
Projecte: Referència

Autor: Data:

      Disposa dels components adequats per a l'acompliment de l'exigència de protecció davant la humitat

Sentit correcte i compliment dels intervals:

     Compatibilitat amb la presència d'aigua en cobertes invertides

    Fixació adequada del sistema

     a la banda exterior de l'aïllant tèrmic

Resistent Evita succió del vent Material adequat per l'ús de coberta

Amb plataforma de suport per repartir càrregues

Neta, de mida entre 16-32mm i capa ≥5cm Grava solta per pendent <5%

Es defineix la disposició de bandes de reforç i acabat del sistema impermeable

      Separades ≤ 15m Gruix ≥ 3 cm

      A tots els encontres amb paraments verticals

      Afecten a totes les capes de la coberta Quadrícules ≤5cm Quadrícules ≤7,5m

      Les seves contonades són romes (45ºaprox)

      Amb material de farcit i a sobre segellat enrasat amb la superfície de la capa de protecció

Compatible amb la impermeabilització

Manté la pendent adequada al voltant

…horitzontal       Separats ≥50cm d'elements verticals o sortints

…vertical       De secció rectangular. La impermeabilització cobreix l'ala vertical

    Àrea efectiva(Af): 29>Af(cm²)/Sup.coberta(m²)>0

     Peces horitzontal resistents      Suports dissenyats per aquesta funció

La impermeabilització solapa ≥10cm sobre les 
ales de l'embornal garantint l'estanquitat

Si No

Coberta transitable

    Enrasat amb la capa 
de protecció

    Sobresurt de la capa 
de protecció

     El seu acabat superior 
evita filtracions

     Radi de corbatura de 5cm (aprox.) 
o un xamfrà anàleg

Condicions dels punts singulars

Coberta ventiladaCoberta no ventilada

Relació màxima de dimensions 1:1,5

Reforços

Exigència HS-1

Condicions dels components

Composició

Pendents
     Presenten cohesió i 

estabilitat

Paviment 
flotant

Paviment
Material adequat per 
l'exterior

Capa de grava

Sistema:

Capa de protecció

Impermeabilització

Camba d'aire ventilada

FITXES JUSTIFICATIVES DEL CTE    -  COBERTA PLANA

Juntes de 
dilatació

Embornal en 
plànol…

Unió amb 
embornal

     Compatible amb 
altres materials

Aïllant tèrmic     Cohesió i estabilitat suficient

Unió amb la 
vora lateral

     Impermeabilitzant perllongat ≥5cm 
sobre el front del ràfec/parament

     Perfil angular fixat a la coberta. L'ala vertical fa de goteró i es 
perllonga la impermeabilització ≥10cm sobre l'ala horitzontal

Juntes de dilatació de l'enrajolat fix

Unió amb 
parament 
vertical

     La impermeabilització es perllonga 
≥20cm per sobre de la coberta

Exigència bàsica HS 1: Protecció davant la humitat
Es limita el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat en l'interior dels edificis i en els seus tancaments com a 
conseqüència de l'aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, d'escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant 
de mitjants que impedeixin la seva penetració o, en el seu cas permetin la seva evaquació sense produir danys.
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FITXES JUSTIFICATIVES DEL CTE    -  COBERTA PLANA

      Compatible amb la impermeabilització       Amb element protector per retenir sòlids

      Disposa d'ala ≥10cm a la vora superior

      Es mantè al voltant la pendent adequada

      Fixat al suport i es garanteix l'estanquitat

Superfície: Diàmetre nominal:

Dimensionament xarxa d'evacuació d'aigues pluvials

Superfície de pas caldereta      1,5-2 vegades la secció recta de la canonada a la qual es connecta

Accessos i 
obertures

     Nivell de l'obertura ≥20cm per 
sobre de la protecció de la coberta. 

La impermeabilització ascendeix 
pels brancals >15cm.

     Retranqueig ≥1m respecte al 
parament vertical. Accés amb 

pendent 10% (o ≥1% en 
balconeres sense ampits)

     Ampit al voltant del forat amb una 
altura ≥20cm complint les exigències 
establertes per les unions verticals.

Obertures verticals Obertures horitzontals

      Realitzats sobre una 
bancada recolçada a la 

coberta

      Sobre la part horitzontal resolt 
igual que les unions amb elements 

passants

       Situats en parament vertical per 
sobre del remat de la 
impermeabilització 

Ancoratge 
d'elements

Racons i 
cantonades

      Disposen d'elements de protecció cobrint fins a 10cm des del vertex dels plànols que formen la  
cantonada o racó

Unió amb elements 
passants

     Amb elements de protecció que ascendeixen per ells ≥20cm per sobre de la protecció de coberta

      Separats ≥ 50cm dels paraments verticals i/o elements que sobresurten de la coberta

No es 
requereix

      Coberta no delimitada per paraments verticals

      Disposa de més d'un baixant que permet l'evacuació de l'aigua si es produeix una obturació d'un 
d'ells, sense produir sobrecàrregues que comprometin l'estabilitat estructural de la coberta

Coberta transitable

Sí No

        Enrasat amb la capa de 
protecció 

      Sobresurt de la capa de 
protecció

     L'impermeabilitzant es perllonga ≥ 10cm 
sobre les ales

 Garanteix l'escorrentia de l'aigua 

     L'ala ascendeix pel parament.  Disposa de banda impermeabilitzant ≥ 10cm que 
cobreix la vora superior de l'ala

Unió canaló amb 
element vertical

Unió amb 
canalò

Condicions dels punts singulars

Es requereix

      Suma de les seves àrees d'evacuació > Suma dels baixants d'evacuació

      Situats per sota del nivell d'accés a la coberta, entre el punt més baix i més alt del carregament 
de la impermeabilització al parament vertical

      Sobresurt ≥ 5cm de la cara exterior del parament vertical amb pendent per a l'evacuació

Embornals
    Nombre suficient perquè no hi hagi desnivells superiors a 150mm i 

pendents màxims del 0,5%,
    Nombre adequat en funció de la 

superfície de la coberta

Diàmetre nominal determinat en funció de la seva pendent i de la superfície a la qual serveix.

Pendent:
Canalons
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No es supera el valor Ulimit:

Es supera el valor Ulimit

No es produeixen condensacions intersticials en la coberta

Si es produeixen

Exigència HE-1

Compliment de l'exigència HE-1

Valor límit 
(Ulim)

    Es considera acceptable perquè no es supera el valor coeficient global de transmissió de calor (K)

 Condensacions 
intersticials 

No es produeix una minva significativa de les prestacions tèrmiques, risc de degradació o 
pèrdua de la seva vida útil

La condensació acumulada en cada periode anual no supera la quantitat d'evaporació possible 
en el mateix període

Exigència bàsica HE-1: Condicions per al control de la demanda energètica
Els edificis disposaran d'una envoltant tèrmica de característiques tals que limiti les necessitats d'energia primària per 
assolir el benestar tèrmic en funció de la zona climàtica de la seva ubicació, del règim d'estiu i d'hivern, de l'ús de l'edifici i, 
en el cas d'edificis existents, de l'abast de la intervenció.
Es limitaran els riscos deguts a processos que produeixin una minva significativa de les prestacions tèrmiques o de la 
vida útil dels elements que componen l'envoltant tèrmica, com ara les condensacions.

Actualitzat Juny 2021                       Pàg. 3

xdiez
Sello

xdiez
Sello


	Texto4: 
	Texto5: 
	Autor: 
	Texto8: 
	Boton13: 
	Texto11: 2.4.3.2 Aïllant tèrmic3 Quan l'aïllant tèrmic es disposi a sobre de la capa d'impermeabilització i quedi exposat al contacte amb l'aigua, aquest aïllant ha de tenir unes característiques adequades per a aquesta situació
	Texto23: Es poden usar els materials següents o un altre material que produeixi el mateix efecte:a) quan la coberta no sigui transitable: grava, paviment fix o flotant, morter, teules i altres materials que conformin una capa pesant i estable;b) quan la coberta sigui transitable per a vianants: paviment fix, flotant o capa de rodolament;quan la coberta sigui transitable per a vehicles, capa de rodolament.
	Texto24: 2.4.3.5.2 Paviment fix1 El paviment fix pot ser dels materials següents: rajoles rebudes amb morter, capa de morter, pedra natural rebuda amb morter, formigó, llamborda sobre llit de sorra, morter filtrant, aglomerat asfàltic o altres materials de característiques anàlogues
	Botón11: 
	BX10: 
	Botón12: 
	X10: 
	Cuadro combinado2: []
	X2: 
	X101: 
	Botón21: 
	Botón22: 
	Botón23: 
	Botón24: 
	Botón25: 
	Botón31: 
	00e: Off
	00f: Off
	00g: Off
	00j: Off
	00i: Off
	00k: Off
	BX101: 
	Cuadro combinado3: []
	00p: Off
	BX102: 
	00m: Off
	X1011: 
	X11: 
	BX21: 
	00z: Off
	012: Off
	00q: Off
	00n: Off
	X12: 
	00u: Off
	BX11: 
	00t: Off
	00o: Off
	BX12: 
	00s: Off
	BX13: 
	00w: Off
	014: Off
	017: Off
	X14: 
	X15: 
	016: Off
	018: Off
	00x: Off
	00y: Off
	015: Off
	01a: Off
	01b: Off
	00l: Off
	X16: 
	01i: Off
	01d: Off
	01f: Off
	01h: Off
	01j: Off
	BX15: 
	01g: Off
	01c: Off
	01m: Off
	019: Off
	X17: 
	X18: 
	BX16: 
	Botón41: 
	01o: Off
	01r: Off
	01s: Off
	X181: 
	BX17: 
	01x: Off
	01w: Off
	01t: Off
	01q: Off
	01k: Off
	01p: Off
	01l: Off
	01v: Off
	Texto21: 2.4.3.3.1 Impermeabilització amb materials bituminosos i bituminosos modificats1 Les làmines poden ser d’oxiasfalt o de betum modificat.2 Quan el pendent de la coberta sigui més gran que 15%, s’han d’utilitzar sistemes fixats  mecànicament.3 Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, s’han d’utilitzar sistemes adherits.4 Quan es vulgui independitzar l’impermeabilitzant de l'element que li serveix de suport per millorarl'absorció de moviments estructurals, s’han d’utilitzar sistemes no adherits.5 Quan s'utilitzin sistemes no adherits, s’ha d’aplicar una capa de protecció pesant.2.4.3.3.2 Impermeabilització amb poli (clorur de vinil) plastificat1 Quan el pendent de la coberta sigui més gran que 15%, s’han d’utilitzar sistemes fixats mecànicament.2 Quan la coberta no tingui protecció, s’han d’utilitzar sistemes adherits o fixats mecànicament.3 Quan s'utilitzin sistemes no adherits, s’ha d’aplicar una capa de protecció pesant.2.4.3.3.3 Impermeabilització amb etilè propilè diè monòmer1 Quan el pendent de la coberta sigui més gran que 15%, s’han d’utilitzar sistemes fixats mecànicament.2 Quan la coberta no tingui protecció, s’han d’utilitzar sistemes adherits o fixats mecànicament.3 Quan s'utilitzin sistemes no adherits, s’ha d’aplicar una capa de protecció pesant.2.4.3.3.4 Impermeabilització amb poliolefines1 S’han d’utilitzar làmines d'alta flexibilitat. 
	Texto22: Quan es disposi una cambra d'aire, aquesta s’ha de situar a la banda exterior de l'aïllant tèrmic i ventilar mitjançant un conjunt d'obertures de tal manera que el quocient entre la seva àrea efectiva total, Ss, en cm2, i la superfície de la coberta, Ac, en m2 compleixi la condició següent:30 >csAS> 3
	Texto25: 2.4.3.5.3 Paviment flotant1 El paviment flotant pot ser de peces recolzades sobre suports, rajoles soltes amb aïllant tèrmic incorporat o altres materials de característiques anàlogues.2 Les peces recolzades sobre suports s’han de disposar horitzontalment. Els suports han d'estar dissenyats i fabricats expressament per a aquest fi, han de tenir una plataforma de suport per repartir les càrregues i s’han de disposar sobre la capa separadora en el pla inclinat d'escorrentia. Les peces han de ser resistents als esforços de flexió als quals hagin de ser sotmeses.3 Les peces o rajoles s’han de col·locar amb juntura oberta
	Botón42: 
	002: Off
	005: Off
	003: Off
	X10111: 
	007: Off
	009: Off
	006: Off
	BX151: 
	008: Off
	00a: Off
	00b: Off
	00h: Off
	00d: Off
	Botón51: 
	00c: Off
	011: Off
	X111: 
	BX111: 
	013: Off
	021: Off
	022: Off
	026: Off
	027: Off
	X112: 
	BX112: 
	028: Off
	023: Off
	02b: Off
	02a: Off
	029: Off
	BX113: 
	X113: 
	02c: Off
	X114: 
	BX114: 
	025: Off
	024: Off
	X115: 
	02h: Off
	02e: Off
	BX115: 
	02d: Off
	Botón62: 
	X116: 
	Botón61: 
	02f: Off
	02g: Off
	Botón63: 
	Texto5a: 
	Texto5b: 
	Texto5c: 
	Botón52: 
	X117: 
	02d1: Off
	02e1: Off
	BGB56: 
	BGB5T: 
	BGB515: 
	BGB51C: 
	BGB5Z: 
	BGB518: 
	Cv311: Off
	02f1: Off
	02g1: Off
	02h1: Off
	Cv251: Off
	Botón64: 
	Botón32: 
	Boton1_1: 
	BX2: 
	Boton1_2: 
	Boton1_3: 
	Boton1_4: 
	Boton1_5: 
	Boton1_7: 
	BX14: 
	Boton1_8: 
	Boton1_6: 
	Boton1_a: 
	Boton1_9: 
	Boton1_b: 
	Boton1_c: 
	Boton2_1: 
	001: Off
	004: Off
	Boton2_2: 
	Boton2_3: 
	Boton2_4: 
	Boton2_5: 
	BX116: 
	Cv25: Off
	Cv31: Off
	Boton2_7: 
	Boton2_8: 
	Boton2_9: 
	BX117: 
	Boton2_6: 
	Boton3_1: 


