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Primer, cal definir tipologies de forjats: 
les càrregues es reparteixen mitjançant 
revoltó o llata? Les bigues són totes de 
fusta o hi ha metall barrejat? Si totes 
les bigues són de fusta, són totes de la 
mateixa espècie de fusta? En funció de la 
tipologia i del tipus de fusta es calcula la 
capacitat portant dels forjats. Si l’espècie 
de fusta és coneguda i està caracteritzada, 
amb la norma UNE 338 i la densitat de la 
fusta es pot determinar la classe resistent. 
Tanmateix, la peculiaritat de cada biga i la 
seva disposició en servei fa que siguin de 
difícil aplicació les normes de classifica-
ció de la classe resistent (UNE 338, UNE 
56544 i UNE 56546).
Cal tenir en compte que hi ha patologies 
associades a la història de l’edifici, i sovint 
amagades en els cels rasos. Així doncs, el 
que cal és establir un pla de cales, no sols 
per determinar les tipologies dels forjats, 
sinó també per treure a la llum, possibles 
patologies que estigui sofrint o que hagi 
sofert l’estructura. Els criteris per obrir les 
cales poden ser variats i poden seguir un 
criteri objectiu o no: humitat, zona humida 
propera, esquerdes, sota balcons o senzi-
llament per instint de l’inspector.

Un cop executat el pla de cales es poden 
definir les tipologies de forjat, determinar el 
tipus de fusta i cercar les patologies xilòfa-
gues (tradicionalment classificades com 

Diagnosticar l’estat de l’estructura de fusta

abiòtiques i biòtiques).
Abiòtiques: Foc (especialment cuines econò-
miques), sobrecàrregues, aigua (sol ser el 
primer pas pels atacs biòtics), reforços inade-
quats  i/o mà de l’home (foradar la fusta per 
permetre el pas d’instal·lacions).
Biòtiques: Fongs i insectes. Els primers 
s’associen a humitats elevades. El segons 
poden ser de cicle larvari (corcs de la fusta) 
i socials (tèrmits aeris i tèrmits subterranis).
Per poder determinar graus d’activitat i exten-
sió de la plaga, hi ha eines de detecció 
acústica i eines d’ultrasons que detecten el 
moviment dels insectes.
D’acord amb el Document Bàsic de Seguretat 
Estructural per a Fusta (DB SEM) del Codi 
Tècnic de l’Edificació, tant en el cas de rastres 
de tèrmits com de fongs, cal injectar la fusta 
en profunditat (NP5).
Aquest tractament consisteix en perforar en 
caps i longitud les bigues cada 30 cm aproxi-
madament per ambdues cares i injectar amb 
vàlvules de retenció un producte protector de 
la fusta (insecticida i fungicida). A banda de 
curar la fusta és imprescindible evitar noves 
humitats i reparar les antigues. En cas de 
tèrmits cal avaluar la necessitat de fer una 
barrera antitermítica o combinar-ho amb un 
tractament d’esquers.
Tot i això som del parer que cal estudiar de 
forma particularitzada cada cas per establir 
quines són les seves necessitats concretes i, 
en conseqüència, el tractament més adequat.

Pel que fa als tractaments in situ s’han de 
complir tres vessants que resumim, molt 
breument en tres inputs: llei, eficàcia i 
seguretat.
Llei: es refereix a què el tractament ha de 
ser executat amb un producte registrat, per 
personal homologat i acreditat per l’ús de 
productes TP8 (preservants de la fusta) i 
que l’empresa que porta a terme l’aplicació 
ha d’estar registrada al Registre Oficial 
d’Empreses de Serveis Plaguicides (per 
exemple Ibertrac té els registres del ROESP 
0002CAT-SB, 0002CAT-EB, 5109Cat-LgB).
Eficàcia: es refereix a què l’empresa de 
tractament ha de dissenyar un pla de trac-
tament indicat per a cada patologia (el CTE 
per exemple, no obliga a injectar en cas de 
corcs, en canvi quan hi ha corcs grans cal 
injectar les bigues). Un segell de qualitat 
com el que té Ibertrac (Aplicador Plus, A+ 
del FCBA – Centre Tecnològic de Fusta de 
França-) ho garanteix.
Seguretat: Aplicar un biocida en un edifici, 
s’ha de fer amb suficients garanties que no 
posi en risc els ocupants. Per tant, reque-
reix d’una tasca prèvia, durant i posterior al 
tractament. Mai es pot fer una intervenció 
d’aquesta índole sense coordinar adequa-
dament les altres empreses que puguin 
haver amb els veïns, i a vegades fins i tot 
cal avisar edificis veïns. Afrontar possibles 
problemes abans d’actuar és una garantia 
de seguretat i tranquil·litat, tant per l’usuari 
del servei, com pel tècnic que dirigeix 
l’obra, com de la mateixa empresa apli-
cadora. Ibertrac té dissenyat un protocol 
d’actuació general que s’adapta a cada 
cas particular abans de qualsevol inter-
venció. n
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