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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes inclinades

01 - Condicions de les solucions constructives

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Composició La coberta disposa dels elements següents:
Un sistema de formació de pendents quan el suport resistent no te la 
pendent suficient pel tipus de protecció o impermeabilització;
Una barrera contra el vapor immediatament per sota de l'aïllant tèrmic 
(si es requereix per evitar condensacions);
Capes separadores per la impermeabilització i  l'aïllament tèrmic, (per 
evitar incompatibilitats de materials si es requereix);
Un aïllant tèrmic, segons es determina en CTE DB HE1;
Una capa d'impermeabilització;
Una capa de protecció;
Un sistema d'evacuació d'aigües;

02 - Condicions dels components

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Pendents Cohesió i estabilitat d'avant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques, 
i compatibilitat amb els materials en contacte.

Sentit correcte de les pendents i compliment de les pendents mínimes 
següents (per cobertes inclinades sense capa impermeabilitzant):

                                                        

Aïllant tèrmic Cohesió i estabilitat suficient davant sol·licitacions mecàniques.

Impermeabilització El projecte recull un sistema impermeabilitzant normalitzat al 
Document Bàsic HS-1:

La fixació del sistema és l'adequat per al tipus de material i les 
pendents de la coberta.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes inclinades

02 - Condicions dels components

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Impermeabilització 
amb plaques

El solapament de les plaques s'ajusta a la pendent de la coberta, a les 
condicions meteorològiques, i altres factors que pugui tenir la coberta.

El número de plaques és suficient per garantir l'estabilitat, d'acord amb 
la pendent de la coberta, el típus de placa i el solapament de les 
mateixes, així com del emplaçament i condicions meteorològiques.

Cambra d'aire 
ventilada

Situada a la banda exterior de l'aïllant tèrmic i amb una sèrie de 
obertures per ventilar que la suma de les seves superfícies doni una 
àrea efectiva total que compleixi:
        30 > àrea efectiva (cm2)/superfície coberta (m2) > 3

Capa de protecció El material és adequat per l'ús de la coberta.

Teulada Disposició de peces de cobertura, amb el cavalcament adequat.

03 - Condicions dels punts singulars de les cobertes inclinades

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Reforços El Projecte defineix les condicions de la disposició de bandes de reforç 
i acabat del sistema impemeable.

Unió amb 
parament vertical

Disposa d'elements de protecció que cobreixen una banda ≥ 20cm del 
parament vertical per damunt de la teulada i el seu acabat superior 
evita el filtrament de l'aigua.

A les unions de la part superior o lateral de l'aiguavés els elements de 
protecció es prollonguen >10cm des de la unió per sobre de la teulada.

Ràfec Les peces de la teulada  sobresurten ≥ 5 cm i ≤ 1/2 peça del suport 
que conforma el ràfec.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes inclinades

03 - Condicions dels punts singulars de les cobertes inclinades

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Ràfec Si la teulada és de pissarra o de teula: es realitza un sospedrat de jaç 
de les peces de la primera filada per evitar la filtració d'aigua a través 
de la unió de la primera filada de la teulada i el ràfec, (o solució 
equivalent).

Vora lateral A la vora lateral es disposen peces especials que volan lateralment 
més de 5 cm o valones protectors realitzats in situ. En l'últim cas la 
vora es remata amb peces especials o amb peces normals que volan 
5 cm.

Aiguafons Disposa d'elements de protecció prefabricas o realitzats in situ.

Les peces de la teulada sobresurten ≥ 5 cm sobre l’aiguafons.

La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavessos és ≥ 
20 cm.

Careneres i 
cavallons

Es disposen de peces especials, que es solapen ≥ 5 cm sobre les 
peces de la teulada dels dos aiguavessos.

Les peces de la teulada de l'última filada horitzontal superior i les de la 
carenera i el cavalló es fixen.

En el canvis de direcció o  unions de carenes on no és possible el 
cavalcament entre les peces, s'impermeabilitza amb peces especials o 
valones protectores.

Elements passants No es disposen als aiguafons.

La part superior de la unió de l’aiguavés amb l'element passant es 
resol de tal manera que es desvia l'aigua cap als costats d’aquest.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes inclinades

03 - Condicions dels punts singulars de les cobertes inclinades

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Elements passants Al perímetre de la unió es disposa  elements de protecció prefabricats 
o realitzats in situ, que cobreixen una banda de l'element passant per 
damunt de la teulada de ≥ 20 cm d'altura.

Lluernes Les zones de l’aiguavés en contacte amb el bastiment de base o el 
bastiment de la lluerna es troben impermeabilitzades mitjançant 
elements de protecció prefabricats o realitzats in situ.

A la part inferior de la lluerna, els elements de protecció es col·loquen  
per sobre de les peces de la teulada, prolongar-se ≥ 10 cm des de la 
unió. A la part superior de la lluerna els elements de protecció es 
col·loquen per sota, prolongant-se ≥ 10cm.

Ancoratge 
d'elements

Els ancoratges es disposen als aiguafons.

Es disposa d'elements de protecció prefabricats o realitzats in situ, que 
cobreixenr una banda de l'element ancorat  ≥ 20 cm per damunt de la 
teulada.

Canalons Es disposa d'elements de protecció prefabricats o realitzats in situ.

Els canalons es disposen amb un pendent cap al desguàs de  ≥1%.

Les peces de la teulada que vessen sobre el canaló sobresurten ≥ 5 
cm sobre aquest.

El canaló vist disposa la vora més pròxima a la façana de tal manera 
que queda per damunt de la vora exterior d’aquest.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes inclinades

03 - Condicions dels punts singulars de les cobertes inclinades

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Canalons El canaló situat al costat d’un parament vertical, disposa:
a) La unió és a la part inferior de l’aiguavés: els elements de protecció 
cobreixen una banda a partir de la unió de ≥10cm per sota de les 
peces de la teulada;
b) La unió és a la part superior de l’aiguavés: els elements de 
protecció cobreixen una banda a partir de la unió de ≥10cm per 
damunt de les peces de la teulada;
c) Elements de protecció prefabricats o realitzats in situ de tal manera 
que cobreixen una banda del parament vertical per damunt de la 
teulada de ≥25 cm i es remata de manera similar a les cobertes planes.

El canaló es troba en una zona intermèdia de l’aiguavés.
a) L'ala del canaló s'estén per sota de les peces de la teulada ≥ 10 cm;
b) La separació entre les peces de la teulada als dos costats del 
canaló és ≥ 20 cm.

04 - Dimensionament de la xarxa d'evacuaicó d'aigües pluvials

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Canalons El diàmetre nominal del canaló d'evacuació d'aigüs pluvials es 
determina en funció del seu pendent i de la superfície a la qual serveix.
Pendent:                      Superfície:                     Diàmetre nominal:
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	Botón21: 
	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. 
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	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
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	Texto23: Ha d'estar constituïda per peces de cobertura com ara teules, pissarra, plaques, etc. El cavalcament de les peces s’ha d'establir d'acord amb el pendent de l'element que els serveix de suport i d'altres factors relacionats amb la situació de la coberta, com ara zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica.S’ha de rebre o fixar al suport una quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, l'altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i el cavalcament d’aquestes, així com de la ubicació de l'edifici.
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