
La fusta, 

un material constructiu per excel·lència 
 
La fusta és un material natural amb immillorables característiques constructives, estètiques i medi 
ambientals. Durant moltes dècades el seu ús es va veure relegat per altres materials de construcció com el 
formigó, l’acer o l’alumini. En els darrers anys la creixent sensibilitat pel desenvolupament sostenible ha 
situat la fusta novament com un material molt valorat. La investigació ha sigut i és un instrument definitiu 
per desmitificar vells tòpics negatius, per desenvolupar  nous productes que potencien l’aprofitament 
integral, per millorar les seves prestacions o integrar el material a sistemes constructius innovadors. 
 
 
La fusta és un dels materials de construcció més utilitzats al llarg de la història. Les seves 
prestacions i polivalència com element constructiu l’han valgut formar part de la tradició 
arquitectònica en diferents països del món tant en orient com en occident. A partir del segle XIX el 
seu ús comença a caure significativament degut al desenvolupament de nous materials i 
processos constructius promoguts pel moviment arquitectònic modern i l’era industrial. Durant els 
últims anys la fusta ha tornat a guanyar pes en el sector de la construcció, aquesta vegada no sols 
per les seves qualitats constructives, sino pel seu valor de material natural, renovable, de baix 
impacte ambiental i perquè no té efectes adversos per la salut de les persones. La sensibilitat 
col·lectiva en front del deteriorament del planeta ha anat augmentant progressivament i amb ella la 
percepció positiva dels productes forestals. 
 
El protocol de Kioto1 sobre el cambi climàtic i la més recent ratificació d’aquest firmada a Durban2 
(Sudàfrica) estableix com a principal àrea d’actuació el desenvolupament territorial, urbanístic i 
arquitectònic. El sector de la construcció i de les obres públiques està destinat a fer grans esforços 
en relació a l’estalvi energètic i l’ús racional de les matèries primeres, així com la reducció de 
gasos causants de l’efecte hivernacle i la disminució del volum de residus generats. S’estima que 
en el conjunt de la Unió Europea els edificis són responsables del 40% del consum final d’energia i 
del 36% de les emissions de diòxid de carboni. L’objectiu de limitar l’augment de la temperatura 
global reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle requereix d’accions coordinades en els 
diferents sectors de l’economia i a diferents escales. En aquest context, la fusta i els productes 
derivats són una alternativa immillorable pel sector de la construcció. En un estudi realitzat per 
l’Athena Institute del Canadà s’analitzaren els impactes ambientals dels cicles de vida la fusta en 
comparació amb l’acer i el formigó prenent com cas d’estudi habitatges unifamiliars a Minnesota i 
Atlanta (EUA). En ambdós casos els resultats mostraven considerables beneficis a favor de les 
construccions de fusta en vers la seva eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 i de 
residus sòlids. La reducció d’emissions de CO2 associada a l’ús de la fusta no sols es refereix a la 
menor quantitat d’energia requerida durant les fases d’extracció, fabricació, transport i muntatge, 
sino que també inclou la fase d’ús en la edificació. Es considera que aproximadament dos terceres 
parts de les emissions tenen lloc en aquesta fase. Aquesta circumstància es veu àmpliament 
afavorida per les seves propietats d’aïllant tèrmic i el baix coeficient de conductivitat. Per aquest 
motiu els sistemes de tancament construïts amb components de fusta són en l’actualitat una 
excel·lent opció tant en projectes d’obra nova com en rehabilitació d’edificis.    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des d'una perspectiva ecològica la fusta i els seus productes derivats ofereixen diversos 
avantatges al llarg del seu cicle de vida pel fet de ser un recurs sostenible. A continuació 
s’exposen alguns d’aquests avantatges i els beneficis que aporten a la societat. 
 
Recurs renovable: El bosc és un proveïdor de matèria primera. Dins d'un pla de regeneració 
respectuosa dels cicles naturals, els arbres creixen, viuen i moren de forma sincronitzada i 
cíclicament impulsats pel sol. En aquest sentit, a diferència del que es pot pensar, talar un bosc no 
és "antiecològic", al contrari, quan es tracta d'un bosc gestionat amb criteris de sostenibilitat, és a 
dir, garantint la seva pervivència a llarg termini, la tala és només una part del procés de 
regeneració del bosc. 
 
Sostenible: L’aprofitament de la fusta es planifica i gestiona de forma sostenible d’acord amb els 
objectius de la producció forestal i el manteniment de l’equilibri ecològic. Mecanismes com la 
certificació forestal també garanteixen que això sigui així. 
 
Material natural: La fusta és un material d’origen natural que es genera en el procés de 
fotosíntesi de les plantes llenyoses a partir d’energia en forma de llum, d’aigua (H2O) i de diòxid de 
carboni (CO2). Per ser un material natural també és biodegradable, per tant els productes 
elaborats a partir d'aquest material no presenten problemes de contaminació de sòls, aigües o 
atmosfera. 
 
Bàsic per l’ecosistema: Els boscos cooperen en el desenvolupament de la vida del planeta, 
mantenen la biodiversitat, eviten l’erosió del sòl i influeixen en el cicle de l’aigua. 
 
____ 
1 El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Fue 
adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005.  
2 La conferencia contra el cambio climático celebrada en Durban (Sudáfrica) 2011 cerró con un incipiente acuerdo de mínimos mediante el cual se 
extienden los acuerdos del protocolo de Kioto hasta 2015. 
4 (3º Directive 2010/31/CE) European Parliament and the Council of 19 May 2010 on the energy efficiency of buildings. 
 
3 Athena Sustainable Materials Institute of Canada. Su objetivo es proporcionar herramientas y datos que permitan conocer la huella ecológica en la 
producción y consumo de materiales de construcción. 
  
4 Wood versus steel, and wood versus concrete, a study of single-family homes in the USA. CLA Life Cycle Assessment. http://jp.europeanwood.org 

(A) 

(A) Impactes ambientals de l'habitatge de fusta davant de la d'acer. 
(B) Impactes ambientals de l'habitatge de fusta davant de la de formigó 
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Reserva els recursos limitats: L’ús de la fusta evita la utilització dels recursos naturals no 
regeneratius, com el petroli i els metalls, de manera que aquests puguin ser herència per les 
generacions futures. 
 
Producció eficient: L’energia utilitzada en la transformació de la fusta, anomenada energia 
incorporada, és molt inferior a la d’altres materiales com l’acer, el formigó, l’alumini i el plàstic 
 
Reciclable: La fusta i els seus derivats permeten amb facilitat el seu reciclatge i la posterior 
reutilització allargar-ne la vida útil, també la valorització com adob o energia calorífica. 
 
Reservori  de CO2: la fusta és un embornal de CO2  que fixa el diòxid de carboni que es troba a 
l’atmosfera, emmagatzemant 0,9 tones de CO2 per m³ de fusta durant tot el seu cicle de vida. 
 
Balanç d’emissions neutre: La fusta, en el procés de combustió només allibera la quantitat de 
CO2 que ha absorbit de l’atmosfera durant la fase de creixement i per tant, no contribueix a 
augmentar l’efecte hivernacle. 
 
Producte saludable: La fusta  no emet substàncies nocives per a la salut humana. A més, és un 
material que regula la humitat de l’aire, creant un ambient saludable i de confort. 
 
 Font de substàncies naturals: De la fusta i la biomassa forestal se’n poden obtenir substàncies 
químiques d’origen natural com el bioetanol, un biocarburant, i altres derivats químics. Aquestes 
són noves oportunitats per aquest recurs en la línia de la química verda. 
 
Estalvia energia: Els productes de fusta utilitzats com a paviments, finestres o tancaments en 
general, faciliten l’aïllament tèrmic dels edificis així com el refredament i escalfament més lent, 
disminuint el consum. 
 
Cost ecològic baix: Màxim aprofitament dels productes forestals mitjançant el reciclatge per a la 
fabricació de taulers, pasta de paper, serradures etc. Igualment, l'aprofitament dels residus en 
forma d'energia com a combustible de biomassa determinen el tancament del seu cicle de vida, 
convertint la fusta en un material amb un cost ecològic baix. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Esquerra) Empremta ecològica d'alguns materials de construcció.  
(Dreta) L'ús de productes de fusta redueix l'escalfament global. 

Font: Edinburgh Centre for Carbon Management 



A més a més de les propietats medi ambientals abans mencionades, la fusta presenta avantatges 
des d’un punt de vista constructiu atès que: 
 
• És un material lleuger amb una excel·lent relació resistència / pes. 

• És un material polivalent, s’utilitza com element estructural, com revestiment exterior i interior, 
cobertes, fusteries, terres, laminats, etc. 

• Tot i ser un material combustible i inflamable, té una bona resistència davant el foc com 
element estructural. La pèrdua de secció de l’element es produeix de manera constant en el 
temps donades les seves propietats químiques. 

• És durable fins i tot en ambients amb altes concentracions de productes agresius (àcids, 
salins) sempre que el disseny i execució de les solucions constructives siguin adequats. 

•  És de fàcil manipulació i és mecanitzable. 

• Permet realitzar muntatges en sec de manera ràpida i neta. 

 
Els processos de prefabricació i muntatge de les edificacions de fusta han evolucionat 
notablement amb la introducció d’instruments tecnològics en la cadena productiva. A la indústria 
de la fusta molts dels processos que tradicionalment es realitzaven i muntaven “in situ” han estat 
reemplaçats per processos industrialitzats, gràcies a l’aparició de les màquines de control  numèric 
i programes computacionals amb aplicacions diverses. També el desenvolupament de productes 
tals com: taulers contraxapats, d’encenalls, de fibres, de mitja i alta resistència, la fusta laminada 
encolada, etc., ha obert un ventall de possibilitats degut a les diferents prestacions que ofereixen. 
A continuació es descriuen algunes de les tipologies constructives de fusta més representatives. 
 
 
1.  Estructures de troncs de fusta 

Aquest sistema es basa en l’ús de murs de carrega de fusta de secció quadrada o rodona, on els 
troncs o blocs de fusta son col·locats en sentit horitzontal. L’aspecte exterior és de fusta vista. 
Segons l’escairada pot emprar rolls o blocs de fusta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.1 De rolls 

Aquest tipus de construcció s’assembla als murs de maçoneria pel que fa a l’acompliment 
estructural. Els troncs dels murs es recolzen simplement uns sobre els altres al llarg de tota la 
seva extensió, complint de forma unificada les funcions estructurals de tancament, revestiment i 
aïllament tèrmic i acústic. El tipus d’escairada que s’utilitza en secció circular varia entre els 110 i 
230 mm i si es secció rectangular entre 70 i 145 mm. L’ample del mur oscil·la entre 15 i 20 
centímetres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Blocs de fusta 

Són blocs prefabricats de fusta que es sobreposen com si es tractés de murs de maons, però 
realitzant-se en sec i amb un muntatge ràpid. El resultat és una estructura rígida que admet 
múltiples acabats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entramats pesats  

Es tracta d’una trama d’elements lineals de fusta serrada o laminada de gran escairada units entre 
si fins a formar un conjunt rígid. L’estabilitat de l’estructura es basa en dos principis: els 
acoblaments de les unions i la triangulació per l’arriostrament dels seus membres. S’utilitza la 
fusta com element estructural pur, es a dir, l’estructura és independent del tancament i els 
principals esforços actuen en direcció paral·lela a la fibra. Admet grans llums i altures de 3 i fins a 
5 plantes, en aquest últim cas es necessita la col·laboració d’altres materials de farcit per 
conformar una estructura mixta amb murs de carrega. 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
3.  Entramats lleugers 

És un sistema versàtil emprat ja sigui en murs, forjats o cobertes. Consisteix en una trama 
d’elements lineals de fusta de petita escairada (de 36 a 70 mm de gruix) col·locats a curta 
distància uns dels altres (menys d’un metre) i arriostrats, generalment mitjançant taulells 
estructurals. El sistema funciona com una estructura espacial formada per la unió de les 
estructures de mur forjat i coberta. Les unions són senzilles, utilitzant claus i grapes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Estructures de fusta massissa de gran format 

Són productes de fusta de grans dimensions produïts industrialment mitjançant processos 
especialitzats. Serveixen com elements estructurals de murs, forjats i cobertes. Cada panell està 
composat per tres, cinc, set o més taulells o làmines de fusta conífera, encolada, clavada o unida 
mitjançant clavilles. La direcció de les fibres entre capes es combina longitudinalment i 
transversalment per aconseguir  rigidesa entre les capes. Dins d’aquesta tipologia trobem els 
panells contralaminats, molt usada en l’actualitat per realitzar muntatges extremadament ràpids i 
de tall exacte, resistents i d’alta qualitat. Permet realitzar des d’habitatges unifamiliars fins 
edificacions de varies plantes. 
Els sistemes i productes que produeix la industria de la fusta també tenen aplicacions 
constructives especialitzades com són: 
 
- Les edificacions de varies plantes 

- Les cobertes estructurals de grans llums 

- Sistemes de façanes 

 
El treball permanent en recerca i desenvolupament ha permès potenciar el valor de intrínsec de la 
fusta com a material, donant lloc a nous productes i serveis a partir de la matèria primera i els 
residus industrials. També ha fet possible donar un valor afegit a les aplicacions constructives de 
les que pot formar part. 
 
L’Institut Català de la Fusta és una entitat que entre altres fins els de promoure el 
desenvolupament i el reconeixement de la fusta com a material i contribuir a la millora de la 
competitivitat, foment de la innovació i augment de la productivitat del sector de la fusta de 
Catalunya. La missió de l’Institut és assistir a les empreses, entitats i institucions del sector per la 



via de la recerca, la prestació de serveis tecnològics, la transferència de tecnologia i de 
coneixements i la formació.  
 
Les activitats de l’Institut Català de la Fusta es desenvolupen des de dos àrees de treball: 
Tecnologia de la Fusta i Construcció Arquitectònica. En l’àmbit de la Tecnologia de la Fusta les 
seves activitats es centren principalment en les següents línies de treball: 
 
• Caracterització de les propietats de la fusta, que pretén determinar les propietats físiques i 

mecàniques bàsiques, així com les característiques resistents de la matèria primera, incloent 
l’ús de tècniques no destructives i l’aplicació de nous mètodes d’assaigs. 
 

• Productes innovadors i millora tecnològica, que s’encamina a la recerca i desenvolupament de 
nous productes i materials derivats de la fusta per optimitzar les seves propietats ambientals i 
tecnològiques. Millora dels processos productius. 

 
A l'àrea construcció arquitectònica actualment s'estan desenvolupant quatre línies principals de 
recerca: 
 
• Disseny Estructural, se centra en la investigació i desenvolupament de components 

estructurals de fusta massissa i fusta laminada per a diverses aplicacions constructives. 
 

• Tecnologia de la Construcció, aquesta línia d'investigació se situa en el marc de la construcció 
modular industrialitzada, se centra en el desenvolupament de components modulars per a 
construccions de fusta adaptables a diversos requeriments i contextos. 
 

• Comportament del foc i protecció contra incendis, aquesta línia d'investigació es va crear amb 
el propòsit d'aportar major coneixement sobre a un dels temes que es perceben com més 
negatiu respecte a les construccions de fusta. L'estudi se centra en diferents aspectes 
relacionats amb la combustió i la dinàmica del foc en edificacions de fusta. Els estudis es 
realitzen mitjançant tècniques de modelatge i simulació computacional d'incendis, la qual cosa 
ofereix la possibilitat d'estudiar el fenomen del foc considerant diversos escenaris i variables. 
 

• Conservació, Restauració i Rehabilitació del Patrimoni Històric, aquesta línia d'investigació té 
com a objectiu principal la preservació del llegat patrimonial de Catalunya associat a les 
construccions de fusta. Es desenvolupa en l'àmbit de la investigació, divulgació i la intervenció. 
 

L’Incafust és ben conscient de la importància d'incrementar el coneixement en les diferents àrees 
d'estudi que s'aborden i per aquesta raó fa una aposta pel desenvolupament de projectes de R + 
D i de R + D + I unint esforços amb altres equips d'investigació del context nacional i participant en 
xarxes i activitats de transferència tecnològica amb equips d'investigació europeus i 
iberoamericans. 

 
És previsible que el desenvolupament científic en l'àmbit dels sistemes constructius de fusta 
evolucioni cap a una major integració amb l'àmbit tecnològic, desenvolupant solucions que facilitin 
els processos constructius i les prestacions de l'edificació per als usuaris. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Estudi sobre edificacions modulars industrialitzades de fusta. Projecte de R + D 
INCAFUST. Departament de Construcció 

 

(Amunt) Gràfics de distribució de temperatures en l'interior d'un habitatge. (Avall) Gràfics de l’evolució del foc i el fum en l'interior d'un habitatge. 
Estudi computacional de la propagació del foc en edificacions de fusta. Projecte de R + D + I. 

INCAFUST. Departament de Construcció 
 

 


