
CTE DB HE-1

 Projecte: Referència: 

 Autor de projecte: Data: 

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

                     FITXES DE COMPROVACIÓ 
  DEL CTE

 Edificis nous, ampliacions, canvi d'ús i 
reforma >25% de la envoltant tèrmica

1 - Envolupant tèrmica: Transmitància tèrmica (U)

Compleix
sí    no

Aplicable

Element                sí   no           Paràmetre normatiu

Valor límit del 
coeficient global de 
transmissió de 
calor a través de 
l'envolupant 
tèrmica (Klim)

El coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant 
tèrmica (K) no supera el valor límit (klim):

    Valor límit de la compacitat intermèdia                  obtingut per 
    interpolació:
    Obra d'apliació que incrementa en més del 10% la superfície o 
    volum construït:
        Compleix amb el valor límit indicat.
          

    Valor límit de la compacitat intermèdia                  obtingut per 
    interpolació:
    Obra d'apliació que incrementa en més del 10% la superfície o 
    volum construït:
        Compleix amb el valor límit indicat.
    Unitat d'ús amb activitat comercial i compacitat V/A>5
        No requereix complir el valor Klim
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CTE DB HE-1

 Projecte: Referència: 

 Autor de projecte: Data: 

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

FITXES JUSTIFICATIVES DE NORMATIVES TÈCNIQUES 
EN PROJECTE

Per justificar aquesta exigencia:
    El Projecte només aplica el DB
    El Projecte aplica també solucions alternatives

 Edificis nous, ampliacions, canvi d'ús i 
reforma >25% de la envoltant tèrmica

1 - Envolupant tèrmica: Transmitància tèrmica (U)

Compleix
sí    no

Aplicable

Element                sí   no           Paràmetre normatiu

Valors límits (Ulim) Els elements que pertanyen a l'envolupant tèrmica no superen els 
valors límits (Ulim) següents:

   En reforma:
       aquest valor Ulim s'aplica als elements de l'envoltant tèrmica...
           que es subsittueixen, incorporen o modifiquen substancialment.
           que es modifiquen les seves condicions interiors o exteriors 
           com a resultat de la intervenció, implicant un increment de les 
           necessitats energètiques de l'edifici.
       Es superen els valors de la taula:
           El coeficient global de transmissió de calor (k) obtingut no 
           supera el valor obtingut aplicant la taula de la norma.

Control solar de 
l'envolupant tèrmica

No es supera el valor límit del paràmetre de control solar (qsol;jul):
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CTE DB HE-1

 Projecte: Referència: 

 Autor de projecte: Data: 

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

FITXES JUSTIFICATIVES DE NORMATIVES TÈCNIQUES 
EN PROJECTE

Per justificar aquesta exigencia:
    El Projecte només aplica el DB
    El Projecte aplica també solucions alternatives

 Edificis nous, ampliacions, canvi d'ús i 
reforma >25% de la envoltant tèrmica

1 - Envolupant tèrmica: Transmitància tèrmica (U)

Compleix
sí    no

Aplicable

Element                sí   no           Paràmetre normatiu

Permeabilitat a 
l'aire de 
l'envolupant tèrmica

Les solucions constructives i les condicions d'execució dels elements 
de l'envolupant tèrmica asseguren una estanquitat a l'aire adequada.

La permeabilitat a l'aire (Q100) dels buits de l'envolupant tèrmica no 
superen els valors limits:

    Es té en compte el calaix de persiana.

    Edificis nous d'ús residencial privat amb superficie útil total >120m²:  
        La relació del canvi d'aire amb pressió diferencial de 50 Pa (n50) 
        no supera el valor límit:

    Valor límit de compacitat intermitja              obtingut per interpolació:
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CTE DB HE-1

 Projecte: Referència: 

 Autor de projecte: Data: 

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

FITXES JUSTIFICATIVES DE NORMATIVES TÈCNIQUES 
EN PROJECTE

Per justificar aquesta exigencia:
    El Projecte només aplica el DB
    El Projecte aplica també solucions alternatives

 Edificis nous, ampliacions, canvi d'ús i 
reforma >25% de la envoltant tèrmica

2 - Limitació de descompensacions entre unitats d'ús

Compleix
sí    no

Aplicable

Element                sí   no           Paràmetre normatiu

Particions interiors La transmitància tèrmica de les particions interiors no supera els 
valors límits, Ulim [W/m²K]:

    Obra de reforma: El valor limit (Ulim) s'apica a les particions 
interiors...
        que es substitueixen, incorporen o modifiquen substancialment
        que es modifiquen les seves condicions interiors o exteriors 
        implicant un increment de necessitats energètiques de l'edifici.

3 - Limitacions de les condensacions de la envoltant tèrmica

Compleix
sí    no

Aplicable

Element                sí   no           Paràmetre normatiu

Condensacions 
instersticials

    No es produeixen condensacions intersticials en l'envolupant 
    tèrmica.
    Es produeixen condensacions intersticials en l'envolupant tèrmica
        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 periode.
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CTE DB HE-1

 Projecte: Referència: 

 Autor de projecte: Data: 

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

FITXES JUSTIFICATIVES DE NORMATIVES TÈCNIQUES 
EN PROJECTE

Per justificar aquesta exigencia:
    El Projecte només aplica el DB
    El Projecte aplica també solucions alternatives

 Edificis nous, ampliacions, canvi d'ús i 
reforma >25% de la envoltant tèrmica

4 - Contingut de Projecte

Compleix
sí    no

Aplicable

Element                sí   no           Paràmetre normatiu

Informació sobre 
l'edifici o part 
avaluada

El Projecte inclou:
    definició de la localitat i zona climàtica d’ubicació;
    la compacitat (V/A) de l’edifici o part de l’edifici;
    l’esquema geomètric de definició de l’envolupant tèrmica;
    la caracterització dels elements que componen l’envolupant tèrmica;
    els valors límit dels paràmetres aplicables;
    comprovació de la limitació de descompensacions: Valors límits i 
    caracterització geomètrica, constructiva i higrotèrmica;
    les característiques tècniques mínimes dels productes rellevants 
    per al comportament energètic;
    en edificis nous d’ús residencial privat, la relació del canvi d’aire 
    amb una pressió diferencial de 50 Pa (n50);
    la verificació del compliment de l’exigència de limitació de 
    condensacions

Caracterització 
dels tancaments 
opacs

Inclou:
    les característiques geomètriques i constructives;
    les condicions de contorn (contacte amb l’aire, el terreny o 
    adiabàtic) i l’espai al  qual pertanyen;
    els paràmetres que descriuen adequadament les prestacions 
    tèrmiques; 
    les capes amb una massa tèrmica apreciable es caracteritzen 
    mitjançant el seu gruix, densitat, conductivitat i calor específica,
    les capes sense una massa tèrmica significativa es caracteritzen 
    per la resistència total de la capa i el seu gruix.
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CTE DB HE-1

 Projecte: Referència: 

 Autor de projecte: Data: 

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

FITXES JUSTIFICATIVES DE NORMATIVES TÈCNIQUES 
EN PROJECTE

Per justificar aquesta exigencia:
    El Projecte només aplica el DB
    El Projecte aplica també solucions alternatives

 Edificis nous, ampliacions, canvi d'ús i 
reforma >25% de la envoltant tèrmica

4 - Contingut de Projecte

Compleix
sí    no

Aplicable

Element                sí   no           Paràmetre normatiu

Caracterització 
dels buits

Inclou:
    característiques geomètriques, constructives i l’espai al qual pertanyen 
    descripció i la caracterització de les proteccions solars, fixes o mòbils;
    altres elements que produeixen ombres o disminueixen la captació 
    solar dels buits;
    superfície i la transmitància tèrmica del vidre, marc i conjunt del buit; 
    el factor solar del vidre, (excepte portes amb una superfície 
    semitransparent <50%;
    l’absortivitat de la cara exterior del marc;
    la permeabilitat a l’aire.

Caracterització 
dels ponts tèrmics 
lineals

Inclou:
    el seu tipus, descripció i localització;
    la transmitància tèrmica lineal, obtinguda en relació amb els 
    tancaments contigus;
    la seva longitud;
    el sistema dimensional utilitzat quan no s’emprin dimensions 
    interiors, o pugui donar lloc a dubtes.

Página 6 de 6Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona

xdiez
Sello


	Cv111: Off
	Cv112: Off
	Cv113: Off
	Cv114: Off
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto6: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Autor: 
	Texto8: 
	Cv221: Off
	Cv222: Off
	Cv223: Off
	Cv224: Off
	Cv231: Off
	Cv232: Off
	Cv233: Off
	Cv234: Off
	Cv381: Off
	Cv382: Off
	Cv383: Off
	Cv384: Off
	Cv391: Off
	Cv392: Off
	Cv393: Off
	Cv394: Off
	Cv3A1: Off
	Cv3A2: Off
	Cv3A3: Off
	Cv3A4: Off
	Cv471: Off
	Cv472: Off
	Cv473: Off
	Cv474: Off
	Cv481: Off
	Cv482: Off
	Cv483: Off
	Cv484: Off
	Cv511: Off
	Cv512: Off
	Cv513: Off
	Cv514: Off
	Cv521: Off
	Cv522: Off
	Cv523: Off
	Cv524: Off
	Cv611: Off
	Cv612: Off
	Cv613: Off
	Cv614: Off
	Cv621: Off
	Cv622: Off
	Cv623: Off
	Cv624: Off
	Cv146: Off
	Cv145: Off
	Cv147: Off
	Cv165: Off
	Cv166: Off
	Cv167: Off
	Cv168: Off
	Cv169: Off
	Cv16A: Off
	Cv255: Off
	Cv257: Off
	Cv265: Off
	Cv266: Off
	Cv256: Off
	Cv285: Off
	Cv287: Off
	Cv286: Off
	Texto7: 
	Texto9: 
	Cv415: Off
	Cv425: Off
	Cv445: Off
	Cv446: Off
	Cv575: Off
	Cv576: Off
	Cv715: Off
	Cv716: Off
	Cv745: Off
	Cv746: Off
	Cv865: Off
	Cv866: Off
	Cv915: Off
	Cv916: Off
	Cv917: Off
	CvA15: Off
	CvA16: Off
	CvA17: Off
	CvA18: Off
	CvA19: Off
	CvA35: Off
	CvC65: Off
	CvC67: Off
	CvC68: Off
	CvC75: Off
	CvC76: Off
	CvC66: Off
	CvE45: Off
	CvE46: Off
	CvE55: Off
	CvF35: Off
	CvF36: Off
	BGB19: 
	BGB1H: 
	BGB1P: 
	BGB1X: 
	BGB116: 
	BGB12: 
	BGB1A: 
	BGB1I: 
	BGB1Q: 
	BGB1Y: 
	BGB117: 
	BGB13: 
	BGB1B: 
	BGB1J: 
	BGB1R: 
	BGB1Z: 
	BGB118: 
	BGB14: 
	BGB1C: 
	BGB1K: 
	BGB1S: 
	BGB111: 
	BGB119: 
	BGB11: 
	BGB15: 
	BGB1D: 
	BGB1L: 
	BGB1T: 
	BGB112: 
	BGB11A: 
	BGB16: 
	BGB1E: 
	BGB1M: 
	BGB1U: 
	BGB113: 
	BGB11B: 
	BGB17: 
	BGB1F: 
	BGB1N: 
	BGB1V: 
	BGB114: 
	BGB18: 
	BGB1G: 
	BGB1O: 
	BGB1W: 
	BGB115: 
	BGB59: 
	BGB5H: 
	BGB5A: 
	BGB5I: 
	BGB5B: 
	BGB5C: 
	BGB5K: 
	BGB5M: 
	BGB5N: 
	BGB5D: 
	BGB5E: 
	BGB5F: 
	BGB5J: 
	BGB5L: 
	BGB5G: 
	BGB51: 
	BGB5P: 
	BGB5X: 
	BGB516: 
	BGB52: 
	BGB5Q: 
	BGB5Y: 
	BGB517: 
	BGB53: 
	BGB5R: 
	BGB5Z: 
	BGB518: 
	BGB54: 
	BGB5S: 
	BGB511: 
	BGB519: 
	BGB55: 
	BGB5T: 
	BGB512: 
	BGB51A: 
	BGB56: 
	BGB5U: 
	BGB513: 
	BGB51B: 
	BGB57: 
	BGB5V: 
	BGB514: 
	BGB51C: 
	BGB58: 
	BGB5O: 
	BGB5W: 
	BGB515: 
	BGB51D: 
	BGB11C: 
	BGB11D: 
	BGC26: 
	BGC2H: 
	CvB46: Off
	BGD174: 
	BGD184: 
	BGD175: 
	BGD1A4: 
	BGD1A5: 
	BGD1B4: 
	BGD1B5: 
	BGD164: 
	BGD165: 
	BGD185: 
	BGD194: 
	BGD195: 
	BGD1A2: 
	BGD1B2: 
	BGD1A3: 
	BGD1B3: 
	CvE26: Off
	BGF612: 
	BGF613: 
	BGF614: 
	BGF615: 
	BGF616: 
	BGF617: 
	BGF618: 
	BGF619: 
	BGF622: 
	BGF623: 
	BGF625: 
	BGF626: 
	BGF627: 
	BGF628: 
	BGF629: 
	BGF632: 
	BGF633: 
	BGF635: 
	BGF636: 
	BGF637: 
	BGF638: 
	BGF639: 
	BGF642: 
	BGF644: 
	BGF645: 
	BGF646: 
	BGF647: 
	BGF648: 
	BGF649: 
	Cv01: Off
	Cv02: Off
	Botón1: 


