa però és més lenta que la fusta d’avet o 

de pi. Es poden produir deformacions i que els nusos es trenquin i saltin. Es 

recomana fer un assecament suau per evitar taques. 

Propietats tecnològiques: El serrat es realitza sense dificultat i es poden utilitzar els 

equips convencionals, tot i que la presència de resina pot provocar l’escalfament 

de les serres. Es recomana prendre recomanacions amb les fustes molt resinoses. 

Presenta bones aptituds per l’obtenció de xapa per desenrotllament i mitjançant 

tall a la plana. Es mecanitza amb facilitat, encara que poden haver-hi dificultats 

degut als nusos i a la resina.  

L’encolat pot presentar dificultats per la resina, es recomanen coles alcalines. Si 

s’elimina la resina, l’encolat no té dificultats. El clavat i collat es realitza amb 

trepats previs. L’acabat de la fusta no té problemes, admet pintures, vernissos i tints 

amb facilitat; la resina pot perjudicar l’acabat degut a l’excés d’aquesta en 

exposar-se al sol. 
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FITXA 9 :     ROURE 

NOMS COMERCIALS: A Espanya anomenat Roure comú (1) i Roure Albar (2). 

NOMS BOTÀNICS: 
(1)Quercus robur L. Syn.- Quercus pedunculata Ehrh 

(2)Quercus petraea Liebl. Syn.- Quercus sessiliflora Salisb = Quercus sessilis Ehrh 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

La fusta del duramen varia entre marró - groc clar i marró 

i a l’albeca es una mica mes clar, sent clarament 

diferenciable. Els anells de creixement son visibles i 

diferenciables. A la secció radial apareixen radis 

llenyosos amples, mentre que en la secció tangencial es 

manifesten com línees verticals de color mes fosc.   

La fibra és recta i el gra és gros. 

Té un olor força fort i es defineix com una fusta acida, ja 

que pot arribar a corroir metalls. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 

La seva producció i explotació son estables i es troba principalment a Europa, en 

l’Àsia menor i al nord d’Àfrica. Per el que fa Espanya la podem trobar al nord del 

país des de Galicia, on predomina el roure comú davant del roure Albar, fins a 

Catalunya on la situació és inversa. 

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Densitat: entre 670 kg/m3 i 760 kg/m3. Contracció: mitjanament nerviosa. 

Coeficient de contracció volumètric: entre 11,9% i 14,5% i 0,40 - 0,49 (unitari). Coef. 

de contracció  tangencial: entre 6,9% i 10,5% i entre 0,23 i 0,35 (unitari). Coef. de 

contracció  radial: entre 3,9% i 4,7% i entre 0,11 i 0,22 (unitari). Duresa: entre 3,5 i 4,4 

o semidura. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta lliure de defectes i imperfeccions. Flexió estàtica: entre 86 N/mm2 

i 136 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: entre 10.500 N/mm2 i 14.500 N/mm2. Compressió 

axial: entre 52 N/mm2 i 64 N/mm2. Tallant: entre 9,30 N/mm2 i 11,50 N/mm2. Flexió 

dinàmica: entre 5,0 J/cm2 i 7,4 J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

La fusta està classificada com durable enfront l’acció dels fongs xilòfags, i sensible 

als cerambícids, als anòbids i als lícits, mentre que mitjanament durable davant les 

termites. 

La fusta de duramen no és impregnable i la d’albeca és impregnable. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Fusteria interior i d’armar, travesses, mobiliari i ebenisteria, construcció 

naval, obres hidràuliques i fons de contenidors i vagons. 

Assecatge: La fusta s’asseca lentament presentant risc a l’aparició de esquerdes 

superficials. Es recomanable protegir les testes i la part superior de les piles si 

s’asseca al aire amb forts vents i amb gran incidència del sol. 

Propietats tecnològiques: El serrat quan la fusta està verda es dificultós, provocant 

el desafilament de les serres. El mecanitzat posterior en sec no presenta problemes, 

mentre que el clavar o cargolar requereixen forats previs. El tintat i el pintat no 

presenten problemes però es recomana un tractament previ tapaporos. 

 

  



 
30 

ANNEX  A 

FITXA 10 :     EUCALIPTUS 

NOMS COMERCIALS: A Espanya anomenat Eucaliptus blanc i Eucaliptus blau. 

NOMS BOTÀNICS: 

Eucalyptus globulus Labill. Syn.- E.cordata Mig = Eucalyptus diversifolia Mig. = 

Eucalyptus delegatensis Dehn = Eucalyptus glauca DC = Eucalyptus perfoliata 

Desf. 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

La fusta de l’albeca és de color blanc grisós o de color 

crema pàl·lid, i el duramen varia des de color canyella 

a marró vermellós o marró grogós clar.  

La fibra és revirada i el gra és mig. 

La fusta de duramen acostuma a presentar tensions 

internes de creixement. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 

La seva zona natural de procedència es redueix exclusivament a Tasmània, tot i 

que s’ha introduït i ocupa grans extensions a Brasil, Espanya, Xile, Equador, 

Portugal, Estats Units, Índia i Rodesia entre d’altres llocs. A Espanya les principals 

repoblacions són a Santander, Astúries, Biscaia, Huelva i Galícia on les masses 

forestals, la seva producció i la seva importació són importants. 

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Densitat: entre 740 kg/m3 i 830 kg/m3. Contracció: Nerviosa. Coeficient de 

contracció volumètric: entre 0,67 - 0,73 (unitari). Coef. de contracció  tangencial: 

11,9% i 0,32 (unitari). Coef. de contracció  radial: 7,3% i 0,13 (unitari). Duresa: entre 

3,9 o semidura. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta lliure de defectes i imperfeccions. Flexió estàtica: entre 142 

N/mm2 i 153 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: 16.500 N/mm2. Compressió axial: entre 59 

N/mm2 i 76 N/mm2. Compressió perpendicular: 12,7 N/mm2. Flexió dinàmica: 5,5 

J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

La fusta està classificada com no durable enfront l’acció dels fongs i com sensible 

als a les termites. 

La fusta de duramen és poc impregnable i l’albeca és impregnable. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Paviments, travesses de ferrocarril, pasta de paper i taulers de 

partícules i de fibres. 

Assecatge: El seu assecament és difícil ja es poden produir deformacions taques o 

que la fusta es col·lapsi. 

Propietats tecnològiques: El serrat es realitza amb dificultat i calen utilitzar els 

equips d’alta potència degut a les tensions de creixement, que poden provocar la 

deformació de les peces quan acaben de ser serrades.  

Presenta bones aptituds per l’obtenció de xapa per desenrotllament però no són 

de bona qualitat. L’encolat pot presentar dificultats si les peces no estan ben 

polides. El clavat i collat no són fàcils perquè la fusta s’obra. L’acabat de la fusta 

no té problemes, admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. 
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FITXA 11 :     POLLANCRE 

NOMS COMERCIALS: A Espanya anomenat Pollancre. 

NOMS BOTÀNICS: Populus alba L., Populus canescens Sm., Populus nigra L. i Populus hybrid. 

DESCRIPCIÓ DE LA 

FUSTA: 

 

La fusta es de color groc pàl·lid o blancs groguenc, 

poden presentar lleugeres variacions, però sense 

presentar diferencies visuals entre la part del duramen i 

l’albeca. 

Els anells de creixement son visibles, la fibra es recta i el 

gra és fi. 

PROCEDENCIA I 

DISPONIBILITAT: 

La seva producció i la seva importació són molt importants, i es pot trobar  en 

abundància al centre i al est d’Europa, al centre-oest de l’Àsia i al nord d’Àfrica.  

PROPIETATS FÍSIQUES: 

Densitat: entre 420 kg/m3 i 480 kg/m3. Contracció: mitjanament nerviosa. 

Coeficient de contracció volumètric: 14,3% i 0,49 (unitari). Coef. de contracció  

tangencial: 7,4% i entre 0,25 i 0,32 (unitari). Coef. de contracció  radial: 2,8% i entre 

0,12 i 0,19 (unitari). Duresa: entre 1,2 i 2,6 o tova. 

PROPIETATS 

MECÀNIQUES: 

Considerant fusta lliure de defectes i imperfeccions. Flexió estàtica: entre 54 

N/mm2 i 86,5 N/mm2. Mòdul d’elasticitat: entre 8.100 N/mm2 i 9.600 N/mm2. 

Compressió axial: entre 29 N/mm2 i 37 N/mm2. Compressió perpendicular: 7,8 

N/mm2. Tallant: entre 5,0 N/mm2 i 7,0 N/mm2.  Flexió dinàmica: entre 3,8 i 4,9 J/cm2.  

DURABILITAT 

NATURAL I 

IMPREGNABILITAT: 

La fusta està classificada com no durable enfront l’acció dels fongs i com sensible 

als cerambícids, als anòbids i a les termites, mentre que es resistent als lícits. 

La fusta de duramen és poc impregnable i l’albeca és impregnable, tot i que 

presenten un grau inusual de varietat. 

ALTRES 

CONSIDERACIONS: 

Aplicacions: Mobles d’interior, envasos i embalatges, instruments musicals, pasta 

de paper i taulers contraxapats. 

Assecatge: El seu assecament és fàcil, tot i que s’ha de tenir cura durant l’assecat 

natural amb ambients d’alta humitat. 

Propietats tecnològiques: El serrat es realitza amb facilitat i es una fusta apta per 

obtenció de xapa per desenvolupament, poden presentar problemes en el 

mecanitzat. No presenta cap problema en l’encolat ni d’aplicació de cap tipus 

de vernís, mentre que per el clavat o cargolat s’ha de foradar prèviament, ja que 

tendeix a esquerdar-se. 

Per qualsevol consulta d’alguna altre espècie no nombrada o d’ampliació d’informació 

relacionada amb alguna de les especies anteriorment exposades, es recomana la consulta 

algun llibre específic en la matèria, on es pot disposar d’una explicació mes extensa i de moltes 

mes especies de fustes existents en el nostre planeta. 

Es recomana el següent llibre: [9] Guindeo Casasús, Antonio; García Esteban, Luis; Peraza 

Sánchez, Fernando; Arriaga Martitegui Francisco; Kasner Camacho, Carlos; Medina Gallego, 

Gonzalo; De Palacios De Palacios, Paloma; Touza Vázquez, Manuel. Especies de maderas, para 

carpintería construcción y mobiliario. Madrid: AITIM, 1997. 
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A.4: LA PROTECCIÓ DE LA FUSTA  

En aquest annex s’exposen extensament els diferents agents degradants, els mètodes i 

productes a de protecció a la fusta, així com la normativa del CTE organitza i regula tots 

aquests factors. 

A.4.1 AGENTS DEGRADANTS  

S’enten com agent degradant tota causa directa i indirecta que intervé en el deteriorament o 

alteració de la fusta. 

Es poden classificar els agents degradants en dos grans grups: 

- Agents abiòtic o no vius 

- Agents biòtics o vius 

AGENTS ABIÒTICS O NO VIUS: 

Els agents no vius o abiòtic es poden dividir en 3 grups: 

Agents atmosfèrics 

Principalment els agents o accions degradadores provinents de l’atmosfera es poden classificar 

en tres grups, explicats a continuació: 

- Acció del Sol: La radiació solar provoca que es degradi la lignina (color grisos), es perdi 

cohesió entre les fibres (desfilaments superficials) i provoca variacions d’humitat entre 

l’interior i l’exterior (aparició de fissures). Actua principalment a través dels rajos ultraviolats i 

dels rajos infrarojos.  

 

Figura A.11: Fusta fortament degradada per l’acció del Sol. 

- Acció de la pluja: Al igual que el sol, provoca variacions d’humitat entre l’interior i l’exterior 

propiciant l’aparició de fissures. 

- Humitat: Depèn de la humitat relativa i temperatura del aire, provocant variacions de 

resistència mecànica i en el cas de pèrdua d’humitat contraccions i en el cas d’augment 

minves, que poden provocar esquerdes i desajustaments entre encaixos. Indirectament 

també genera millors condicions per la aparició i desenvolupament de fongs xilòfags. 
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Compostos químics 

En línea general, la fusta és un material que ofereix una gran resistència a compostos químics. 

Aquests, però, poden modificar significativament la seva resistència de dues formes: 

augmentant el volum de fusta (inflament) i disminuint les seves propietats resistents al 

incrementar el contingut d’humitat, aquesta acció però, és totalment reversible; i provoca 

alteracions a components propis de la fusta (cel·lulosa, lignina,...), sent aquestes accions 

permanents i irreversibles. 

Es poden dividir els compostos químics en tres grups: 

- Acció dels àlcalis: Provoquen principalment inflament i una dissolució de la lignina i de 

l’hemicel·lulosa que deriva en una disminució de les propietats mecàniques. Les solucions 

alcalines són més destructives de les solucions acides i afecten més greument a les fustes 

frondoses mentre que les coníferes presenten una gran resistència (pròxima als acers 

especials). El valor del pH es pot utilitzar per avaluar la seva acció corrosiva. 

- Acció dels àcids: Produeixen la hidròlisis de la fusta en presència d’aigua lliure i oxigen, 

causant una pèrdua de resistència mecànica permanent. Aquesta acció és típica en zones 

d’unió entre peces reforçades amb elements metàl·lics, gràcies a les sals del ferro. Al igual 

de els àlcalis, el valor del pH es pot utilitzar per avaluar la seva acció corrosiva.  

- Acció dels sals: L’acció de sals alcalines o àcides es pot preveure en funció del seu pH, en 

general les sals neutres (pH pròxim a 7) no produeixen cap degradació, mentre que les sals 

àcides (assimilables a àcids dèbil) i les sals alcalines(assimilables a àlcalis dèbil) no 

produeixen una degradació important. 

Combustió 

La combustió de la fusta es produeix gràcies a una reacció química del carboni i hidrogen de 

la fusta amb l’oxigen de l’atmosfera mitjançant l’acció de calor. Aquesta reacció és 

exotèrmica (desprèn escalfor, fet per el qual la fusta és un combustible apreciat). Els principals 

factors que influeixen en aquest procés son: l’espècie de fusta, la densitat, el gruix, les 

dimensions, l’aspecte superficial, el contingut d’humitat, les dimensions de la font de calor i el 

seu coeficient de conductivitat calorífica, la seva escalfor específica i la formació de carbó. 

Aquesta combustió carbonitza la secció de l’exterior a l’interior, reduint paulatinament la secció 

resistent, ja que la matèria carbonitzada no ofereix resistència. Durant aquest procés químic 

primer es produeix una desgasificació, consistent en una pèrdua inicial del vapor d’aigua 

(humitat) i posteriorment de gasos que poden cremar si hi ha suficient aire, a la vegada que es 

va formant carbó vegetal que es consumirà fins a convertir-se en cendra (figura A.12) 

 

Figura A.12: Imatge de la textura de la fusta un cop carbonitzada 

Aquest procés depèn de la velocitat en que augmenta la temperatura, ja que si la 

temperatura augmenta ràpidament la segregació de gasos és major que la formació de carbó 
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vegetal, provocant una inflamació dels gasos que produeix la crema amb flama. Mentre que 

en el cas contrari, la formació de carbó vegetal és major que la segregació de gasos, es 

produeix la combustió sense flama en presència de O2 el que es coneix com a reacció 

incandescent. 

En contraposició al que sembla, la fusta tot i ser un material combustible (aporta aliment al foc) 

té un comportament a la combustió tolerable comparat amb altres materials utilitzats en la 

construcció d’estructures com l’acer (que a altes temperatures ràpidament es dilata provocant 

el col·lapse del conjunt) o el formigó armat (que amb l’escalfor s’esquerda, accentuant-se 

quant pateix el refredament ràpid provocat pel intent d’apagar el foc, perdent així gran part 

de la seva resistència). 

El que fa de la fusta un material segur davant un incendi és: la seva baixa conductivitat 

tèrmica, ja que manté l’interior de la secció a una temperatura menor conservant les seves 

propietats resistents durant més temps; la carbonització superficial, que es produeix al iniciar-se 

la crema actua com un aïllant tèrmic dificultant encara més la penetració de l’escalfor i 

impedeix la sortida de gasos, retardant el procés de combustió; i finalment la seva 

menyspreable dilatació tèrmica, limitant la deformació de l’estructura. 

AGENTS BIÒTICS O VIUS: 

La fusta és un material estable i d’origen orgànic, compost principalment per lignina i cel·lulosa, 

fet que per la seva pròpia naturalesa constitueix la base de l’alimentació de diferents 

organismes vius del regne vegetal (fongs) i animal (insectes), fet que provoca “l’atac” 

d’aquests al material. 

Regne vegetal 

Es tracta de microorganismes vegetals d’organització cel·lular primitiva que viuen de forma 

paràsita o sapròfita.  

- Floridures:  S’alimenten principalment de les matèries emmagatzemades en l’interior de les 

cèl·lules de la fusta (no de la lignina o cel·lulosa) provocant mínimes pèrdues en la 

resistència del material. Es detecten en forma d’espores de color fosc o de proliferacions 

encotonades. Són fàcilment eliminables amb un drap, degut al seu creixement superficial. 

Tot i no resultar perillosos per si sols, si que creen les condicions idònies perquè es 

desenvolupin els fongs de putrefacció. 

- Fongs cromogènics: Al igual que les floridures, s’alimenten principalment de les matèries 

emmagatzemades en l’interior de les cèl·lules de la fusta, així que tampoc provoquen 

degradacions a les parets cel·lulars, afectant mínimament les propietats fisico-mecàniques. 

Es caracteritzen per provocar tonalitats blavoses, verdoses i vermelloses. 

 

Figura A.13: Imatge de fusta infectada per fongs cromogènics. 
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- Fongs de putrefacció: S’alimenten i es desenvolupen 

de les parets cel·lulars de la fusta mitjançant enzims, 

fet que produeix una degradació major. Al ser interior 

no resulta fàcil de detectar en estats inicials, mentre 

que en estats mes avançats genera tons vermellosos 

pàl·lids. Es diferencien tres tipus de putrefacció: 

putrefacció pàl·lida o cúbica, és la mes greu i 

perillosa amb tonalitats marrons foscs i esquerdant-se 

perpendicularment i transversalment formant 

estructures paral·lelepipèdiques, prismàtiques, 

laminars, etc.; putrefacció blanca o fibrosa, ataquen 

principalment la lignina provocant un aspecte fibrós i 

adquirint un color blanquinós, principalment es 

produeix en fustes frondoses; putrefacció tova, 

ataquen principalment a la cel·lulosa de les parets 

secundaries en ambients alts en humitat i presenten 

un aspecte superficial de petits cubs, tous i 

esponjosos. 

 

Figura A.14: Aspecte de la putrefacció 

pàl·lida o cúbica. 

Regne animal 

Insectes xilòfags larvaris: 

Són insectes metafòrics del ordre dels coleòpters que es presenten en quatre estats ou, larva, 

pupa i, finalment, insecte. Ponen als ous a la fusta (en esquerdes, fissures, forats,..) i s’alimenten 

de la lignina i cel·lulosa. En la fase de larva produeixen galeries característiques segons 

l’espècie al “menjar-se” la fusta (és la principal forma de detectar l’espècie), provocant 

modificacions de les propietats mecàniques de la fusta. Al final del cicle la larva s’acosta a la 

superfície on pupa i desprès a la primavera un cop transformat en insecte marxa cap a 

l’exterior, tornant per la posta d’ou i començant de nou el cicle (figura A.15). Els factors 

d’influència que provoquen el desenvolupament d’una espècie o altres d’insecte són: 

l’espècie de la fusta, el contingut humitat, la temperatura i la presencia de fongs de 

putrefacció. Els mes coneguts i comuns son: Annobium punctatum De geer (Corc), Lyctus 

brunneus Steph (Arna), o Hylotrupes bajulus L. (corc gran). 

 

Figura A.15: Aspecte de la fusta atacada per insectes xilòfags larvaris. 

A continuació s’exposa la taula A.11 amb les principals característiques i diferències entre 

espècies que presenta la fusta infectada amb els principals insectes xilòfags larvaris. 
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 Taula A.11: Definició de les principals característiques que diferencien el corc, l’arna i el corc gran [10]. 

ESPECIE 
FORATS DE 

SORTIDA 
ESPECIE DE FUSTA HUMITAT SERRADURES CICLE DE VIDA 

CORC 

Circulars i entre 

1-3 mm de 

diàmetre 

Ataca a totes les 

especies, principalment a 

l’albeca de coníferes i de 

frondoses europees 

Qualsevol. 

Bast i rugós, 

amb formes 

el·líptiques 

Variable, 

generalment entre 

2 i 3 anys 

ARNA 

Circulars i entre 

1 i 2 mm de 

diàmetre 

Ataca a l’albeca de 

frondoses amb un al 

percentatge de midó 

Inferior a 

18% 

Molt fi i amb 

tonalitat 

groguenca 

Generalment un 

any, escurçable 

amb altes 

temperatures. 

CORC 

GRAN 

Entre 6-10mm, 

ocasionalment 

inferiors a 3mm 

Ataca a coníferes, 

principalment a l’albeca 

Entre 10 i 

14 % 

Bast i amb 

forma 

cilíndrica. 

Normalment entre 

4 i 6 anys 

Insectes xilòfags socials: 

Són insectes del ordre dels isòpters incapaços de 

viure individualment. Els ous els pon la reina i cada 

individu desenvolupa una feina per la colònia 

segons el seu rol: els reis (fundadors de la colònia), 

els reis de substitució, els soldats i els obrers (figura 

A.16). Principalment hi ha tres especies de termites: 

Reticulitermes lucifugus Rossi (termita subterrània) 

es troba a la península Iberica i Balears, 

s’alimenten de la cel·lulosa de la fusta 

(principalment de fusta tova) obrint galeries 

paral·leles a les fibres de diàmetre 1-2mm i atacant 

elements immòbils (no finestres ni mobles), són 

l’espècie de termita que genera mes danys a 

l’estructura de la fusta ; Criptotermis brevis Walker 

(termites de fusta seca) principalment es localitza 

a Canàries; i Kalotermes flavicollis Fabricius els 

danys d’aquesta espècie son molt escassos. 

 

Figura A.16: Aspecte de la fusta atacada per 

insectes xilòfags socials. 

Insectes xilòfags marins: 

 

Figura A.17: Aspecte de la fusta 

atacada per insectes xilòfags marins. 

 

Els factors de màxima influència per el seu 

desenvolupament són: l’oxigen, la temperatura i la salinitat 

de l’aigua (figura A.17). Principalment hi ha dos grans grups: 

els mol·luscos xilòfags, a l’estat espanyol només tenen certa 

importància el gènere Teredo, el seu atac no és visible des 

de l’exterior i la seva intensitat és variable; i els crustacis 

xilòfags, poden trobar-se empresonats a l’interior de la fusta 

i el seu atac és visible des de l’exterior sent molt diferent a la 

dels mol·luscs, també actuen amb massa obrint galeries 

longitudinals inferiors a 1cm i amb diàmetres de 2cm 

deixant la fusta pràcticament garbellada. 
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A.4.2 PRODUCTES DE PROTECCIÓ 

En aquest punt s’expliquen els diferents productes i les seves principals característiques per tal 

de realitzar una correcte protecció als agents degradants. Tots aquests protectors han d’estar 

inscrits al Registre Oficial Central de Productes i Materials Fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura, 

Pesca i Alimentació. 

Els principals protectors contra l’acció del sòl, son vernissos, dels qual existeixen una gran 

varietat i que també tenen una funció estètica. 

Per altre banda, els protectors contra agents xilòfags de la fusta estan compostos per matèries 

actives o principis actius, com sals minerals o productes de síntesi que la seva funció és atacar 

als agents agressius; productes fixadors, que fixen el producte per reacció química o per resines, 

i els solvents, que són els encarregats d’introduir la solució a la fusta, poden ser dissolvents 

orgànics o aigua. Les principals característiques que han de tenir aquests protectors son, posseir 

propietats fungicides i/o insecticides, mantenir la seva eficàcia protectora amb el temps, ser de 

fàcil introducció a la fusta, i no alterar les propietats físiques ni mecàniques de la fusta. A més a 

més d’aquestes propietats principals i per les quals s’aplica el protector, també han de 

presentar altres característiques com, que no augmentin la inflamabilitat de la fusta,que no 

siguin tòxics al contacte amb l’home o altres animals, no degradar els plàstics ni ser corrosius 

per les metalls, presentar una olor i color tolerables, etc. 

Els principals tipus de protectors contra agents xilòfags són els següents, tot i que els més utilitzats 

actualment són els protectors hidrosolubles i els dissolvents orgànics: 

PROTECTORS HIDROSOLUBLES 

Són barreges de sals minerals dissoltes en una solució aquosa amb una concentració que varia 

en funció del grau de protecció desitjat, del mètode de tractament i de l’espècie de la fusta. 

En aquests protectors les sals minerals actuen com a principi actiu fungicida i insecticida i com 

a producte fixador, mentre que com a solvent s’utilitza l’aigua. 

Els principals productes per la utilització a l’autoclau son les sals CX amb base de Coure HDO i 

Bor, les sals E amb base de coure i “azoles” i sals ACQ amb base d’amoníacs quaternaris de 

coure i clorurs de “benzalconio”. 

Anteriorment s’utilitzaven altres composicions com les sals CCA (Crom, Coure i Arsènic), CCB 

(Crom, Coure i Bor) i CFK (Crom, Fluor i Coure), però degut a les toxicitat mediambiental de 

l’Arsènic i el Crom, aquestes sals ja no s’utilitzen genèricament i estan fortament restringides.  

 

Figura A.18: Imatge de travesses tractades amb sals de coure, al sortir de l’autoclau. 

La fusta tractada amb protectors hidrosolubles presenta un aspecte net i sol agafar una 

coloració verdosa al sortir de la caldera, com mostra la figura A.18, que amb contacte en l’aire 

deriva cap a un to mes verdós – groguenc degut a l’oxidació del coure. 
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Al tenir com a solvent l’aigua pateixen un major inflament un cop tractades i requereixen un 

temps d’assecatge mes llarg, poden arribar a produir-se esquerdes. 

PROTECTORS EN DISSOLVENTS ORGÀNICS 

Són mescles complexes que utilitzen com a principi actiu un compost orgànic de síntesi, com a 

producte fixador resines i com a solvent dissolvent orgànic, hidrocarburs asfàltics derivats del 

petroli. Aquests productes al tenir com a solvent dissolvent orgànic fan que les empreses 

encarregades d’utilitzar aquests solvents han de disposar dels mitjans necessaris per recuperar 

el dissolvent. 

Els compostos orgànic de síntesi utilitzats poden ser fungicides o insecticides, i evolucionen 

contínuament i ràpidament, així que es fa difícil determinar-los, però es pot dir que cada 

vegada evolucionen cap a una major afectivitat i cap a un compost mes respectuós amb el 

medi ambient. Es comercialitzen habitualment de forma líquida, no són corrosius i no taquen els 

materials amb els quals estan en contacte, donant lloc a una fusta neta i sense canvis de color 

respecte la tonalitat natural. 

PROTECTORS HIDRODISPERSABLES 

Comercialment coneguts com emulsions, els protectors hidrodispersables són mescles de 

principis actius no solubles amb aigua als quals se’ls hi afegeix un emulgent per produir una 

bona dispersió al aigua. Es considera un producte intermedi entre els protectors amb dissolvent 

orgànics i els protectors hidrosoluble, ja que té com a solvent l’aigua, com a fixador resines i 

com a principi actiu un compost orgànic de síntesi, poden presentar propietats fungicides i/o 

insecticides. 

Així que aquests productes presenten un futur esperançador, ja que tenen l’eficàcia dels 

dissolvents orgànics però al utilitzar l’aigua com a solvent, son molt menys contaminants amb el 

medi ambient. Aquest protector no canvia el color de la fusta tractada, no és corrosiva per els 

metalls ni els plàstics, no augmenta la inflamabilitat, no taca els materials amb els que està en 

contacte, mentre que si admet un acabat posterior i es compatible amb la majoria d’adhesius. 

PROTECTORS MIXTES 

A l’actualitat han aparegut protectors que mesclen com a principi actiu sals minerals (de coure 

i de bor) amb productes de síntesi, donant lloc al que es coneix com a protectors mixtes i dels 

quals encara s’està estudiant la seva eficàcia per la protecció de classe de risc 4, degut a la 

manca d’informació. Aquest producte demostra la continua evolució i millora dels protectors i 

que és un concepte que està viu i que presenta un potencial molt més gran que l’actual. 

PROTECTORS ORGÀNICS NATURALS 

Són producte que s’obtenen de la destil·lació del quitrà o de la piròlisis del petroli, uns dels mes 

coneguts són les creosotes (figura A.19), que donen un to fosc a la fusta tractada i no accepten 

ser envernissats ni pintats posteriorment. 

Al ser un material tant conegut, el seu ús està pràcticament limitat al tractament de pal i 

travesses, i està molt normalitzat tant pel que fa la composició com per el que fa la seva 

utilització (Directiva Europea 2001/90/CE), ja que representa un risc per els afectes nocius que 

té sobre l’home i els danys que pot produir sobre la pell. 
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Figura A.19: Imatge de travesses tractades amb creosotes.  

PROTECTORS NATURALS 

La recent preocupació mediambiental provoca una tendència a l’exploració i utilització de 

productes naturals i tradicionals basats en matèries actives procedents directament de la 

naturalesa, sense cap tipus de modificació química artificial, però encara no es disposa d’una 

amplia i correcte informació sobre la seva eficàcia i viabilitat. 

A.4.3 MÈTODES DE PROTECCIÓ 

Una vegada es coneix la necessitat de protecció del element i els possibles agents degradants 

que el poden afectar, així com els productes que es poden utilitzat es defineix el seu mitjà 

d’aplicació i altres mètodes de protecció, amb els criteris que ha de justificar la seva elecció. 

En el cas de la necessitat d’aplicació d’algun producte de protecció perquè la durabilitat 

natural de la fusta no suporta les exigències d’agressivitat de l’entorn, existeixen diferents 

mètodes de protecció, els principals s’exposen a continuació: 

MESURES CONSTRUCTIVES 

Primerament cal destacar les mesures constructives, tot i no ser un mètodes de protecció sinó 

un mesura de protecció s’inclou dins d’aquest apartat perquè tenen el mateix objectiu, ja que 

intenta millora la durabilitat de la fusta, però des d’un punt de vista diferent ja que no intenten 

evitar o reduir els afectes dels atacs dels agents degradants sinó, que el que intenten es evitar o 

reduir el contacte amb aquests.  Les mesures constructives no constitueixen, per si soles, una 

protecció en ambients agressius però si que col·laboren a reduir el risc d’atac dels agents 

degradants, així que és una forma de protecció passiva i preventiva, que tot i l’aplicació 

d’algun producte de protecció, s’ha de tenir en compte i és aconsellable aplicar sempre. 

El principal objectiu de les mesures constructives en prevenció al risc a la infecció d’algun 

agent degradant, és eliminar o reduir al màxim la humitat a la fusta, ja que és aquest un dels 

principals problemes de durabilitat, ja sigui per ell mateix o perquè dona lloc als ambients o 

condicionants necessaris perquè altres agents biòtics o abiòtics es generin. 

Per això totes les mesures i detalls tècnics exposats a continuació tenen en comú, evitar zones 

d’acumulació d’aigua o evitar al màxim el contacte amb aquesta i procurar una ventilació 

abundant per un cop establert contacte amb aigua, la fusta es pugui assecar el màxim de 

ràpid. 

La fusta és un material clarament anisòtrop i en la direcció paral·lela a les fibres presenta una 

gran capacitat d’absorció de l’aigua, així doncs que la testa d’un element és un punt crític per 

on arranca la afectació d’alguns agents degradants relacionat amb una humitat elevada. Així 

que per aquests motiu, s’ha d’evitar col·locar la testa de la peça en contacte directe amb 
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l’aigua o punt d’humitat excessiva, un cas típic i molt habitual es en els pilars d’estructures i la 

seva fixació amb el sòl, on la testa s’enfronta a humitats altes. 

Aquesta trobada es pot resoldre de múltiples formes, ja sigui aixecant el pilar del sòl, per evitar 

així el contacte directe amb l’aigua, col·locant algun tipus de material impermeabilitzant que 

talli el possible ascens de la humitat entre la testa del pilar i el sòl, col·locant algun element de 

fusta amb les fibres en direcció perpendicular a l’ascens de la humitat per així reduir de forma 

important l’absorció d’humitat, etc. però la mes extensa, habitual i econòmica és la primera 

solució on es deixa el pilar “curt” sense que arribi a tocar amb el sòl i es fixa a un element 

d’acer (que pot tenir diferents dissenys i degudament protegit contra la humitat) mitjançant 

alguns tipus de passador. 

Hi ha altres exemples i detall que val la pena estudiar detingudament que també es basen en 

evitar o reduir al màxim el risc d’absorció d’humitat per testa, com per exemple quant les 

bigues que composen una coberta tenen volada a l’exterior.  

El sol fet de prolongar la biga a l’exterior, fa que la biga tingui una humitat diferent entre el seu 

tram central i la part dels extrems que està a una humitat elevada, a més a més, la part més 

vulnerable de la biga, la testa, està en el punt de màxima humitat. Com mostra la figura A.20, 

per tal d’evitar o reduir aquest concepte, és molt habitual veure les bigues amb algun tipus de 

mecanitzat al seu extrem, anomenat vogit, que a part de cobrir un aspecte estètic també 

millora l’expulsió de l’aigua que es pugui retindré en la testa i la protegeix mes de la intempèrie 

al recular la seva posició. Un altre manera de protegir la testa de les bigues de coberta és la 

col·locació d’algun element metàl·lic o impermeable a la testa. 

             

            

Figura A.20: Diferents vogits  per protegir la testa de bigues de coberta a l’exterior.  

Dos altres aspectes a destacar en les cobertes és, primerament, la contribució de la volada en 

la protecció que exerceix als elements superiors del parament de façana, ja que una major 

volada protegeix millor de la intempèrie els elements de façana que no pas una volada curta. 

L’altre aspecte a tenir en compte, és fer un disseny de coberta adequat amb un sistema 

d’evacuació de l’aigua que es pot filtrar per l’acabat, així com una adequada ventilació, 

normalment això s’aconsegueix amb càmeres d’aire fetes mitjançant rastrells en sentit paral·lel 

al pendent. 

Un altre exemple que cal nombrar i estudiar consistent en la protecció de la testa de l’element, 

és la trobada d’una biga interior o exterior amb un parament vertical o mur ja sigui de fàbrica 

de maó o de formigó armat. El conflicte a resoldre, en el fons, és el mateix que els exemples 

anterior, ja que s’ha de protegir la testa de la peça de la humitat que podria ser l’origen de 
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futures patologies que s’originarien a la zona de recolzament danyant-la i poden provocar el 

col·lapse de la biga per el punt encastat. Aquest detall ha estat una preocupació al llarg de la 

història en diferents tractats de construcció amb fusta. 

Tal com mostra la següent figura A.21, aquesta trobada es pot solucionar de diferents formes i 

tradicionalment ha anat evolucionant i millorat fins l’actualitat. Al detectar el problema que 

suposava encastar la biga de fusta al mur sense cap tipus de ventilació i amb contacte directe 

amb el formigó. Per això, en tractats sobre construcció amb fusta es començaren a idear 

diferents sistemes per tal de minimitzar els danys patits per la testa de la biga. 

 

Figura A.21: Evolució històrica de la protecció de la testa de bigues en la trobada amb mur.  

Es començà col·locant un tipus de tela asfàltica al cap de la biga per tal d’evitar el contacte 

directe amb el mur i per fer de barrera a la humitat, però aquest mètode sols era útil per fustes 

amb humitat de equilibri higroscòpic de servei, ja que si posteriorment absorbia humitat 

presentava dificultats per desfer-se de l’aigua sobrant. Per aquest motiu, al 1921 l’arquitecte 

francès E. Barberot en el seu tractat pràctic de l’edificació, pensar diferents formes de 

solucionar el problema com per exemple, esglaonar el mur i fer la continuació en un menor 

gruix per així col·locar una biga longitudinal al mur que servir de recolzament a les bigues del 

forjat que no arribaven a tocar el mur per tenir ventilació, d’aquesta manera l’encarregat 

d’interaccionar amb el mur era el dorment i no era per testa. També idear deixar la biga mes 

curta, evitant que entri al mur, i col·locar una mènsula de pedra que transmetés la càrrega al 

mur, aquest sistema però provocava flexió al mur, ja que la càrrega estava descentrada del eix 

del mur. Barberot també proposar deixar la testa enretirada del mur i ventilar-la per l’exterior 

amb un forat degudament protegit de l’entrada d’aigua i ocells, mitjançant una reixa. 

Al 1953, també l’alemany Frick-Knöll idear diferents formes de salvar la testa de possibles 

patologies, destacar primerament una solució consistent en deixar la testa de la biga reculada 

del contacte directe amb el mur i col·locant una grapa plegada envoltant el cap de la biga 

per on es produeix la ventilació de la testa. També proposar deixar obertures laterals a la zona 

del cap de la biga o si es amb fabrica de maó, deixar de col·locar algun maó per aconseguir 

ventilació amb l’interior.  
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Finalment, es presenten solucions més actuals, com per exemple són la unió amb el mur 

mitjançant un element metàl·lic (estrep) que transmet la càrrega provocant flexió al mur, ja 

que descentra la càrrega, sempre deixant la testa de la biga una mica curta per obtenir 

ventilació per testa. Finalment, el sistema més actual i més correcte, ja que es col·loca material 

impermeabilitzant a la base, es ventilar la testa de la biga i la part lateral encastada i també es 

col·loca aïllament tèrmic per compensar la pèrdua de secció del mur i evitar el pont tèrmic. 

També hi ha altres solucions que directament eviten que el màxim de superfície de fusta 

possible estigui en contacte amb la humitat. 

Per acabar un altre punt a tenir en compte, es realitzar tots els mecanitzats abans d’aplicar 

qualsevol producte de tractament, ja que si a posteriori es realitzen talls, encaixos, o qualsevol 

altre mecanitzat, es redueix el gruix de fusta tractada (aconseguida segons el nivell de 

penetració) o afloren a la superfície zones no protegides, donant lloc a punts crítics on per on 

podrien penetrar més fàcilment tèrmits, i poden desenvolupar-se problemes greus de 

durabilitat.  

PINZELLAT 

És l’aplicació del producte mitjançant un pinzell, brotxa o corró. És un tractament passiu ja que 

depèn de la capacitat natural d’absorció (impregnabilitat) de la fusta sent aquesta irregular i 

incontrolable. Generalment, el protector aplicat és un dissolvent orgànic o dissolt en aigua i 

penetra a la fusta per capil·laritat (procediment sense pressió) aconseguint una protecció 

superficial. És un requisit indispensable per la correcte aplicació que la fusta es trobi seca, amb 

un contingut d’aigua inferior al 18%. 

POLVORITZACIÓ 

Consisteix en l’aplicació d’un dissolvent orgànic a la superfície de la fusta mitjançant un 

polvoritzador manual o mecànic aconseguint una protecció superficial, sent aquest sistema 

més eficaç que el pinzellat. Igual de el pinzellat és un requisit indispensable que la fusta es trobi 

seca, amb un contingut d’aigua inferior al 18%. Aquest mètode però es molt utilitzar per protegir 

la fusta acabada de serrà de fongs i floridures durant el període d’assecatge, on en aquest cas 

la humitat es superior el 28% (no es pot evitar per l’acció de serrà) i s’apliquen hidrosolubles o 

hidrodispersables. 

IMMERSIÓ BREU 

Consisteix en submergir totalment en un protector hidrosoluble (dissolvent orgànic o 

hidrodispersable) durant un període curt de temps, que pot variar entre 10 i 20 segons fins a 10 

minuts, depenen de l’espècie (capacitat d’impregnació), de les dimensions de la peça, i del 

tipus de protector utilitzat. La impregnació és superficial i es produeix per capil·laritat de la 

superfície cap a l’interior. Les condicions d’humitat son les mateixes que la polvorització, però 

en aquest mètode s’aconsegueix un a superfície de contacte entre la peces i el protector molt 

major, fet que millora la qualitat d’impregnació. 

IMMERSIÓ PROLONGADA 

Consisteix al igual que la immersió breu, en submergir totalment l’element a protegir en un 

dipòsit amb un protector hidrosoluble (dissolvent orgànic o hidrodispersable), però durant un 

període de temps major als 10 minuts. Aquest període de temps depenen de l’espècie 

(capacitat d’impregnació), del grau de protecció desitjat a la peça (arribant fins a la protecció 

mitja), el contingut d’humitat (fusta seca, amb humitat inferior a 18%), de les dimensions de la 

peça, i del tipus de protector utilitzat. 

Una variant d’aquest mètode és la impermeabilització calent - fred, consistent en realitzar un 

bany calent amb dissolvent del producte per tal de facilitar la sortida d’aire de l’interior de la 
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fusta, per seguidament submergir la peça en un bany fred amb els producte protector. Amb 

aquest mètode s’aconsegueix un grau mes alt d’absorció i retenció. Avui en dia però ja no es 

sol utilitzar, però s’havia utilitzat molt anteriorment per protegir la zona d’encastament dels pals 

de fusta. En la figura A.22 s’exposa la corba d’absorció de la immersió prolongada en el temps 

on inicialment l’absorció de producte és ràpida, posteriorment es suavitza i a llargs períodes de 

temps torna a créixer. També s’observa que en la fusta polida l’absorció és menor en els 

períodes de temps curts, mentre a que llarg plaç tendeix a igualar-se amb la fusta sense polir. 

 

Figura A.22: Corba d’absorció de producte protector per immersió prolongada [4]. 

DIFUSIÓ 

Consisteix en aplicar en forma de pasta o solució concentrada un protector, generalment 

hidrosoluble, a la superfície de la fusta humida que es difon per aquesta gràcies a la força del 

gradient de concentració. Actualment s’utilitza puntualment a través d’implants en forma de 

cartutxos que incorporen substàncies fungicides, en tractaments curatius de zones 

d’encastament de pal on comença a actuar a partir del 18% d’humitat. 

TRACTAMENTS AMB PRESSIÓ (AUTOCLAU) 

Són mètodes de tractaments que es basen en col·locar els elements de fusta (amb una humitat 

inferior al 28%) dins un recipient metàl·lic, anomenat genèricament autoclau i de forma 

cilíndrica (figura A.23), introduir-hi el protector, tancar-ho hermèticament i aplicar una pressió 

per provocar la penetració del protector a l’interior dels elements. Mitjançant aquest mètode 

s’aconsegueix una protecció profunda i es pot utilitzar tot tipus de producte protector. 

           

Figura A.23: Caldera tipus de tractament amb pressió a l’autoclau. 

Els autoclaus poden arribar a fer fins a 45m de longitud i un diàmetre entre 2 i 3 metres. Un altre 

aspecte a destacar, és  que un cop realitzat el tractament s’han d’apilar els elements en un lloc 
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protegit perquè els productes es fixin a l’interior de la fusta i es pugui evaporar el solvent. De 

forma genèrica es pot definir aquest període d’assecatge entre una o dos setmanes, tot i que 

depèn considerablement del tipus de producte i l’ambient. Aquest assecatge es força mes 

ràpid que quant la fusta es verda, ja que només té líquid en la zona de l’albeca (la meitat del 

volum de la fusta) 

Dins d’aquests mètodes també cal destacar el sistema Boucherie, per el seu gran valor històric. 

Era utilitzat per tractar pals de fusta humida i consistia en col·locar el pal lleugerament inclinat i 

en el cap superior s’instal·la un endoll hermèticament tancat (per no perdre la força de la 

pressió) connectat a un dipòsit amb el protector col·locat a una considerable alçada, per tal 

d’obtenir pressió per gravetat. Aleshores per força de la gravetat el protector penetrava al pal 

desplaçant la saba, substituint-la finalment per el líquid protector. 

Els principals sistemes utilitzats de tractament amb pressió es poden dividir segons la distribució 

del protector a l’interior de la fusta, en tres tipus; sistema de cèl·lula plena, sistema de cèl·lula 

buida i sistema de doble buit, que es detallen a continuació: 

- Sistema de cèl·lula plena 

És un sistema que consisteix en la introducció d’una gran quantitat de protector gracies al seu 

buit inicial buscant com a objectiu la màxima retenció de producte. El sistema més típic de 

cèl·lula plena és el sistema Bethell consistent en un buit inicial que extreu part de l’aire de 

l’interior de la fusta, posteriorment una injecció del protector a pressió que ocupa amb facilitat 

el lloc de l’aire prèviament extret i finalment un altre buit final per regular la quantitat de 

protector introduïda. (figura A.24) 

 

Figura A.24: Sistema de protecció Bethell de cèl·lula plena [4]. 

- Sistema de cèl·lula buida 

És un sistema que té com objectiu aconseguir la màxima penetració del protector a la fusta 

retirant posteriorment els excedents de producte. El típic sistema de cèl·lula buida és el sistema 

Lowry, alternatiu, Rüping i oscil·lant, consisteix en aplicar primerament una pressió lleugerament 

superior a l’atmosfèrica per seguidament aplicar una injecció a pressió del protector i finalment 

un buit per regular la quantitat de protector introduït (figura A.25). Les diferencies entre els 

diferents sistemes es la duració i la intensitat de les pressions i dels buit aplicats depenent de la 

resistència a la impregnació de l’espècie de fusta, el tipus de protector i el grau de protecció 

demanat. 
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Figura A.25: Sistema de protecció Lowry de cèl·lula buida [4]. 

- Doble buit 

Com indica la figura A.26, consisteix en realitzar un buit inicial per extreure l’aire de la fusta, 

seguidament introducció del protector a pressió atmosfèrica o lleugerament superior i finalment 

un buit per regular la quantitat de producte per tal d’aconseguir una protecció perimetral de 

les parets de les cèl·lules sense omplir totalment el lumen d’aquestes. Per la realització d’aquest 

mètode es necessari que la fusta estigui completament seca (humitat inferior al 18%) i és utilitzat 

principalment per tractar fusta de construcció prèviament elaborada com per exemple 

finestres, revestiments exteriors, etc. 

 

Figura A.26: Sistema de protecció de doble buit [4]. 

TERMO - TRACTAMENT 

Consisteix en aplicar als elements de fusta unes determinades temperatures pròximes a 200ºC 

durant un període de temps, provocant una sèrie de canvis químics a l’estructura de la fusta. 

Afecta a la cel·lulosa, la hemicel·lulosa i la lignina deixant aquests components sense valor 

nutritiu per els fongs xilòfags, motiu per el qual aquest no ataquen la fusta i millorant així la seva 

durabilitat natural a aquests atacs.  

Aquest sistema requereix un gran control dels paràmetres del procés ja que en cas contrari es 

podria perdre material i donaria rendiments molt mínims. Actualment aquests sistema s’està 

estudiant i millorant per incrementar el seu rendiment. Aquest mètode es especialment 

aconsellat per aplicacions a l’exterior. La fusta tractada amb termo – tractament presenta una 

coloració marró (figura A.27), com torrada, i un pes força menor a la fusta natural, ja que pel 

propi procés de tractament per pes, així com ofereix un major assecat i conseqüentment 

menors deformabilitats un cop instal·lada. També perd aproximadament el 25% de la 

resistència, perquè es varia la composició química del material (al perdre l’aigua) i és més fràgil. 
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Figura A.27: Imatge d’una fusta tractada mitjançant termo - tractament.  

A.4.4 REGULACIÓ I CLASSIFICACIÓ SEGONS CTE 

Es defineixen 5 classes de risc segons la seva situació i grau d’humitat al que està exposat 

l’element.  

Classe de risc 1: L’element està sota cobert i protegit de la intempèrie i no exposat a canvis 

d’humitat. En aquestes condicions la fusta té un contingut d’humitat inferior al 20%. Són 

elements en interiors d’edificis (figura A.28). Com exemples mencionen bigues de forjat o 

coberta sense continuïtat a l’exterior, mobles, portes interiors, elements separadors, etc. 

Classe de risc 2: L’element es troba sota coberta protegit de la intempèrie (no hi toca l’aigua 

directament), però es veu afectat per canvis d’humitat que ocasionalment poden superar el 

20% en una zona concreta de l’element o en tot ell. Pot ser tant en interiors d’edificis on es 

manté un grau d’humitat elevat i hi ha opció a condensacions o ens zones exteriors cota 

cobert, (figura A.29). Un exemple són bigues de coberta amb volada a l’exterior, porxos, bigues 

en l’interior de zones de piscines, bigues de forjats sanitaris, bigues o elements prop de 

desaigües o conduccions d’aigua, etc. 

  

Figura A.28: Imatge d’elements exposats a classe de 

risc 1.  

Figura A.29: Imatge d’elements exposats a classe 

de risc 2.  

Classe de risc 3: L’element es troba al descobert, totalment a la intempèrie amb humitat 

freqüent del 20%, però sense contacte amb el sòl, amb períodes d’alternança entre humitat i 

sequedat relativament ràpids provocant canvis constants en el valor de la humitat (figura A.30). 

Per exemple revestiments o paraments verticals, pèrgoles, elements de fusteria exterior, 

passarel·les per a vianants, portes exteriors, pòrtics, mobiliari urbà, etc. 
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Classe de risc 4: L’element es troba en contacte amb el sòl o submergit en aigua dolça donant 

lloc a humitats permanentment superiors al 20%, existeix doncs un risc permanent de 

putrefacció i d’atacs de termites (figura A.31). Són elements amb classe de risc 4 per exemple, 

pals verticals encastats al sòl, paviments, pilots de fusta, dics d’aigua dolça, passarel·les per a 

vehicles rodats, elements de contenció de terres, etc. 

  

Figura A.30: Imatge d’elements exposats a classe de 

risc 3.  

Figura A.31: Imatge d’elements exposats a classe de 

risc 4.  

Classe de risc 5: L’element es troba permanentment en contacte amb aigua salada donant 

lloc a humitats permanentment superiors al 20% on existeix els riscos de la classes de risc 4 

afegint-hi el risc als xilòfags marins (figura A.32). Exemples d’aquesta classe de risc són els ports, 

pantalles, pilots, dics, etc. 

 

Figura A.32: Imatge d’elements exposats a classe de risc 5.  

Les classes de risc es troben definides i exposades en les següents normatives: 

- UNE EN 335 Durabilitat de la fusta i dels seus materials derivats. Definició de les classes de risc 

d’atac biològic: part 1, generalitats (UNE EN 335-1); part 2, aplicació per fusta massissa (UNE 

EN 335-2); i part 3, aplicació dels taulers derivats de la fusta, generalitats (UNE EN 335-3). 

- CTE DB-SE-M: Document Bàsic de Seguretat Estructural de la fusta (Madera) [17], part 3.2.1.2: 

Durabilitat, protecció de la fusta, protecció preventiva davant agents biòtic, classes de risc 

biològic.  

A mode de resum es defineix la següent taula A.12: 
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Taula A.12: Classes de risc. 

CLASSE 

DE RISC 
SITUACIÓ GRAU D’HUMITAT EXEMPLES 

CR 1 Cobert i no exposat a la humitat. < 18 - 20 % 
Element en l’interior 

d’edificis. 

CR 2 
Protegit de d’intempèrie i exposat 

ocasionalment a la humitat. 
Ocasionalment > 20 % 

Element cobert a l’interior 

(aprop d’alguna  font 

humitat) o a l’exterior. 

CR 3 

Descobert, amb humitats freqüents 

però sense contacte directe amb el 

sòl. 

Freqüentment > 20 % 

Paraments verticals, ponts 

per a vianants, o pòrtics 

exteriors. 

CR 4 
En contacte amb el sòl o amb 

aigua dolça 
Permanentment > 20 % 

Construccions en aigua 

dolça i pilars en contacte 

amb el sòl. 

CR 5 En contacte amb aigua salada. > 20 % 
Construccions en aigua 

salada. 

En aquest punt és on una bona solució constructiva i un adequat disseny de l’estructura davant 

la reducció de la totalitat de l’estructura o d’algun element, d’aquesta classe de risc 

d’exposició son de vital importància per millorar la durabilitat del material, donant lloc a l’idea 

de protecció passiva o preventiva, que és aquella que condicionada al disseny i als detalls 

constructius millora o augmenta la durabilitat. 

Un cop definida la classe de risc a la que s’enfronta l’estructura, es defineix la necessitat o no 

de l’aplicació d’algun tractament i producte. Tota espècie de fusta té una certa durabilitat 

natural i una impregnabilitat, factor que son claus en l’elecció de l’espècie de fusta a utilitzar o 

al tipus de tractament d’impregnació a aplicar. 

En general, les fustes toves tenen una millor impregnabilitat facilitant la penetració del 

producte, però una menor durabilitat natural, factors que es troben invertits en les fustes 

denominades dures.  

La taula A.13 defineix el tipus de protecció, la penetració necessària, el producte i el 

tractament a aplicar segons les diferents classes de risc d’exposició de l’estructura. 

Taula A.13: Protecció segons classes de risc. 

CLASSE 

DE RISC 
PROTECCIÓ PENETRACIÓ PRODUCTE TRACTAMENT 

CR 1 Cap. --- --- --- 

CR 2 Superficial 
Valor mig > 3 mm i valor mín. > 1 mm  

(P2 – P3) 

Orgànic o sals 

solubles 

Pinzellat, 

polvorització o 

immersió 

CR 3 Mitja 

Valor mig > 3 mm i valor mín. del volum 

impregnable < 75 %  

(P4 – P7) 

Orgànic, sals 

solubles o prod. 

Doble buit 

Pinzellat, 

polvorització o 

autoclau 

CR 4 i 5 Profunda 
Valor mín. del volum impregnable > 75 

% (P8  i P9) 
Sals hidrosolubles Autoclau 
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Seguidament, la següent figura explica gràficament els diferents tipus de penetració descrits en 

la taula anterior, on s’observa quantitativament la penetració  que s’ha de donar en la zona de 

l’albeca i com el duramen no té, o té molt poca, penetració de producte. 

 

Figura A.33: Tipus de penetració [4]. 

Per definir més específicament els nivells de penetració, és valora la classe de penetració amb 

la lletra “P” seguida d’un nombre de 1 a 9. En la taula A.14, es detallen les especificacions 

mínimes de penetració per cada classe i la zona on s’ha de realitzar la comprovació.  

Taula A.14: Classes de penetració [4]. 

CLASSES DE 

PENETRACIÓ 
MÍNIMES ESPECIFICACIONS DE PENETRACIÓ ZONA D’ANÀLISIS 

P1 Cap. 3 mm a les cares laterals. 

P2 
3 mm a les cares laterals i 40 mm en sentit 

longitudinal de l’albeca. 
3 mm a les cares laterals. 

P3 4 mm a les cares laterals de l’albeca. 4 mm a les cares laterals. 

P4 6 mm a les cares laterals de l’albeca. 6 mm a les cares laterals. 

P5 
6 mm a les cares laterals de l’albeca i 50 mm en 

sentit longitudinal de l’albeca. 
6 mm a les cares laterals. 

P6 12 mm a les cares laterals de l’albeca. 12 mm a les cares laterals. 

P7 
Només per fusta trons (cilíndrica) 20 mm a les 

cares laterals de l’albeca. 
20 mm a les cares laterals. 

P8 Penetració total de l’albeca. Tota l’albeca. 

P9 Total de l’albeca i 6mm de duramen exposat 
Total de l’albeca i 6mm de 

duramen exposat 
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A.5: PRODUCTES PER A ÚS ESTRUCTURAL  

En aquest apartat s’exposen els principals productes de fusta per a un ús estructural, com son la 

fusta en tronc, la fusta serrada estructural, la fusta empalmada estructural, la fusta laminada 

encolada, la fusta microlaminada, els perfils de fusta reconstruïda i els panells contralaminats, 

així com altres productes que també es poden considerar per un ús estructural, com els taulers. 

A.5.1 FUSTA EN TRONC 

Genèricament, són elements aproximadament cilíndrics constituïts per el tronc de l’arbre un 

cop “pelat” de les branques i escorça. Presenten una estètica mes aviat rústica i al ser fusta 

massissa pot experimentar moviments de torcedura en el seu eix longitudinal i aparició de 

fissures. Es pot presentar en tres tipus d’acabat, segons el procés industrials que se li aplica:  

- Mantenint la forma original del tronc, treien l’escorça manualment. 

- Cilíndric amb diàmetre variable, amb un desbast general que resulta una forma mes o 

menys cilíndrica amb superfície rugosa, i cònica longitudinalment. 

-  Cilíndric amb diàmetre constant, mitjançant un mecanitzat que genera un cilindre perfecte 

i acabat amb superfície llisa (sense conicitat). Al mercat es coneix com a RT, Rodo Tornejat 

(rollizo). 

Es poden utilitzar per qualsevol funció estructural, però la seva secció circular dificulta els punts 

d’unió i de recolzament entre peces, motiu per el qual el seu ús principal es per generar 

tanques, pilots de fonamentació, pals de senyalització, pals d’enllumenat, equipaments de 

parcs i jardins, etc. (figura A.34). Per la seva naturalesa no es pot tenir una gran garantia de 

certes qualitats resistents dels troncs, motiu per el qual no es usat en elements de gran 

responsabilitat i envergadura. 

  

Figura A.34: Imatge d’exemples d’obres amb fusta en tronc.  

Teòricament es pot utilitzar qualsevol espècie per fer fusta en tronc, però a nivell pràctic hi ha 

unes especies mes usades, ja sigui per condicionants de resistències, de facilitat de treball o de 

facilitat d’obtenció en els nostres medis. Les espècies mes comunes son: 

- Avet roig (Picea abies) 

- Pi flandes (pinus sylvestris) 
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- Pi negre (pinus laricio loud) 

- Pi pinaster (Pinus pinaster) 

- Pi radiata (Pinus radiata) 

- Castanyer (Castanea sativa Mill.) 

- Roure (Quercus robur o Quercus petraea) 

- Arç (Larix kaempferi) 

Per el que fa les dimensions sol tenir les limitacions que tenen els arbres d’origen diàmetres fins a 

350mm i longituds màximes de 30m, segons l’arbre. Tot i això, pràcticament, en el nostre país és 

molt difícil trobar longituds superiors als 14m (de forma usual i amb unes certes garanties de 

qualitat). També cal dir que per els usos que s’acostumen a donar a la fusta en tronc els 

diàmetres mes usats son entre 100 i 150mm, ja que gran part de la fusta usada per aquest fi 

s’extreu de tal·les realitzades en la fase inicial de creixement. 

Respecte les toleràncies de fabricació, la longitud és entre -0/+1% mentre que per longituds 

inferiors a 2m és de -0/+20mm. La tolerància en el diàmetre nominal de l’element serà de -

0/+20mm,  modificant aquest el seu valor en funció del contingut d’humitat, ja que sent inferior 

al 20% es disminuirà el diàmetre un 0,25% per cada unitat de contingut d’humitat, mentre que si 

el contingut d’humitat es troba entre 20-30% s’augmentarà 0,25% per cada unitat de contingut 

d’humitat. 

Finalment es nombra, la principal normativa que regula les característiques d’aquests elements: 

- DIN 1052:2004. Design of timber structures. General rules and rules for buildings. 

- DIN 4074-2:1958. Bauholz für holzbauteile. Gütebedingungen für Baurundholz (Nadelholz). 

- UNE-EN1995-1-2:2004. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: General. 

Proyecto en situación de incendio. 

- prEN 14544:2006. Timber structures. Structural timber with round cross-section. Requirements. 

- UNE-EN 13183-2:2004. Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: 

Estimación por el método de la resistencia eléctrica. 

- UNE-EN 13556:2004. Madera aserrada y madera en rollo. Nomenclatura de las maderas 

utilizadas en Europa. 

- UNE-EN 13823: 2002. Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos 

de construcción excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico 

provocado por un único objeto ardiendo. 

- UNE-EN 14251:2004. Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo. 

- UNE-EN 384:2004. Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las 

propiedades mecánicas y la densidad. 

- UNE-EN ISO 11925-2:2002. Ensayo de reacción al fuego de los materiales de construcción. 

Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de 

la llama. Parte 2. Ensayo con una fuente de llama única (ISO 11925-2:2002).  
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A.5.2 FUSTA SERRADA ESTRUCTURAL 

La fusta serrada estructural (figura A.35), són elements de secció rectangulars o quadrades 

extretes del tronc de l’arbre segons una sèrie de processos de talls i classificades 

estructuralment de forma visual o mecànica (segons reconeix la normativa). Es poden trobar en 

acabat rugós, deixat de tall de serra o acabat en superfície llisa, segons un procés de polit. Tot i 

tenir una geomètrica regular i definida el seu aspecte encara es força rústic, ja que poden 

presentar certs defectes segons la qualitat de la fusta com ara nusos, esquerdes importants (per 

assecatge) i faltes parcials de secció. 

           

Figura A.35: Imatge de fusta serrada estructural.  

S’utilitzen principalment per estructures de poca envergadura amb petites llums, entre 4 i 6m 

normalment, poden arribar fins als 17m. Tot i que també s’utilitzen com elements estructural 

propi, es solen usar com un conjunt d’elements lligats entre si per crear un entramat lleuger que 

col·lectivament resisteix els esforços. 

Els tipus d’espècies més utilitzades estan ja definides en el CTE en l’apartat DB-SE-M classificant-

les segons una classe resistent en funció, de la seva resistència a flexió. Part de les fustes de les 

que es disposen al nostre país són d’importació del centre i nord d’Europa i de Nord Amèrica, 

tot i que també hi ha fusta pròpia, les espècies més comunes són les següents: 

- Avet roig (Picea abies) 

- Avet (Abies alba) 

- Pi flandes o pi Soria (pinus sylvestris) 

- Pi negre (pinus laricio loud) 

- Pi pinaster (Pinus pinaster) 

- Pi radiata (Pinus radiata) 

- Castanyer (Castanea sativa Mill.) 

- Roure (Quercus robur o Quercus petraea) 

- Arç (Larix kaempferi) 

- Eucaliptus (Eucaliptus globulus Labill.) 

- Pollancre (Populus) 
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Respecte les dimensions de les peces, no hi ha cap normativa en l’àmbit europeu que estableixi 

unes mides normalitzades, però la majoria de fabricants si que tallen amb una sèrie de 

dimensions estandarditzades. Tot i això, si que hi ha una norma que defineix que les dimensions 

nominals declarades ha de ser aquelles que té la peça amb un contingut d’humitat del 20%. 

Per aquest motiu, el gremi parlar de seccions nominals estàndards, on les llargades van de 

1,50m fins a 6m, amb intervals de 30cm sen les mes usuals aquelles entre 3,30m i 5,10m, mentre 

que les seccions mes utilitzades son de gruix 25-50-75-100-150-200mm i l’ample de 100-125-150-

175-200-225mm. S’ha de tenir en compte que aquestes mesures son brutes (fusta sense polir) i 

que en el cas de la necessitat de polir i mecanitzar es perd secció en el seu pas per la màquina, 

donant lloc a altres seccions estàndard polides o mecanitzades que segons fabricants i 

industrials pot variar alguns mil·límetres. Per exemple, una secció estàndard polida com el 

95x21mm, és extret d’una peça original de 100x25mm. Els mil·límetres perduts depenen de 

cada màquina, eina i de la regularitat de la fusta a mecanitzar, però com a idea general al 

tallar una peça es perd el gruix de la serra que sol ser entre 3-4mm i al polir una peça entre 1-

3mm per ganiveta depenent de l’escaire de la secció. 

Col·loquialment el gremi té un vocabulari tècnic molt propi segons cada regió i força divers 

entre elles (inclòs dins de Catalunya i ha forces variants), però la fusta serrada es pot dividir en 

tres grups: 

- Taula: s’anomena taula l’element de gruix inferior a 25mm independentment de l’amplada i 

que es sol utilitzar per revestiments, no com element pròpiament estructural. 

- Tauló: element d’un gruix entre 25 i 75mm i poden tenir o no una funció estructural, 

normalment amb sistemes entramats. 

- Biga: elements de seccions superiors amb una funció clarament estructural. 

També cal tenir en compte que, les seccions provenen originalment d’un tronc rodo i tenen 

una limitació d’amplada, segons el diàmetre del tronc d’origen, normalment entre uns 350-

500mm i donant lloc a seccions poc esveltes i mes aviat quadrades, en contra del que interessa 

en quant a resistència, ja que és l’augment de l’alçada de la peça la que ofereix una 

resistència a flexió mes creixement, no pas l’amplada. 

Respecte a les toleràncies de fabricació, si que existeix una normativa a nivell europeu que 

regula les toleràncies, aquesta és la UNE-EN 336, que estableix dos classes de toleràncies vàlides 

respecte les dimensions nominals amb un contingut d’humitat de referència de 20%. 

- Tolerància classe 1: Per gruixos i amples ≤ 100mm entre -1/+3mm, mentre que per gruixos i 

amples > 100mm entre -2/+4mm 

- Tolerància classe 2: Per gruixos i amples ≤ 100mm entre -1/+1mm, mentre que per gruixos i 

amples > 100mm entre -1,5/+1,5mm 

Si les dimensions es mesuren a diferents humitats el seu valor varia en funció del contingut 

d’humitat. Sent inferior al 20% es disminuirà el diàmetre un 0,25% per cada unitat de contingut 

d’humitat, mentre que si el contingut d’humitat es troba entre 20-30% s’augmentarà 0,25% per 

cada unitat de contingut d’humitat. 

Finalment, la principal normativa que regula les característiques d’aquests elements és la 

següent: 

- DIN 4074-1:2003. Strength grading of wood. Part 1: Coniferous sawn timber. 

- EN1995-1-2:2004. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: General. 

Proyecto en situación de incendio. 
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- Nordic timber - Grading rules for pine and spruce sawn timber (1994). Föreningen Svenska 

Sagversmän (FSS), Sweden Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys (STMY), Finland 

Treindustriens Tekniske Forening (TTF), Norway. 

- INSTA 142. Reglas nórdicas de clasificación visual de la resistencia de la madera. 

- NF B52001. Règles d´utilisation du bois dans les constructions; Classement visuel pour pour 

emploi en structure pour les principales essences résineuses et feuillues. 

- NGRDL. The National Grading Rules for Softwood Dimension Lumber. 

- NLGA. The National Grading Rules for Dimension Lumber. 

- UNE 56544:2007. Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de 

coníferas. 

- UNE 56546:2007. Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de 

frondosas. 

- UNE-EN 1309-1:1997. Madera aserrada y madera en rollo. Método de medida de las 

dimensiones. Parte 1: Madera aserrada. 

- UNE-EN 13501-1:2007. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 

productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de 

datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 

- UNE-EN 13556:2004. Madera aserrada y en rollizo. Nomenclatura de las maderas utilizadas 

en Europa. 

- UNE-EN 1912:2008. Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y 

especies (UNE-EN 1912:2005+A2). 

- UNE-EN 336:2003. Madera estructural. Dimensiones y tolerancias. 

- UNE-EN 338:2008. Madera estructural. Clases resistentes. 

- UNE-EN 844-6:1997. Madera aserrada y madera en rollo. Terminología. Parte 6: Términos 

generales relativos a las dimensiones de la madera aserrada. 

- UNE-EN14081-1:2006. Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal 

rectangular clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. 

- UNE-EN 13183-2:2004. Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: 

Estimación por el método de la resistencia eléctrica. 

A.5.3 FUSTA EMPALMADA ESTRUCTURAL 

La fusta empalmada estructural són elements rectangulars i rectes destinats a un ús estructural i 

obtinguts del procés d’empalmar peces de fusta serrada massissa, indiferentment de la 

naturalesa d’aquestes (tant és pot realitzar amb frondoses com amb coníferes). Comercialment 

també es coneix aquest producte com KVH, que prové de la paraula KonstruktionVollHolz (fusta 

per construcció) que és com denomina la German Timber Promotion Fund a la fusta 

empalmada. Al realitzar-se tot un procés industrial per l’empalmament, es comercialitzen els 

elements polits, amb acabats llisos, i amb les arestes bisellades. Respecte la qualitat de l’acabat 

es troben dues qualitats, la qualitat visible, amb menys imperfeccions estètiques (nusos) i la 

qualitat no visible, per elements ocults on l’estètica perd sentit. 
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Els usos de la fusta empalmada estructural son els mateixos que la fusta serrada, usos amb 

finalitats estructurals, com per exemple, pilars, bigues, formant encavallades i formant sistemes 

estructurals d’entramats. Presentant però avantatges importants davant la fusta massissa, ja 

que el fet de poder empalmar diferents elements permet una major qualitat tant estètica com 

mecànica (resistència), ja que es pot fer desaparèixer impureses o parts afectades donant lloc 

a un material mes homogeni. També permet un major control de qualitat i per tant una major 

seguretat de la seva resistència mecànica, però la principal avantatge és funcional, ja que no 

existeixen limitacions per la llargada de l’arbre (si per el seu diàmetre) i es poden obtenir 

elements de gran llargada, limitats habitualment a 12-13,5m per condicions de transport. 

Tot i que, la fusta empalmada es pot realitzar amb qualsevol fusta que presenti compatibilitat 

amb l’encolat i classificada estructuralment, hi ha unes espècies mes utilitzades comercialment 

que altres, aquestes son: 

- Avet roig (Picea abies) 

- Pi flandes o pi Soria (pinus sylvestris) 

- Avet (Abies alba) 

- Castanyer (Castanea sativa Mill.) 

- Arç (Larix decidua Miller) 

- Eucaliptus (Eucaliptus globulus Labill.) 

Per altre banda hi ha l’adhesiu que uneix els diferents elements, aquest haurà de garantir unions 

resistents i durables que donin a la peça encolada resistència durant la vida útil de l’estructura, 

per això els adhesius fenòlics, aminoplàstics i monocomponents hauran de ser de tipus I, tal com 

defineixen les respectives normes. 

Al ser un elements per ús estructural i poder tenir una llargada important ja no és comercialitzen 

en seccions “petites” (perquè no serien prou resistents combinades amb llargades importants) ni 

llargades curtes, ja que aleshores ja es pot utilitzar la fusta massissa serrada i perd el sentit 

l’empalmament. Teòricament la llarga bé limitada per condicions de maniobrabilitat del propi 

element a fàbrica i pel transport mentre que el diàmetre està limitat segons el diàmetre del 

tronc d’origen, normalment entre uns 350-500mm, igual que la fusta serrada. De forma habitual 

però es comercialitzen seccions entre 60 i 120mm de gruix i 80 i 240mm d’amplada. Per el que 

fa les toleràncies dimensionals de fabricació, es limita a +-1mm per les dimensions transversals 

amb un contingut d’humitat de referència del 15% +-3%. 

La zona d’empalmament de les diferents peces ha de garantir ser totalment rígida dotant a la 

unió d’una resistència característica igual o major que la fusta massissa. Genèricament, 

aquesta unió fusta - fusta es realitza amb una unió dentada anomenada FingerJoint (conjunt 

de dits) molt característica de la fusta empalmada (figura A.36). 

 

Figura A.36: Imatge de la unió anomenada FingerJoint.  

Per el que fa a les normatives que regula aquest producte destaquen les següents: 
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- DIN 1052:2004. Design of timber structures. General rules and rules for buildings. 

- DIN 4074-1:2003. Strength grading of wood. Part 1: Coniferous sawn timber. 

- EN1995-1-2:2004. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: General. 

Proyecto en situación de incendio. 

- prEN 15497:2009. Finger jointed structural timber. 

- UNE-EN 13501-1:2007. Clasificación en función del comportamiento al fuego de los 

productos de construcción y de los elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a 

partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 

- UNE-EN 14080:2006. Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. 

- UNE EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. madera clasificada estructuralmente con 

sección rectangular. parte 1: Requisitos generales. 

- UNE-EN 14358:2007. Estructuras de madera. Cálculo del valor característico del percentil del 

5% y criterio de aceptación para una muestra. 

- UNE-EN 15425:2008. Adhesivos. Adhesivos de poliuretano de un componente para 

estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de comportamiento. 

- UNE-EN 301:2007. Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo 

carga. Clasificación y requisitos de comportamiento. 

- UNE-EN 350-1:1995. Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. 

Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 1: guía para los principios de ensayo y 

clasificación de la durabilidad natural de la madera. 

- UNE-EN 350-2:1995. Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. 

Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2: guía de la durabilidad natural y de la 

impregnabilidad de especies de madera seleccionadas por su importancia en Europa. 

- UNE-EN 385:2002. Empalmes por unión dentada en madera estructural. Especificaciones y 

requisitos mínimos de fabricación. 

- UNE-EN 717-1:2006. Tableros derivados de la madera. Determinación de la emisión de 

formaldehído. Parte 1: Emisión de formaldehído por el método de la cámara. 

A.5.4 FUSTA SERRADA ENCOLADA 

Es defineix la fusta serrada encolada com, perfils estructurals de secció rectangular o quadrats 

formats per dos o tres lamines de fusta massissa d’un gruix superior a 40mm i igual o inferior a 

85mm, encolades entre si en direcció paral·lela al eix de les làmines. Al mercat aquest producte 

es conegut com a bilaminat o duo, si està format per dos làmines, i trilaminat o trio si està 

compost per tres làmines. Respecte als acabats disponibles al mercat, al igual que la fusta 

empalmada, es defineixen la qualitat visible, que està polida per les quatre cares, amb una 

limitada concentració d’imperfeccions i amb les arestes bisellades i la qualitat no visible, que no 

està polida i té mes imperfeccions. 

Té els mateixos usos que la fusta serrada o empalmada, però al tenir característiques pròpies, és 

usat principalment per elements de secció important i poca llargada com pot ser mènsules, 

bigues, etc. 
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Per definició, es pot produir fusta serrada encolada amb qualsevol fusta compatible a l’encolat 

i els adhesius utilitzats, les més habituals són les següents. Sent però molt més comú l’avet roig i el 

pi flandes que la resta. 

- Avet roig (Picea abies) 

- Pi flandes o pi Soria (pinus sylvestris) 

- Avet (Abies alba) 

- Pi negre (pinus nigra) 

- Pi Oregon (pseudotsuga menziesii)  

- Castanyer (Castanea sativa Mill.) 

- Roure (Quercus robar i quercus petraca) 

- Eucaliptus (Eucaliptus globulus Labill.) 

La fusta utilitzada per la fabricació de fusta massissa encolada haurà d’estar prèviament 

classificada estructuralment d’acord amb la normativa corresponent (UNE-EN 14081-1) així el 

producte obté les propietats mecàniques de les làmines amb les quals ha estat fabricat, 

obtenint la mateixa classe resistent.  

Els adhesius més utilitzats són les resines de melamina i el poliuretà, aquests han de garantir una 

resistència mecànica superior a la de la fusta, per tal de poder considerar la fusta serrada 

encolada una sola peça, i també garantir unions durables segons la classe de servei de la 

peça, on s’ha d’utilitzar un adhesiu tipus I per classes de servei 1, 2 i 3, mentre que els adhesius 

tipus II només es poden acceptar en classe de servei 1.  

Per dur a terme l’encolatge són necessàries unes condicions d’humitat estrictes, obligant a un 

assecat correcte i que es garanteixi una humitat entre un 8% i un 15%, en fusta no tractada i un 

entre un 11% i un 18% per fustes tractades. Finalment la peça ha de presentar una humitat igual 

o menor a 15%. En la fabricació també adquireix importància l’orientació de les làmines, 

acceptant per a classes de servei 1 i 2 seccions amb totes les lames amb el cor en un sentit, 

mentre que en classes de servei 3 o superiors s’exigeix que les lames extremes tinguin el cor en 

sentit cap a l’exterior. Aquest és un criteri de durabilitat ja que el cor de la fusta (duramen) és 

més dens i per tant més difícil d’atacar per agents degradants. 

Les dimensions més habituals que es troben, venen limitades per el gruix de les lames a encolar, 

sent formats per dos o tres lamines de fusta massissa d’un gruix superior a 40mm i igual o inferior 

a 85mm, donant lloc a gruixos entre superiors o iguals a 80mm i alçades inferiors o iguals a 

240mm. Per el que fa a la llargada, aquesta es troba limitada per la llargada del tronc d’origen, 

sent mida habitual 12m i 13,5m. Les toleràncies de fabricació en la dimensió de la secció 

transversal és de +-1mm, en seccions inferior o iguals a 100mm, i de +-1,5mm, en seccions 

superiors a 100mm, i en la longitud de la peça és de +-3mm per elements inferiors o iguals a 

10m, i de +-5mm per elements superiors als 10m de llargada, mentre que el màxim desviament 

de la secció principal respecte l’angle recte és de 1/50. 

Finalment, es nombren les principals normatives referents a la fusta serrada encolada: 

- EN1995-1-2:2004. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: General. 

Proyecto en situación de incendio. 
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- NF B52-010 Octobre 2006. Bois de structure - Bois massif reconstitute (BMR) - Éléments linéaires 

reconstitués par collage de lames de bois massif de forte épaisseur - Définitions - Exigences – 

Caractéristiques. 

- prEN 14080 :2009.Timber structures. Glued laminated timber and glued laminated solid 

timber. Requirements. 

- prEN 15228:2008. Structural timber — Structural timber preservative treated against biological 

attack. 

- UNE-EN 13501-1:2007. Clasificación en función del comportamiento al fuego de los 

productos de construcción y de los elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a 

partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 

- UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Madera estructural con sección rectangular 

clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. 

- UNE-EN 15425:2008. Adhesivos. Adhesivos de poliuretano de un componente para 

estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de comportamiento. 

- UNE-EN 1995-1-1:2006. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas 

generales y reglas para la edificación. 

- UNE-EN 301:2007. Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo 

carga. Clasificación y requisitos de comportamiento. 

- UNE-EN 350-2:1995. Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. 

Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la 

impregnabilidad de especies de madera seleccionadas por su importancia en Europa. 

- UNE-EN 386:2002. Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación. 

- UNE-EN 391:2002 (+Erratum 2004). Madera laminada encolada. Ensayo de delaminación de 

líneas de adhesivo. 

- UNE-EN 392:1995. Madera laminada encolada. Ensayo de esfuerzo cortante en líneas de 

adhesivo. 

A.5.5 FUSTA LAMINADA ENCOLADA 

Avui en dia, la fusta laminada encolada és el producte més utilitzat i conegut, consisteix en 

l’encolat de làmines de fusta, amb un gruix entre 6mm i 45mm i un mínim de dues lamines, en 

direcció paral·lela al eix de les làmines i al eix de l’element final, per formar elements 

estructurals. Degut al acabat polit de l’element es contempla que el gruix de les làmines 

exteriors puguin tenir un gruix lleugerament inferior que les làmines interiors. Per tal de millorar la 

durabilitat de l’element les lamines exteriors es col·loquen amb el cor mirant cap a l’exterior, 

mentre que les interiors totes en el mateix sentit (figura A.37). La fusta laminada encolada es 

denomina GL (Glue Laminated) seguit del valor en N/mm2 de la resistència a flexió de la fusta i 

acabat amb la lletra “h” o “c” segons la seva composició sigui homogènia o composta, ja que 

es permet que les làmines centrals al absorbir menys esforços a flexió puguin ser d’una 

resistència inferior, el tipus de fusta laminada encolada més utilitzada és la GL24c o la GL24h. 
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Figura A.37: Imatge d’una secció de fusta laminada encolada.  

La fusta laminada encolada es pot utilitzar per qualsevol ús estructural, però és especialment 

utilitzat i recomanat per elements on els altres productes no poden donar-hi resposta, com per 

exemple: per elements de grans llums lliures, entre 30m i 70m, amb requisits de carregà 

importants; també per llums moderades entre 8 i 14m on poden tenir problemes els altres 

productes i on es minimitza la secció de l’element final; i per elements que demanin una 

resistència als agents químics agressius important, entre altres usos. La figura A.38, mostra 

diferents usos que pot tenir la fusta laminada encolada. 

 

Figura A.38: Imatges d’obres realitzades amb fusta laminada encolada.  

Les espècies utilitzables en la fusta laminada encolada, venen definides per les normatives UNE-

EN 14080 i UNE-EN 386 i han d’estar prèviament classificades estructuralment, sent les més 

habituals a Europa i Espanya les següents: 

- Avet roig (Picea abies), molt utilitzada per elements d’interior o protegits de la intempèrie, 

amb classe de risc 3. 

- Pi flandes o pi Soria (pinus sylvestris), molt utilitzada quant es requereix un tractament amb 

profunditat i de classe de risc 4. 

- Eucaliptus (Eucaliptus globulus Labill.) 

- Roure (Quercus robar i quercus petraca) 

- Castanyer (Castanea sativa Mill.) 

Referent al contingut d’humitat mig específic de cada làmina, dependrà de si la fusta està 

tractada amb algun protector o no, així que per fusta no tractada durant el procés d’armat el 
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contingut d’humitat haurà d’estar entre el 8% i el 15%, mentre que per fustes tractades durant 

l’armat el contingut d’humitat ha de ser entre 11% i 18%. 

Els adhesius hauran de donar resposta a les unions entre les làmines segons resistència i 

durabilitat, així que per classes de servei 1 es poden utilitzar adhesius de tipus I o II, mentre que 

per classes de servei 2 o 3, s’utilitzaran adhesius classificats com de tipus I. Els mes comuns son 

els següents: Melanima - Urea- Formaldehid (MUF), translúcid i resistent a la humitat i al foc; 

Resorcina – Fenol – Formaldehid (RPF), de color marró fosc i resistent a la humitat i al foc; i el 

Poliuretà (PU), de color transparent. 

Respecte les dimensions de la fusta laminada no estan normalitzades així que cada fabricant té 

una sèrie de mides estàndards lleugerament diferents uns dels altres. Les amplades mes 

habituals solen ser 60-80-100-120-140-160-180-200mm, amplades superiors son possibles però no 

es troben habitualment dins d’un estoc de magatzem, per això per amplades majors es comú 

unir dues peces. També per amplades inferiors de 80mm o 100mm no s’acostumen a utilitzar ja 

que es difícil que compleixin la resistència d’estats últims al foc. Per el que fa l’alçada de la 

peça sol dependre del gruix de les làmines que utilitza cada fabricant, però solen estar en 

estocs alçades entre 160mm i 400mm amb sals de 40mm, mentre que per alçades superiors es 

sol recorre a fabrica on es pot fabricar fins a uns 2.400mm d’alçada. La longitud de les peces 

pot arribar fins a 42m, tot i que per qüestions de transport es usual la comercialització en 

elements de 12-13,50m. 

Les toleràncies de fabricació venen regides per la normativa UNE-EN 390, on s’agafa un 

contingut d’humitat de referència del 12%, i es limiten a +-2mm per l’amplada de la secció 

transversal, +4mm i -2mm per altures inferiors o iguals a 400mm i +1% i -0,5% per altures superiors 

a 400mm, mentre que la longitud es limita a +-2mm si l’element té una longitud igual o inferior a 

2m, a +-20mm si l’element es d’una longitud superior a 20m, mentre que si es troba en el interval 

entremig es limita a +-0,1%. Els angles de la secció transversal no han de desviar-se mes d’un 

1:50 respecte l’angle recte. 

Per acabar amb la fusta laminada encolada, nombrar les principals normatives a seguir en la 

seva fabricació: 

- DIN 1052:2004. Design of timber structures. General rules and rules for buildings. 

- EN1995-1-2:2004. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: General. 

Proyecto en situación de incendio. 

- prEN 14080:2009.Timber structures. Glued laminated timber and glued laminated solid 

timber. Requirements. 

- prEN 15228:2008. Structural timber — Structural timber preservative treated against biological 

attack. 

- UNE-EN 1194:1999. Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y 

determinación de los valores característicos. 

- UNE-EN 13501-1:2007. Clasificación en función del comportamiento al fuego de los 

productos de construcción y de los elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a 

partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 

- UNE-EN 14080:2006. Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. 

- UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Madera estructural con sección rectangular 

clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. 
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- UNE-EN 15425:2008. Adhesivos. Adhesivos de poliuretano de un componente para 

estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de comportamiento. 

- UNE-EN 1995-1-1:2006. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas 

generales y reglas para la edificación. 

- UNE-EN 301:2007. Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo 

carga. Clasificación y requisitos de comportamiento. 

- UNE-EN 350-2:1995. Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. 

Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la 

impregnabilidad de especies de madera seleccionadas por su importancia en Europa. 

- UNE-EN 386:2002. Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación. 

- UNE-EN 391:2002 (+Erratum 2004). Madera laminada encolada. Ensayo de delaminación de 

líneas de adhesivo. 

- UNE-EN 392:1995. Madera laminada encolada. Ensayo de esfuerzo cortante en líneas de 

adhesivo. 

- UNE-EN 408:2004. Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada 

para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 

A.5.6 FUSTA MICROLAMINADA 

La fusta microlaminada és un producte en forma de perfils rectangulars que esta compost per 

xapes de fusta massissa orientades en la mateixa direcció, tot i que no s’exclou xapes 

orientades perpendicularment. En Anglès és denomina LVL (Laminated Veneer Lumber), mentre 

que en francès és diu Lamibois. Generalment, l’acabat mes utilitzat en aquest tipus de producte 

és l’acabat polit pensat per anar vist, tot i que sota comanda important s’ofereixen altres 

acabats.  

             

Figura A.39: Imatges diferents de fusta microlaminada  

Es un producte que es pot utilitzar per qualsevol ús estructural degut a la seva elevada 

resistència, a la seva oferta de seccions, uniformitat de les seves propietats i baix pes, tot i que 

els principals usos estructurals son: biguetes de forjats o cobertes, bigues d’entramats lleugers, 

material per la fabricació de biguetes prefabricades en doble T (tipus IPE d’acer), pòrtics, 

encavallades o estructures en gelosia, etc. També son elements especialment utilitzats per 

portar a terme rehabilitacions d’estructures de fusta. 
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Per la seva fabricació s’utilitzen principalment les fustes d’espècies coníferes, malgrat no hi ha 

una limitació implícita d’altres tipus de fustes. Les espècies més utilitzades per la fusta 

microlaminada són les següents: 

- Avet roig (Picea abies L. Karst) 

- Pi flandes o pi Soria (pinus sylvestris L.) 

- Pi Oregon o douglas (pseudotsuga menziesii Franco)  

- Pi groc del sud (Southern pine) 

Normalment per la seva fabricació s’utilitzen adhesius fenòlics. 

Respecte les seves dimensions de fabricació, aquest motiu dependrà en gran mesura del seu 

origen de fabricació, ja sigui fusta fabricada a Europa o a Nord Amèrica. A Europa, es sol 

fabricar amb lamines de 3mm de gruix amb un mínim de 5 capes, donant lloc a gruixos entre 

15mm fins a 75mm sempre amb múltiples de 3mm, una amplada que oscil·la entre 200mm i 

600mm i una longitud que pot arribar a 23m de llarg, sovint inferior per qüestions de transport. 

El contingut d’humitat de referència alhora de definir les dimensions nominals és de 10% +-2%, 

amb unes toleràncies segons la norma UNE-EN 14374 on s’especifica que la longitud no pot 

variar en +-5mm, l’amplada pot tenir una variació màxima respecte l’amplada nominal de +-

2mm per amplades inferiors a 400mm i +-0,5% en amplades superiors a 400mm, mentre que el 

gruix de la peça pot tenir una desviació entre +(0,8+0,03t)mm i –(0,4+0,03t), on “t” es el gruix 

nominal. Els angles de la secció transversal, aquests no poden desviar-se respecte l’angle recte 

més de 1:50. 

Al tenir una relació molt petita entre el gruix i la llargada, és pot trobar el producte en format 

corbat, on el radi de curvatura mínim depèn del gruix, anomenat “t”, i de l’orientació de les 

fibres, limitat per un radi mínim superior o igual a 200t quant el corbat genera tensions normals 

de compressió i tracció paral·leles a la direcció de les fibres i un radi mínim superior o igual a 

600t quant aquestes tensions normals son perpendiculars a la direcció de les fibres. 

Finalment, les principals normatives que regulen la fabricació i ús d’aquest producte son les que 

exposem a continuació: 

- UNE-EN 14279:2007. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Definiciones, 

clasificación y especificaciones. 

- UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. 

- UNE-EN 314-1:2007. Tableros contrachapados. Calidad del encolado. Parte 1: Métodos de 

ensayo. 

- UNE-EN 314-2:1994 Tableros contrachapados. Calidad del encolado. Parte 2: 

Especificaciones. 

- UNE-EN 1995-1-1:2006. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas 

generales y reglas para la edificación. 

- UNE-EN 789:2006. Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de los valores 

característicos de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera. 

- UNE-EN 14358:2007. Estructuras de madera. Cálculo del valor característico del percentil del 

5% y criterio de aceptación para una muestra. 
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- UNE-EN 408:2004. Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada 

para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 

A.5.7 PERFILS DE FUSTA RECONSTRUIDA 

La fusta reconstruïda està construïda amb restes de xapes, tires o encenalls de fusta encolada 

aprofitant elements de petites dimensions que no poden ser aprofitats per l’elaboració d’altres 

productes, en forma de perfils, generalment, rectangulars per un ús estructural de grans 

prestacions i molt homogeni, obtenint propietats mecàniques elevades, típicament en una 

direcció (figura A.40) 

             

Figura A.40: Imatges diferents perfils de fusta reconstruïda.  

Existeixen diferents productes segons les característiques del format de la mida de la fusta 

utilitzada, els mes habituals son: 

Perfils de tires de fusta: També denominats PSL (Parellel Strand Lumber) estan formats 

bàsicament per retalls de xapes, de fins a 2,40m de longitud, d’uns 13mm d’amplada i de 3mm 

de gruix, obtingudes per desenvolupament, que s’encolen orientades majoritàriament en 

direcció longitudinal del perfil. Es fabrica a Nord Amèrica i s’utilitzen fustes coníferes. 

Perfils d’encenalls de fusta laminada: anomenats també LSL (Laminated Strand Lumber) és un 

producte molt semblant al PSL, al tenir un procés de fabricació molt semblant, ja que s’obté 

orientant en direcció longitudinal al perfil els diferents encenalls i encolant-los entre si, però en la 

LSL s’utilitzen encenalls més amples i amb un major gruix, ja que tenen una amplada entre 5mm 

i 25mm i una longitud habitual de 50mm.  

Perfils de macro-encenalls de fusta orientada: és un producte molt semblant al LSL, però amb 

els encenalls més allargats i prims. També conegut com OSL (Oriented Strang Lumber), s’obté 

encolant els encenalls, de longituds entre 472mm i 945mm amb una amplada de 2mm a 5mm, 

en direcció longitudinal a la del perfil. 

Les principals aplicacions d’aquest producte son els elements resistents de pilars, de bigues de 

llum mitja, elements estructurals en gelosia amb llums no molt elevades, etc. 

Aquest producte permet utilitzar especies coníferes i frondoses, el mes habitual és utilitzar 

especies de creixements ràpid, les frondoses i els pollancres. Respecte els adhesius, s’utilitzen 

adhesius d’altes prestacions estructurals com el fenol-formaldehid i els isocianats.  

Es comercialitza en dimensions força variables, per la qual cosa el millor es obtenir la informació 

directament del fabricant en concret, tot i que genèricament el PSL es fabrica fins a 12m de 

llarg per les limitacions del transport. Aquest producte es comercialitza amb un contingut 

d’humitat pròxim al 11%. 
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Per el que fa a les normatives vigents en l’elaboració d’aquest producte cal destacar les 

següents: 

- ASTM D2559 - 04 Standard Specification for Adhesives for Structural Laminated Wood 

Products for Use Under Exterior (Wet Use) Exposure Conditions. 

- EN1995-1-2:2004. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: General. 

Proyecto en situación de incendio. 

- UNE-EN 13501-1:2007. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 

productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de 

datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 

- UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. 

- UNE-EN 1995-1-1:2006. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas 

generales y reglas para la edificación. 

A.5.8 PANELLS CONTRALAMINATS 

Els panells contralaminats estan formats per varies capes de taules de fusta serrada formant 

panells que s’encolen entre si per les cares, a vegades també per el cantell, amb les fibres de 

dos capes adjacents orientades perpendicularment (excepte en casos particulars on es doble 

una cara), formant un panell massís amb un gruix important que té fibres treballant en dues 

direccions millorant així l’anisotropia de la pròpia fusta. L’estructura transversal dels panells 

contralaminats ha de ser simètrica amb un mínim de tres capes, que poden estar empalmades 

amb una unió dentada (finger joint normalment) o simplement tocant-se (figura A.41). Al 

mercat el nom de panells contralaminats està força estès, però també es pot trobar anomenat 

TCL (Tablero ContraLaminado), CLT (Cross Laminated Timber), entre altres. És un producte que 

està apareixent al mercat, però que ho està fent amb molt èxit gràcies a la seva versatilitat. 

              

Figura A.41: Imatges de panells contralaminats.  

El principal ús d’aquests panells és estructural formant murs, forjats, cobertes, etc. Sempre en 

classes de servei 1 i 2, quedant exclòs doncs el seu ús en edificis amb exteriors amb altes 

humitats, sinó es aplicant-hi un protector. La principal avantatge dels panells contralaminats 

resideix en que tècnicament solucionen satisfactòriament les funcions estructurals, amb gran 

continuïtat en la transmissió de càrregues, funcions d’aïllament tèrmic i d’aïllament acústic, 

gràcies al seu gruix. També s’ha demostrat que funcionen molt bé en zones sísmiques i en obres 

de rehabilitació. S’utilitzen doncs, en habitatges i en edificacions de 3 o 4 pisos, adquirint 

sistemes constructius molt flexibles i que permeten dotar amb facilitat portes i finestres, 

prèviament o un cop l’obra esta finalitzada (figura A.42). 
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Figura A.42: Imatges d’obres realitzades amb  panell contralaminat [1] [22]. 

Normalment s’utilitzen espècies de fusta coníferes, on prèviament cada uns de les taules ha 

estat classificada estructuralment mitjançant mètodes visuals o automatitzats, on destaquen les 

següents: 

- Pícea (Picea abies (L) Karts.), sent aquesta la mes utilitzada amb diferència. 

- Pi (pinus spp.) 

- Avet (abies spp.) 

- Arç (Larix spp.) 

Respecte als adhesius els mes utilitzats per encolar les taules i les unions dentades son els 

adhesius certificats de poliuretà d’un component, fenòlics, aminoplàstics, emulsions de polímers 

de isocianat i els ureaformaldehids. Es solen fabricar amb un contingut d’humitat del 12%+-2%. 

Les dimensions en que es troben els panells contralaminats poden arribar fins els 5 metres 

d’amplada i fins els 15-25 metres de llarg, sovint limitats per el transport habitual, i poden tenir 

fins a 600mm de gruix, formats per taulers d’entre 10 i 40mm de gruix, amb una tolerància 

després del polit de +-0,15mm. És important no confondre aquest producte amb els taulers de 

fusta massissa enllistonada o multicapa, anomenats també SWP (Solid Wood Panels), ja que els 

contralaminats tenen unes dimensions, tant de gruix com de llargada, molt més grans i tenen 

una tècnica de fabricació molt diferent, així com també unes prestacions estructurals totalment 

diferents. Generalment, els panells estan formats per un nombre de capes imparell 3, 5, 7, 9, 13 i 

15 donant lloc a taulers entre 80 i 240mm. 

Al mercat es pot troba el producte ja mecanitzats amb unes certes freses, ranures, etc. 

estandarditzades segons cada fabricant, segons un procés constructiu i una funció concreta 

del panell. 

Per acabar nombrar les normatives més rellevants que regeixen la construcció i fabricació 

d’aquest producte: 

- CTE - DB - SI: Código Técnico de la Edificación - Documento Básico - Seguridad en caso de 

incendio. (2006). 

- Decisión 2003/43/CE de la Comisión de las Comunidades Europeas por la que se establecen 

las clases de reacción al fuego para determinados productos de construcción (2003). 
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- Directiva 89/106/CEE sobre los productos de construcción (1988). 

- Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas (1998). ETAG 011 (2002). 

Guideline for European Technical Approval of light composite wood-based beams and 

columns. ETAG 019. (2004). Guideline for European Technical Approval for prefabricated 

wood-based loadbearing stressed skin panels. 

- UNE-EN 301. (2007). Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo 

carga. Clasificación y requisitos de comportamiento. 

- UNE-EN 338. (2003). Madera estructural. Clases resistentes. 

- UNE-EN 385. (2002). Empalmes por unión dentada en madera estructural. Especificaciones y 

requisitos mínimos de fabricación. 

- UNE-EN 1194. (1999). Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes 

y determinación de los valores característicos. 

- UNE-EN 1995-1-1. (2006). Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas 

generales y reglas para edificación. 

- UNE-ENV 1995-1-2. (1999). Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

- UNE-EN 12114. (2000). Prestaciones térmicas de los edificios. Permeabilidad al aire de 

componentes y elementos de los edificios. Mécapitulo todo de ensayo de laboratorio. 

- UNE-EN 12354-1. (2000). Acústica de la edificación. Estimación de las características 

acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 1: 

Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos. 

- UNE-EN 12524. (2000). Materiales y productos para la edificación. Propiedades 

higrotérmicas. Valores de diseño tabulados. 

- UNE-EN 20354/A1. (1998).Acústica. Medición de la absorción sonora en cámara 

reverberante. Modificación 1: Montaje de muestras de ensayo para ensayos de absorción 

sonora. 

- UNE-EN 13501-1. (2007). Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 

productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de 

datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 

- UNE-EN ISO 140-3. (1995). Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al 

ruido aéreo de los elementos de construcción. 

- UNE-EN ISO 140-6. (1999). Acústica. Medición del aislamiento acústico en edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 6: Mediciones en laboratorio del aislamiento acústico de 

suelos al ruido de impactos. 

- UNE-EN ISO 717-1. (1997). Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de 

los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 

- UNE-EN ISO 717-2. (1997). Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de 

los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. 
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- UNE-EN ISO 6946. (1997). Elementos y componentes de edificación. Resistencia y 

transmitancia térmica. Método de cálculo. 

A.5.9 ALTRES PRODUCTES 

Per últim es mencionen altres productes de poc rellevància estructural, però que també es 

poden utilitzar amb funcions estructurals de petites càrregues o com entrebigat per transmetre 

les càrregues a l’estructura principal, utilitzats majoritàriament per funcions de tancament. 

Principalment, son elements en forma de taulers  amb una gran superfície i amb un gruix reduït, 

derivats de la fusta, mitjançant el seu encolat. 

Les seves principals normatives són les següents descrites: 

- prEN 12369-3:2008. Wood-based panels. Characteristic values for structural design. Part 3: 

Solid-wood panels. 

- UNE-EN 1058:1996. Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores 

característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad. 

- UNE-EN 12369-1:2001. Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el 

cálculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y tableros de fibras. 

- UNE-EN 12369-2:2004. Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el 

cálculo estructural. Parte 2: tableros contrachapados. 

- UNE-EN 12775:2001. Tableros de madera maciza. Clasificación y terminología. 

- UNE-EN 13353:2008. Tableros de madera maciza (SWP). Requisitos. 

- UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para utilización en construcción. 

Características, evaluación de la conformidad y marcado. 

- UNE-EN 14272:2003 Tableros contrachapados. Método de cálculo para algunas 

propiedades mecánicas. 

- UNE-EN 1995-1-1:2006. Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas 

generales y reglas para edificación. 

- UNE-EN 622-4:1997. Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4: Especificaciones para los 

tableros de fibras blandos. 

- UNE-EN 633:1995. Tableros de partículas aglomeradas con cemento. Definición y 

clasificación. 

- UNE-EN 634-1:1996. Tableros de partículas aglomeradas con cemento. Especificaciones. 

Parte 1: Especificaciones generales. 

- UNE-EN 634-2:2007. Tableros de partículas aglomeradas con cemento. Especificaciones. 

Parte 2: Especificaciones para los tableros de partículas aglomeradas con cemento 

Pórtland ordinario para u utilización en ambiente seco, húmedo y exterior. 

- UNE-EN 636:2004. Tableros contrachapados. Especificaciones. 

- UNE-EN 789:2006. Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de los valores 

característicos de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera. 
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TAULERS DE FUSTA MASSISSA. 

Estan fabricats per una o varies capes mitjançant l’encolat o l’emmetxat entre si de taules o 

llistons de fusta. Es coneixen al mercat per SWP (Solid Wood Panel) i estan fets amb fusta de pi, 

avet o castanyer, es classifiquen segons la classe de servei en SWP-1 (per interiors), SWP-2 (per 

ambients humits) i SWP-3 (per exteriors). Es poden trobar amb gruixos de 12 a 60mm i amb 

longituds de 1 o 2 metres i amb una amplada, habitualment, de 0,5m. 

TAULERS CONTRAXAPATS. 

Fabricats industrialment mitjançant l’encolat de xapes de fusta de 2 a 3mm de gruix, col·locant 

les fibres de dos xapes consecutives formant un angle recte (90º) entre si i disposant les xapes 

de forma simètrica respecte una xapa central, donant lloc a taulers amb un nombre de xapes 

imparell i amb un mínim de 3 xapes (figura A.43).  

Segons la qualitat del seu adhesiu els taulers contraxapats es diferencien en tres tipus diferents 

segons la classe de servei que poden oferir, sent de classe de servei 1 els fabricats amb 

adhesius amb resines de ureaformaldehid (UF) , sent de classe de servei 2 els fabricats amb urea 

– melamina – formaldehid (MUF) o fenol – formaldehid i de classe 3 aquells fabricats amb 

adhesius amb resines del tipus PUF. A part, l’elecció de l’espècie de fusta del contraxapat i el 

seu posterior tractament amb productes químics son essencials per classes de serveis superiors. 

En l’aspecte de l’acabat es pot trobar llis o ranurat amb un grafisme particular i amb diferents 

tipus de fusta, fins i tot, les diferents capes del tauler poden ser de diferents espècies de fusta 

oferint a la cara exterior el tipus de fusta desitjat mentre que les capes de l’interior siguin d’una 

altre espècie mes econòmica (amb acabats amb fustes tropicals). Generalment però, les 

espècies més utilitzades són l’avet, el pi, el faig, etc. 

Les dimensions més estandarditzades són amb panells de 1,22 x 2,44m i 1,52 x 3,05m i amb 

gruixos entre 8 i 25mm, tot i que sota comanda (d’un volum important) es poden fabricar a 

mides més grans o a mides concretes. 

 

Figura A.43: Imatge de tauler contraxapat.  

TAULERS DE PARTÍCULES. 

Al mercat també es coneixen com taulers aglomerats, son elements fabricats amb partícules de 

fusta (petites estelles, serradures, encenalls, etc.) amb l’afegit d’un polímer aglomerat 

mitjançant l’aplicació d’escalfor i pressió. Es classifiquen segons la seva durabilitat en taulers per 

interior (ambient sec) o per exterior (ambients humits) i segons les seves prestacions estructurals 

(figura A.44). Les dimensions més habituals són amb panells de 1,22 x 2,44m, 2,05 x 2,44m, 2,05 x 

4,88m i 1,83 x 3,66m i amb gruixos de 9, 10, 12, 16, 19, 22 i 30mm, tot i que sota comanda (d’un 

volum important) es poden fabricar a mides més grans o a mides concretes. Les espècies més 

habituals són el pi, l’avet el faig, la pollancre, el roure, el castanyer, etc. 



 
70 

ANNEX  A 

 

Figura A.44: Imatge de tauler de partícules amb tractament hidròfug.  

TAULERS DE VIRUTES ORIENTADES. 

Coneguts també amb el nom de taulers OSB (oriented strand board), és un tauler fabricat 

mitjançant virutes de fusta encolades entre si, on les capes superficials aquestes virutes estan 

orientades en sentit longitudinal del panell (orientació de fabricació) i les parts centrals 

l’orientació és perpendicular a aquestes, originant una resistència mecànica en ambdues 

direccions. 

Es classifiquen segons la normativa UNE-EN 300 en OSB1, d’ús general i ambient sec, OSB2, d’ús 

estructural i ambient sec, OSB3, d’ús estructural i ambient humit, OSB4, d’ús estructural d’altes 

prestacions i ambient sec. Les dimensions més habituals són de 1,22 x 2,44m i 1,22 x 3,66m i amb 

gruixos de 9, 10, 11, 15, 18, 22, 25 i 38mm. Les fustes més utilitzades són el pi, la pollancre i el faig, 

entre altres. 

 

Figura A.45: Imatge de tauler de virutes orientades.  

TAULERS DE FIBRES. 

Elements en forma de tauler fabricats amb fibres lignocel·luloses que es fabriquen mitjançant 

escalfor i pressió, garantint la cohesió o per adhesius sintètics afegits o per afileraments de les 

fibres gràcies a les propietats intrínseques del material. Segons el seu procés de fabricació i 

característiques es diferencien tres tipus: taulers de fibres de densitat mitja (MDF), més coneguts 

com a taulers DM (Densitat Mitja); taulers de fibres durs (HB); i taulers de fibres semidurs (MBH). 

Les dimensions dels taulers poden ser de 1,22 x 2,44m i 2,44 x 4,88m i amb gruixos de 10, 12, 16, 

19, 22, 30, 35, 40 i 50mm. Principalment estan fabricats amb fusta de pi i d’eucaliptus. 

Són uns panells que ofereixen una gran absorció d’un acabat amb pintura o lacat donant una 

amplia diversitat d’acabats. 
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TAULERS DE PARTÍCULES AGLOMERADES AMB CIMENT.  

Coneguts popularment com taulers fusta – ciment, són elements superficials fabricats amb 

partícules de fusta aglomerades amb ciment Portland ordinari o magnesi, mitjançant un procés 

de pressió (figura A.46). Es poden diferenciar dos tipus de taulers aglomerats amb ciment: uns 

d’alta densitat del ordre de 1.200 kg/m3, utilitzats genèricament per  encofrats perduts, 

tancaments de coberta o per revestiments; i uns altres mes lleugers, de menor densitat del ordre 

de 600 kg/m3 usats normalment per l’aïllament acústic i tèrmic. Les seves dimensions, varien 

segons el fabricant, però les mes usuals son entre 2,6 i 3m de longitud, 1,25m d’amplada i entre 

8 i 40mm de gruix. També es poden trobar amb format encadellat. 

 

Figura A.46: Imatge de tauler de partícules aglomerades amb ciment.  

A.5.10 ESPECIFICACIONS PLEC DE CONDICIONS 

A continuació, es defineix com s’ha de realitzar les especificacions de cada producte en un 

plec de condicions, sent aquesta part comuna en tots els productes. 

- L’espècie i les propietats mecàniques: S’haurà de definir l’espècie de fusta utilitzada i la 

seva denominació comercial oficial, així com totes les seves propietats mecàniques 

tingudes en compte en el càlcul resistent de la secció. 

- La fabricació: El fabricant de l’element ha d’especificar el procés de fabricació i que s’ha 

realitzat en compliment de la normativa. 

- Les dimensions nominals: Segons el càlcul de la secció, s’haurà de definir les mides de 

l’element, així com les dimensions dels elements de connexió entre peces de fusta. 

- Contingut d’humitat: S’haurà d’especificar quin es el contingut d’humitat de 

comercialització del producte amb el qual s’ha tingut en compte per la definició de les 

dimensions nominals. 

- El tractament preventiu: Segons la classe d’ús a la que estigui sotmes l’element, se li haurà 

d’aplicar un tractament preventiu o no, així que en cas afirmatiu s’haurà d’especificar el 

producte a utilitzar. 

- El comportament el foc: S’haurà de complir les especificacions de càlcul resistent al foc 

segons el codi tècnic de  l’edificació (CTE), ja sigui amb una secció suficient, on s’hauran de 

presentar els càlculs, o amb l’aplicació d’algun producte que millori el comportament 

natural de l’element, en aquest cas s’haurà d’especificar el producte. 

- L’Emmagatzematge, transport i muntatge: S’hauran de nombrar les prevencions a tenir en 

compte per un correcte emmagatzematge, transport i muntatge. 
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A.5.11 SISTEMA DE CERTIFICACIÓ 

El sistema de certificació dels productes constructius de fusta o derivats es l’anomena’t marcat 

CE, que es el símbol de conformitat amb la legislació harmonitzada tècnica europea, amb 

l’objectiu de declarar la conformitat del producte amb tots els requisits comunitaris imposats al 

fabricat per les directives del marcat CE. 

Primerament, els requisits essencials en defineixen mitjançant documents interpretatius elaborats 

per comitès tècnics, per posteriorment desenvolupar-se com a especificacions tècniques, com 

per exemple son les normes harmonitzades europees adoptades per els organismes europeus 

de normalització (CEN o CENELEC) i els documents d’idoneïtat tècnica europea (DITE). 

Mentrestant no es disposi d’una normativa europea harmonitzada o de la guia del document 

d’idoneïtat tècnica europea, els productes es podran seguir avaluant i comercialitzant segons 

les disposicions nacionals existents, on els nivells de conformitat dels productes son els següents: 

Nivell 1: Per part del fabricant hi ha control de la producció i assajos de mostres segons pla 

preestablert, mentre que per la part corresponent als organismes autoritzats hi ha assaig inicial 

de tipus, inspecció i control de producció. 

Nivell 2+: Per part del fabricant hi ha assaig inicial de tipus al laboratori de la fàbrica, mentre 

que per la part corresponent als organismes autoritzats hi ha certificació en base una inspecció 

inicial i control de producció, i de forma eventual avaluació del control de producció. 

Nivell 2: Per part del fabricant hi ha assaig inicial de tipus al laboratori de la fàbrica, mentre que 

per la part corresponent als organismes autoritzats hi ha certificació en base una inspecció 

inicial i control de producció. 

Nivell 3: Per part del fabricant hi ha control de producció a fàbrica, mentre que per la part 

corresponent als organismes autoritzats hi ha assaig inicial de tipus. 

Nivell 4: Per part del fabricant hi ha assaig inicial de tipus al laboratori de la fàbrica i control de 

producció, mentre que per la part corresponent als organismes no hi ha cap control. 


