
Projecte: Referència

Autor: Data:

  Zona pluviomètrica:

  Alçada de l'edifici:

  Zona eòlica:
  Tipus de terreny: Revestiment exterior:

  Classe d'entorn:

  Grau d'exposició al vent:

  Grau d'impermeabilitat [GI]:

     Es disposen bandes de reforç, terminació, continuitat o discontinuitat, que es requereixin

     La distància entre juntures és suficient per evitar-ne l'esquerdament

     Coincideixen amb les juntes estructurals

     Separades ≤ al valor límit

     Amb sellador sobre un rebliment interior resistent, imperemable, elàstic i adherent

     Profunditatt del segellador ≥1cm         Relació gruix/amplada entre 0,5 - 2.

     Enrasat amb el parament del full principal

     Cobreixen ≥5cm del mur a cada banda de la juntura

     Fixacions mecàniques i segellat al seu extrem

Altra solucio amb el mateix efecte

Disposa de sòcol ≥30cm d'alçada i <3% de coeficient de succió.

Cobreix l'impermeabilitzant del mur o la barrera entre mur i façana

Es segella la unió amb la façana en la seva part superior

Altra solució amb el mateix efecte

Es compleixen les condicions constructives del DB HS-1:

Amb xapes metàl·liques a 
les juntures

dels revestiments exteriors

Amb  arrebossat exterior

Barrera impermeable cobrint gruix de façana a ≥15cm del terra exterior

FITXES JUSTIFICATIVES DEL CTE    -  REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Sistema impermeable

Condicions dels punts singulars
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Exigència HS-1

Disseny de façana

Solució constructiva per al grau d'impermeabilitat de projecte:

N

Condicions de Projecte:

Solució anticapilaritat

Protecció davant 
les esquitxades

Requereix 
sòcol

No requereix 
sòcol

Remat de la 
barrera 

impermeable 
exterior

      Regata ≥3x3cm per rebre-la amb morter en bisell≈30⁰ amb 
l'horitzontal i aresta del parament arrodonida
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Juntures de 
dilatació en full principal

      Reculada ≥5cm de la superfície del parament i altura ≥20cm 
per sobre de la protecció de la coberta

     Perfil metàlꞏlic inoxidable amb pestanya a la part superior per 
rebre el cordó de segellament entre perfil i façana. A la part 
inferior amb pestanya o aresta arrodonida

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    -  REHABILITACIÓ DE FAÇANES

     Juntures de dessolidarització entre:

     Gruix de 2cm      Amb material compatible amb la deformació prevista      Protegit de la filtració

Armadura de reforç que sobrepassa del pilar 15cm pels dos costats

     Disposa d'armadura      Altra solució

     Tubs estancs separats ≤1,5m inclinats a l'exterior

Ampit amb trencaaigües amb goterò per a l'evacuació de l'aigua cap l'exterior.

Trencaaigües impermeable amb pendent cap a l'exterior de ≥10⁰ 

Trencaaigües sobre barrera impermeable amb pendent≥10⁰ cap l'exterior fixada al bastiment o al 
mur que es prolonga per la part del darrere i pels dos costats del trencaaigües.

Encastat als brancals ≥2 cm.            Manté la forma del goteró a la juntura de les peces.

Es segella la juntura entre el bastiment i el mur amb cordó introduït en una juntura vertical 
practicada en el mur. Queda encaixat entre dues vores paralꞏleles.

Solucions que produeixen el mateix efecte.

Són impermeables o tenen impermeabilitzada la cara superior;

Disposa, en la unió amb façana, d'elements de protecció que s'estenen cap a dalt ≥15cm 
i evita la filtració d'aigua;

Disposa de goteró a la vora exterior de la cara inferior.

Solucions que produeixen el mateix efecte.

   Amb revestiment continu

Estabilitat del full principal amb reducció del seu gruix

  Amb disposició de làmina       Aquesta s'introdueix en tot el gruix del full interior

      Gruix de 
2cm    

          Amb material d'elasticitat compa- 
tible amb la deformació prevista

     Protegit de la filtracio amb un goteró.

Juntures de 
dessolidarització

Ràfecs i 
cornises 
continus

      Pendent cap a l'exterior ≥10⁰       La juntura de les peces manté la forma del goteró

Cavallons ceràmics: Juntura de dilatació cada 2m.

Juntures impermeables amb segellament adequat.

Solucions que produeixen el mateix efecte.

Ampits i perfils 
superiors de les 

façanes

Ancoratges en un pla 
horitzontal

   Juntura protegida de l'entrada d'aigua mitjançant:       Segellament;       element de goma;
      peça metàl·lica;        solució equivalent.

Ampit amb cavallons, pendent ≥ 10⁰, goteró separat ≥ 2cm de parament.

Cavallons impermeables (o sobre barrera impermeable ≥ 10⁰ pendent).

Cavallons de pedra o prefabricats: Juntura de dilatació cada 2 peces.

Si sobresurten 
≥20 cm del pla 
de la façana

Condicions dels punts singulars

Façana 
interrompuda 

per forjat
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Fusteria 
reculada 

respecte a la 
cara exterior de 

façana

  Per 
GI-5

Disposa de goteró separat del parament exterior ≥2cm.

Disposa de bastiment de base i barrera impermeable als muntants entre el full principal  
i el bastiment de base, prolongat 10 cm cap a l'interior del mur.

Unions de façana 
amb els pilars

     Disposa de juntura de 
dessolidarització entre full 

principal i forjat

     Reforç del revestiment amb armadura d'amplada entre ≥15cm per sobre de forjat i 
15cm per sota de la filada de fàbrica situada sota forjat

Amb revestiment 
exterior continu

Unions de la 
cambra d'aire 

ventilada amb els 
forjats i les llindes

     Amb element continu impermeable disposat al fons de la cambra, amb inclinació cap  
a l'exterior, vora superior ≥10cm del fons i ≥3cm per damunt el punt més alt del sistema 
d'evacuació.

     Juntures verticals de la primera filada sense morter, separades ≤1,5m i amb la 
continuïtat de l'element de recollida interior 

Sistema 
d'evacuació

Sistema de 
recollida
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FITXES JUSTIFICATIVES DEL CTE    -  REHABILITACIÓ DE FAÇANES

No es supera el valor Ulimit:

Es supera el valor Ulimit

No es produeixen condensacions intersticials en la coberta

     Entre dos sectors d'incendi;       Entre una zona de risc especial alt i altres zones

     Entre altres zones i...     escala protegida;     zona de risc especial;     passadis protegit

       Sense elements a façana < EI60 dins la distància "d" (protecció hotizontal) . Angle entre les façanes.

        Compleix distància "d" per interpolació linial.

      Entre dos sectors d'incendi;       Entre una zona de risc especial alt i altres zones

      Entre altres zones i         una escala protegida;          un passadis protegit

Alçada

≤ 10m
≤ 18m
> 18m

Exposat o no protegit per capa/es ≥EI30

En funció de l'alçada de la façana, pels materials en  >10% de la superfície

 Sí es 
produeixen 

No es produdeix 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 periode

 Condensacions 
intersticials 

Sectors d'incendi Encontre cambra ventilada - forjat      Es manté la sectorització d'incendis

Valors intermedis de l'angle  

      Amb l’arrencada inferior accessible al públic des 
del rasant exterior: ≥B-s3,d0 fins a 3,5m mínim

Els punts de la façana de l'edifici considerat <EI 60 compleixen el 50% de la distància "d" fins 
a la bisectriu de l'angle format per ambdues façanes

Entre edificis 
diferents

H
or
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Abast d'aplicació

Abast d'aplicació

V
er
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      Compleix ≥EI 60 en una franja ≥1 m 
d'altura mesurada sobre el pla de la façana

      Amb elements sortints aptes per impedir el pas de flames.

     Compleix ≥ EI60 en franja ≥ (1m-dimensió de l'element sortint)

Reacció al foc dels 
materials de façana 

i/o interior de la 
cambra ventilada

C-s3,d0
D-s3,d0

B-s3,d0

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)

En façanes i interior de la cambra ventilada, d'alçada ≤18m

      Amb l’arrencada inferior accessible al públic des 
d’una coberta: ≥B-s3,d0 fins a 3,5m mínim

Aïllament tèrmic en interior de cambra ventilada

D-s3,d0
B-s3,d0

A2-s3,d0

Exigència SI-2

Propagació exterior

       Els punts de les façanes separats una distància <"d" són ≥ EI60.  

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.

Exigència bàsica SI-2:  Propagació exterior
Es limitarà el risc de propagació de l'incendi per l'exterior, tant a l'edifici considerat com a altres edificis.
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