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C.1. Durabilitat
C.1.1. Protecció de la fusta

La fusta pot patir  danys causats per agents biòtics i  abiòtics.  L'objectiu de la protecció 

preventiva de la fusta és mantenir la probabilitat de patir danys per aquest origen en un 

nivell acceptable.

El fabricant d'un producte indicarà, en l'envàs i documentació tècnica d'aquest producte, les 

instruccions d'ús i manteniment.

C.1.1.1. Classes de riscos biològics

El CTE introdueix el concepte classe d'ús, el qual està relacionat amb la probabilitat que un 

element  estructural  pateixi  atacs  per  agents  biòtics,  i  principalment  és  funció  del  grau 

d'humitat que arribi a assolir durant la seva vida de servei. També té en compte si l'element 

estructural està en contacte amb aigua dolça o bé amb aigua salada.

C.1.1.2. Tipus de protecció en front d'agents biòtics i mètodes de 

impregnació

El CTE distingeix entre 3 tipus de proteccions (protecció superficial,  mitja i profunda) en 

funció de la penetració mitja assolida pel protector i el percentatge de superfície tractada. Es 

fa referència a la norma UNE EN 351-1.

C.1.1.3. Elecció del tipus de protecció en front d'agents biòtics

Algunes  espècies  coníferes  freqüentment  utilitzades  en construcció  com  avets,  pícees, 

cedre vermell, són difícilment impregnables (tret de procediments especials). El fabricant 

garantirà que l'espècie a tractar és compatible amb el tractament en profunditat (i amb les 

coles en el cas de fer-se servir).

En les obres de rehabilitació estructural en les que s'haguessin detectat atacs previs per 

agents  xilòfags,  s'aplicaran  tractaments  per  tal  d'assegurar  les  característiques  dels 
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elements resistents.

Per la protecció de peces de fusta laminada encolada:

• En el cas de protecció superficial, se realitzarà sobre la peça acabada i després de 

les operacions d'acabat (raspallat, mecanitzat d'arestes i trepanats etc.).

• En el cas de protecció mitja o profunda, es realitzarà sobre les làmines prèviament al 

seu  encolat.  El  fabricant  haurà  de  comprovar  que  el  producte  protector  és 

compatible amb l'encolat, especialment quan es tracti de protectors orgànics.

C.1.2. Protecció  preventiva  en  front  d'agents 

meteorològics

El millor protector davant als agents meteorològics és el disseny constructiu, i especialment 

les mesures que eviten o minimitzen la retenció d'aigua.

Si la classe d'ús és igual o superior  a 3 els elements estructurals han d'estar  protegits 

davant als agents meteorològics.

En l'exterior s'han d'usar productes de porus obert, ja que no formen pel·lícula i per tant 

permeten el flux d'humitat entre l'ambient i la fusta.

C.1.3. Durabilitat natural i impregnabilitat

La necessària definició de la classe resistent en projecte no implica la especificació de una 

espècie. Cada especie té associada el que es diu durabilitat natural.

Cada especie té una certa capacitat de ser impregnada amb major o menor profunditat. En 

cas  que  s'especifiqui  l'espècie  i  zona,  s'ha  de  comprovar  que  el  tractament  prescrit  a 

l'element és compatible amb la seva impregnabilitat 

En el cas que el tractament amari la fusta,  en obra s'ha de constatar  que s'entrega el 

producte conforme als requisits del projecte.
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S'ha de tenir en compte la protecció contra la corrosió dels elements metàl·lics.

C.1.4. Consideracions relatives a les unions

Les unions exteriors exposades a l'aigua s'han de dissenyar de forma que s'eviti la retenció 

de l'aigua.

En certes estructures (les que no estiguin en classe de servei 1 o 2, segons CTE), a més de 

la consideració del tractament de la fusta i la protecció d'altres materials, les unions han de 

quedar ventilades i amb capacitat d'evacuar ràpidament i sense retencions.



Pág. 6 Annex C – Capítol 4

C.2. Materials

Dins de la fusta massissa s'inclou la fusta serrada i la fusta de rull (cast. rollizo).

Las classes resistents de la fusta massissa són:

• per coníferes i pollancres: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 

i C50;

• per frondoses: D30, D35, D40, D50, D60 i D70.

En  las  quals  els  números  indiquen  el  valor  de  la  resistència  característica  a  flexió, 

expressada en N/mm2.

I les classes resistents de la fusta laminada són:

• per fusta laminada encolada homogènia: GL24h, GL28h, GL32h i GL36h;

• per fusta laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c i GL36c.

En  las  quals  els  números  indiquen  el  valor  de  la  resistència  característica  a  flexió, 

expressada en N/mm2.

La fusta microlaminada per ús estructural s'haurà de subministrar amb una certificació dels 

valors de les propietats mecàniques i de l'efecte de la mida d'acord amb els plantejaments 

generales del CTE.

C.2.1. Adhesius
C.2.1.1. Generalitats

La documentació tècnica de l'adhesiu ha d'incloure les prescripcions d'ús i incompatibilitats.

L'encolat de peces de fusta d'espècies diferents o de productes derivats de la fusta variats 

(sobretots  si  els  coeficients  de  contracció  són  diferents)  requereixen  un  coneixement 

específic sobre la seva viabilitat.

C.2.1.2. Exigències relatives als adhesius

Els adhesius utilitzats en la fabricació d'elements estructurals  de fusta s'ajustaran a les 

normes UNE EN 301 i UNE EN 12436: 2002. En el producte s'indicarà de forma visible que 
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l'adhesiu és apte per ús estructural, així com per a quines classes de servei és apte.

C.2.2. Unions
C.2.2.1. Unions tradicionals

Les unions tradicionals, també denominades fusteries o unions per contacte, transmeten les 

forces mitjançant tensions de compressió localitzada i de tall entre les mateixes peces de 

fusta mitjançant el tall i mecanització adequats. El material aportat (generalment ferramenta 

en forma de platines i altres elements de fixació) és molt reduït i la seva funció és la de 

mantenir en posició les unions. En alguns casos poden servir per reforç de la unió o per 

resistir una inversió de la sol·licitació.

C.2.2.2. Elements mecànics de fixació

Els elements mecànics de fixació contemplats en el CTE per la realització de les unions són:

• de tipus clavilla: claus de fust llis o amb ressalts,  grapes, tirafons (cargols rosca 

fusta), perns o passadors.

• connectors: d'anell, de plaques o dentats.

En el projecte s'especificarà, per la seva utilització en estructures de fusta, i per cada tipus 

d'element mecànic de fixació de tipus clavilla:

• resistència característica a tracció de l'acer;

• informació geomètrica que permeti la correcta execució dels detalls.

C.2.2.2.1. Unions amb claus entre fusta i fusta

Es recomana una penetració dels claus, en cada peça de fusta, d'entre 10 i 12 diàmetres. 

Amb menys penetració es perd molta eficiència, i amb més no s'aconsegueix més capacitat 

de càrrega.
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C.3. Principis generals de l'execució
C.3.1. Materials

Abans de la seva utilització en la construcció, la fusta s'ha d'assecar, en la mesura que sigui 

possible,  fins  assolir  continguts  d'humitat  adequats  a l'obra  acabada (humitat  d'equilibri 

higroscòpic).

Si els efectes de les contraccions o minves no es consideren importants, o si han sigut 

reemplaçades les parts danyades de l'estructura, es poden acceptar continguts més elevats 

d'humitat  durant  el  muntatge  sempre  que  s'asseguri  que  la  fusta  es  podrà  assecar  al 

contingut d'humitat desitjat.

C.3.2. Detalls constructius

De cara a la formalització de juntes entre elements, i per elements formats amb fusta de 

conífera, es consideraran les següents variacions dimensionals d'origen higrotèrmic:

• per taulons contraxapats i de OSB, i en el seu plànol, seran com a màxim de valor 

0,02% per cada 1% de variació de contingut d'humitat del mateix.

• per fusta aserrada, laminada o microlaminada es podrà prendre, per cada 1% de 

variació de contingut d'humitat, un valor de 0,01% en direcció longitudinal i 0,2% en 

la transversal (aquesta última correspon en realitat  a la tangencial,  i la radial es 

podrà prendre com 0,1%).

A  continuació  s'enumeren  una  sèrie  de  bones  pràctiques  que  milloren  notablement  la 

durabilitat de l'estructura:

• evitar el contacto directe de la fusta amb el terreny, mantenint una distància mínima 

de 20 cm i disposant un material hidròfug (barrera antihumitat);

• evitar que les arrancades de suports i arcs quedin embeguts en el formigó o altre 

material  de  fàbrica.  Per  això  es  protegiran  de  la  humitat  col·locant-los  a  una 

distància suficient del terra o sobre capes impermeables;

• ventilar les trobades de bigues en murs, mantenint una separació mínima de 15 mm 

entre la superfície de la fusta i el material del mur. El recolzament en la seva base 

s'ha de realitzar a través d'un material intermedi,  separador,  que no transmeti la 
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possible humitat del mur;

• evitar unions en les que es puguin acumular l'aigua;

• protegir la cara superior dels elements de fusta que estiguin exposats directament a 

la intempèrie i en els que es pugui acumular l'aigua. En el cas d'utilitzar un cavalló 

(normalment de xapa metàl·lica), aquest cavalló  ha de permetre, a més, l'aireig de 

la fusta que cobreix;

• evitar que les testes dels elements estructurals de fusta quedin exposats a l'aigua de 

pluja amagant-les quan sigui necessari, amb una peça de remat protector;

• facilitar, en general, al conjunt de la coberta la ràpida evacuació de les aigües de 

pluja i disposar sistemes de desaigua de les condensacions en els llocs pertinents.

Els possibles canvis de dimensions produïts per l'inflament o minva de la fusta, no han de 

quedar restringits pels elements d'unió:

• en general, en peces de cantell superior a 80 cm, no s'han d'utilitzar empalmes ni 

nusos rígids realitzats amb plaques d'acer que coartin el moviment de la fusta;

• les solucions amb plaques d'acer i perns queden limitades a situacions en les que 

s'esperen petits canvis de les condicions higrotèrmiques de l'ambient i el cantell dels 

elements estructurals no supera els 80 cm. Igualment succeeix en unions de tipus 

corona en els nusos d'unió de pilar/llinda en pòrtics de fusta laminada.
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C.4. Toleràncies
C.4.1. Principis generals

Les exigències relatives a les dimensions i a les toleràncies de fabricació dels elements estructurals es 

poden establir en el projecte, de forma específica, en funció de les condicions de fabricació i muntatge. 

De  no   especificar-se  en  el  projecte  el  fabricant  o  subministrador  haurà  de  complir  l'indicat  a 

continuació.

C.4.2. Elements estructurals

Les toleràncies dimensionals, o desviacions admissibles respecte qa les dimensions nominals de la 

fusta serrada, s'ajustarà als límits de tolerància de la classe 1 definits en la norma UNE EN 336 per 

coníferes i pollancres. Aquesta norma s'aplicarà, també per fustes d'altres espècies de frondoses amb 

els coeficients d'inflament i minva corresponents, en tant no existeixi norma pròpia.

Les toleràncies dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals de la 

fusta laminada encolada, s'ajustaran als límits de tolerància definits en la norma UNE EN 390.

L'enguerximent (cast. combadura) de columnes i bigues mesurada en el punt mig del ventall, en 

aquells casos en els que es poden presentar problemes d'inestabilitat lateral, o en barres de pòrtics, 

s'ha de limitar a 1/500 de la longitud del ventall en peces de fusta laminada i microlaminada o a 1/300 

en peces de fusta massissa.

C.4.3. Gelosies amb unions de plaques dentades 

Durant la fabricació, les peces han d'estar lliures de distorsions dins dels límits definits en la norma EN 

TC 124-1.3. No obstant això, si les peces es distorsionen durant el període de temps que transcorre 

entre la fabricació i el muntatge es poden adreçar sense causar dany a la fusta o a les unions. En 

aquest cas les cintres (cast. cerchas) es poden considerar vàlides pel seu ús.

Després del muntatge, s'admet un enguerximent màxim de 10 mm en qualsevol peça de la cintra 

sempre que es reforci  de manera segura a la coberta acabada de forma que s'eviti  el  moment 

provocat per aquesta distorsió.
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C.5. Control
C.5.1. Subministre i recepció dels productes

C.5.1.1. Identificació del subministre

En l'albarà de subministre o, en el seu cas, en documents apart, el subministrador facilitarà, almenys, 

la següent informació per la identificació dels materials i dels elements estructurals:

• amb caràcter general:

▪ nom i direcció de l'empresa subministradora;

▪ nom i direcció de la fàbrica o de la serradora, segons correspongui;

▪ data del subministre;

▪ quantitat subministrada;

▪ distintiu de qualitat del producte, en el seu cas.

• amb caràcter específic:

▪ fusta serrada:

◦ espècie  botànica  i  classe  resistent  (la  classe  resistent  es  pot  declarar 

indirectament mitjançant la qualitat amb indicació de la norma de classificació 

resistent feta servir);

◦ dimensions nominals;

◦ contingut  d'humitat  o  indicació  d'acord  amb  la  norma  de  classificació 

corresponent.

▪ tauló:

◦ tipus de tauló estructural segons norma UNE (amb declaració dels valors de 

les propietats de resistència, rigidesa i densitat associades al tipus de tauló 

estructural);

◦ dimensions nominals.

▪ element estructural de fusta laminada encolada:

◦ tipus d'element estructural i classe resistent (de la fusta laminada encolada 

feta servir);

◦ dimensiones nominals;

◦ marcat segons UNE EN 386.

• altres elements estructurals realitzats en taller:

▪ tipus  d'element  estructural  i  declaració  de  la  capacitat  portant  de l'element  amb 

indicació  de  les  condicions  de  recolzament  (o  els  valors  de  les  propietats  de 

resistència, rigidesa i densitat dels materials que el conformen);

▪ dimensions nominals.
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• fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:

▪ certificat del tractament en el que ha de figurar:

◦ la identificació de l'aplicador;

◦ l'espècie de fusta tractada;

◦ el protector fet servir i el seu número de registre;

◦ el mètode d'aplicació fet servir;

◦ la categoria de risc que cobreix;

◦ la data de tractament;

◦ precaucions a prendre davant de mecanitzacions posteriors al tractament;

◦ informacions complementaries, en el seu cas.

• elements mecànics de fixació:

▪ tipus  (clau  sense  o  amb  ressalt,  tirafons,  passador,  pern  o  grapa)  i  resistència 

característica a tracció de l'acer i tipus de protecció contra la corrosió;

▪ dimensions nominals;

▪ declaració, quan procedeixi, dels valors característics de resistència a l'aixafament i 

moment plàstic per unions fusta-fusta, fusta-tauló i fusta-acer.

C.5.2. Control de recepció en obra
A l'arribada dels productes a l'obra, el director de l'execució de l'obra comprovarà:

• i) amb caràcter general:

▪ aspecte i estat general del subministre;

▪ que el producte és identificable i s'ajusta a les especificacions del projecte.

• ii) amb caràcter específic:

▪ es realitzaran, també les comprovacions que en cada cas es considerin oportunes de 

les que a continuació s'estableixen tret, en principi, les que estiguin avalades pels 

procediments reconeguts en el CTE;

▪ fusta asserrada:

◦ espècie  botànica:  La  identificació  anatòmica  es  realitzarà  en  laboratori 

especializat; els valors característics de resistència a l'aixafament i moment 

plàstic per unions fusta-fusta, fusta-tauló i fusta-acer.

◦ Classe Resistent: La propietat o propietats de resistència, rigidesa i densitat, 

s'especificaran segons notació i assajos del CTE-DB-SE-M apartat 4.1;

◦ toleràncies en las dimensiones: S'ajustaran a la norma UNE EN 336 per 

fustes  de  coníferes.  Aquesta  norma,  en  tant  no  existeixi  norma  propia, 

s'aplicarà també per fustes de frondoses amb els coeficients d'inflor i minva 

de l'espècie de frondosa utilitzada;
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◦ contingut d'humitat: Tret d'especificació en contra, ha de ser ≤ 20% segons 

UNE 56529 o UNE 56530.

▪ taulons:

◦ propietats de resistència, rigidesa i densitat: Es determinaran segons notació 

i assaigs del CTE-DB-SE-M apartat 4.4;

◦ toleràncies  en  les  dimensions:  Segons  UNE  EN  312-1  per  taulons  de 

partícules, UNE EN 300 per taulons d'encenalls orientats (OSB), UNE EN 

622-1 per taulos de fibres i UNE EN 315 per taulons contraxapats;

▪ elements estructurals de fusta laminada encolada:

◦ Classe Resistent: La propietat o propietats de resistència, de rigidesa i la 

densitat, s'especificaran segons notació del CTE-DB-SE-M apartat 4.2;

◦ toleràncies en les dimensions: Segons UNE EN 390.

▪ altres elements estructurals realitzats en taller.

◦ Tipus, propietats, toleràncies dimensionals, planeitat, contrafletxes (en el seu 

cas):

◦ Comprovacions segons lo especificat en la documentació del projecte.

▪ Fusta i productes derivats de la fusta, tractats amb productes protectors.

◦ Tractament aplicat: Se comprovarà la certificació del tractament.

▪ elements mecànics de fixació.

◦ Se comprovarà la certificació del tipus de material utilitzat i del tractament de 

protecció.

Criteri general de no-acceptació del producte:

• El incompliment d'alguna de les especificacions d'un producte, tret de demostració de que no 

suposi risc apreciable, tant de les resistències mecàniques com de la durabilitat, serà condició 

suficient per la no-acceptació del producte i en el seu cas de la partida.
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