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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes planes

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;
   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, l'adherència en sistemes no 
adherits, donar protecció a punxonament estàtic i drenatge i filtrat quan 
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 dins dels intervals 
següents: Ús / Protecció / Pendent 
                                                                                         

Aïllant tèrmic Cohesió i estabilitat suficient davant sol·licitacions mecàniques

Compatibilitat amb la presencia d'aigua quan estigui exposast en 
cobertes invertides

Impermeabilització El projecte recull un sistema impermeabilitzant normalitzat al 
Document Bàsic DB HS-1
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes planes

02 - Condicions dels components

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Impermeabilització La fixació del sistema és l'adequat per al tipus de material i les 
pendents de la coberta.

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 Resistènt a la intempèrie i suficient pes per evitar la succió del vent.

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

Capa de grava Grava neta, sense substancies estranyes, de mida entre 16 i 32mm, i 
capa de ≥5cm.

La grava solta es acceptable per que la pendent és < 5%

La coberta preveu passadissos i  zones transitables per facilitar l'accés 
per feines de manteniment.

Paviment fix Format per materials adecuats per paviment fix.

Paviment flotant Disposició de les peces horitzontals suficientment resistent per l'ús 
previst.
Suports dissenyats per aquesta finalitat, amb plataforma de suport per 
repartir càrregues, i disposats sobre la capa separadora en el pla 
inclinat d'escorrentia.

Capa de 
rodolament                                  per la impermeabilització.

Material adequat. La solució de projecte presenta la protecció suficient    

  

   
                        nompleix
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes planes

03 - Condicions dels punts singulars de les cobertes planes

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

Juntes de dilatació Es disposa  de juntes de dilatació separades ≤ 15m. 
Els encontres amb els paraments verticals dispondran de juntes de 
dilatació.
Les juntes afecten  a totes les capes de la coberta (fins al suport 
resistent) fins i tot a la capa de protecció, i les seves cantonades s·n
romes, amb un angle de 45º aprox.  
Gruix de la junta Ó 3cm.

L'enrajolat fix amb funcions de capa de protecció presenta juntes de 
dilatació formant quadrícules a 5m com a màxim en cobertes no 
ventilades, i a 7,5 m com a màxim en cobertes ventilades, i amb una 
relació màxima entre dimensions de 1:1,5
L'encontre de l'enrajolat fix amb els elements pasants presenta juntes 
de dilatació.

La junta presenta material de farcit i a sobre un segellant, enrasat 
aquest amb la superfície de la capa de protecció.

Unió amb 
parament vertical

La impermeabilització es perllonga pel parament vertical fins a una 
alçada ≥ 20 cm per sobre de la protecció de la coberta, i el seu acabat 
superior evita el filtrament de l'aigua.

La impermeabilització presenta un radi de curvatura de 5cm aprox o 
un xamfrà anàleg segons el sistema impermeabilitzant.

Unió amb la vora 
lateral

La unió es realitza prolongant la impermeabilització ≥5cm sobre el 
front del ràfec o el parament.

La unió es realitza disposant un perfil angular amb l'ala horitzontal que 
ha de tenir una amplada  ≥ 10 cm, ancorada a l’aiguavés de tal 
manera que l'ala vertical despenja per la part exterior del parament 
com un goteró i es perllonga la impermeabilització sobre l'ala 
horitzontal.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes planes

03 - Condicions dels punts singulars de les cobertes planes

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Unió amb un 
embornal

L'embornal es compatible amb la impermeabilització, i disposa d'una 
ala ≥ 10cm d'amplada a la vora superior. Disposa d'un element de 
protecció per retenir els solids (enrasat amb la capa de protecció si la 
coberta és transitable / sobresortint de la capa de protecció en no 
transitable).
Es manté la pendent adequada en el sentit d'evacuació al voltant de 
l'enbornal.

La impermeabilització es perllonga ≥ 10 cm per damunt de les ales i es 
garanteix una unió estanca.
Els embornals situats a la part horitzontal de la coberta es troven 
separats 50cm o més dels elements verticals o sortints.
La vora superior de l'embornal queda per sota del nivell d'escorrentia 
de la coberta.

L'embornal situat en parament vertical te secció rectangular, i la 
impermeabilització cobreix l'ala vertical de l'embornal i compleix els 
requitits indicats pel seu encontre amb l'element vertical i pel acabat 
superior.

Unió amb canaló El canaló es compatible amb la impermeabilització, està fixat al 
suport,  i disposa d'una ala ≥ 10cm d'amplada a la vora superior. 
Disposa d'un element de protecció per retenir els solids (enrasat amb 
la capa de protecció si la coberta és transitable / sobresortint de la 
capa de protecció en no transitable).
Es manté la pendent adequada en el sentit d'evacuació al perímetre 
del canaló.

La impermeabilització es perllonga ≥ 10 cm per damunt de les ales i es 
garanteix una unió estanca.
La vora superior del canaló queda per sota del nivell d'escorrentia de la
coberta.

El canaló es disposa en la unió amb un parament vertical. L'ala del 
canaló de la part de la unió ascendeix pel parament i es disposa d'una 
banda impermeabilitzant que cobreix la vora superior de l'ala, de 10 
cm com a mínim d'amplada centrada sobre la vora esmentada.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes planes

03 - Condicions dels punts singulars de les cobertes planes

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Sobreeixidors No es requereixen sobreeixidors per:
  No tractar-se d'una coberta delimitada en tot el seu perímetre per 
paraments verticals.
  Es disposa de més d'un baixant que permeten l'avacuació de l'aigua 
quan es produeix una obturació d'un d'ells, sense produir-se 
sobrecarregues que comprometin l'estabilitat del suport resistent de la 
coberta.

La suma de les seves  àrees de seccions és > a la suma dels baixans 
d'evacuació

Es situen a una altura intermèdia entre la del punt més baix i més alt 
del carregament de la impermeabilització al parament vertical i sempre 
a un nivell més baix que qualsevol accés a la coberta.

Sobresurt 5cm com a mínim de la cara exterior del parament vertical i 
presenta una pendent favorable a l'evacuació.

Unió amb 
elements passants

Elements passants separats 50cm com a mínim dels paraments 
verticals i/o dels elements que sobresurten de la coberta.

Elements passants separats 50cm com a mínim dels paraments 
verticals i/o dels elements que sobresurten de la coberta.

Els elements passants disposen d'elements de protecció que 
ascedeixen per ells  mínim 20cm per sobre de la protecció de la 
coberta.

Ancoratge 
d'elements

.Els ancorages dels elements es realitzen de la forma següent:
  Sobre parament vertical per sobre del remat de la impermeabilització
  Sobre la part horitzonal com a les unions amb elements passants
  Sobre una bancada recolçada a la coberta.

Racons i 
cantonades

Els racons i/o cantonades disposen de proteccions fins a 10cm des de 
qualsevol vertex que formen els seus plànols.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1d Disseny de cobertes planes

03 - Condicions dels punts singulars de les cobertes planes

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Accessos i 
obertures verticals

Es realitza d'una de les maneres següents:
  Disposa d'un desnivell de 20cm (mínim) per sobre de la protecció de 
la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ascendeix pels 
laterals del forat > 15cm per sobre del desnivell.
  Es recula l'accés mínim 1m respecte al parament vertical i es defineix 
una pendent del 10% cap a fora i tractada com la coberta.

Accessos i 
obertures 
horitzontals

Es defineix un ampit al voltant del forat amb una altura de  ≥20cm, 
complint les exigències establerts per les unions verticals.

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

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Superfície de 
caldereta

L'àrea de la superfície de pas de l'element filtrant de la caldereta està 
compresa entre 1,5 i 2 vegades la secció recta de la canonada a la 
qual es connecta.

Embornals El nombre mínim d'embornals disposats és l'adequat en funció de la 
superfície projectada horitzontalment de la coberta a la qual serveixen, 
i és suficient perquè no hi hagi desnivells superiors a 150 mm i 
pendents màxims del 0,5%, evitant possible sobrecàrrega excessiva 
de la coberta.

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:

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


	Texto8: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Casilla de verificación26: Off
	Casilla de verificación27: Off
	Casilla de verificación28: Off
	Casilla de verificación29: Off
	Casilla de verificación30: Off
	Casilla de verificación31: Off
	Cuadro combinado2: []
	Cuadro combinado3: []
	Cv111: Off
	Cv112: Off
	Cv113: Off
	Cv114: Off
	Cv121: Off
	Cv122: Off
	Cv132: Off
	Cv131: Off
	Cv141: Off
	Cv142: Off
	Cv151: Off
	Cv152: Off
	Cv161: Off
	Cv162: Off
	Cv124: Off
	Cv123: Off
	Cv133: Off
	Cv134: Off
	Cv143: Off
	Cv144: Off
	Cv153: Off
	Cv154: Off
	Cv163: Off
	Cv164: Off
	Cv2A1: Off
	Cv2A2: Off
	Cv2A3: Off
	Cv2A4: Off
	Cv224: Off
	Cv371: Off
	Cv372: Off
	Cv373: Off
	Cv374: Off
	Cv381: Off
	Cv382: Off
	Cv383: Off
	Cv384: Off
	Cv311: Off
	Cv312: Off
	Cv313: Off
	Cv314: Off
	Cv321: Off
	Cv322: Off
	Cv323: Off
	Cv331: Off
	Cv332: Off
	Cv333: Off
	Cv334: Off
	Cv341: Off
	Cv342: Off
	Cv343: Off
	Cv344: Off
	Cv351: Off
	Cv352: Off
	Cv353: Off
	Cv354: Off
	Cv361: Off
	Cv362: Off
	Cv363: Off
	Cv364: Sí
	Cv411: Off
	Cv412: Off
	Cv413: Off
	Cv414: Off
	Cv421: Off
	Cv422: Off
	Cv423: Off
	Cv424: Off
	Cv431: Off
	Cv432: Off
	Cv433: Off
	Cv441: Off
	Cv442: Off
	Cv443: Off
	Cv444: Off
	Cv451: Off
	Cv452: Off
	Cv453: Off
	Cv454: Off
	Cv461: Off
	Cv462: Off
	Cv463: Off
	Cv211: Off
	Cv212: Off
	Cv221: Off
	Cv222: Off
	Cv231: Off
	Cv232: Off
	Cv241: Off
	Cv242: Off
	Cv251: Off
	Cv252: Off
	Cv261: Off
	Cv262: Off
	Cv271: Off
	Cv272: Off
	Cv281: Off
	Cv282: Off
	Cv291: Off
	Cv292: Off
	Cv213: Off
	Cv214: Off
	Cv223: Off
	Cv233: Off
	Cv234: Off
	Cv243: Off
	Cv244: Off
	Cv253: Off
	Cv254: Off
	Cv263: Off
	Cv273: Off
	Cv274: Off
	Cv283: Off
	Cv284: Off
	Cv293: Off
	Cv294: Off
	Cv561: Off
	Cv562: Off
	Cv563: Off
	Cv564: Off
	Cv571: Off
	Cv572: Off
	Cv573: Off
	Cv574: Off
	Cv581: Off
	Cv582: Off
	Cv583: Off
	Cv584: Off
	Cv591: Off
	Cv592: Off
	Cv593: Off
	Cv594: Off
	Cv511: Off
	Cv512: Off
	Cv513: Off
	Cv514: Off
	Cv521: Off
	Cv522: Off
	Cv523: Off
	Cv524: Off
	Cv531: Off
	Cv532: Off
	Cv533: Off
	Cv534: Off
	Cv541: Off
	Cv542: Off
	Cv543: Off
	Cv544: Off
	Cv551: Off
	Cv552: Off
	Cv553: Off
	Cv554: Off
	Cv612: Off
	Cv613: Off
	Cv614: Off
	Cv621: Off
	Cv622: Off
	Cv623: Off
	Cv624: Off
	Cv631: Off
	Cv632: Off
	Cv633: Off
	Cv634: Off
	Cv641: Off
	Cv642: Off
	Cv643: Off
	Cv644: Off
	Cv651: Off
	Cv652: Off
	Cv653: Off
	Cv611: Off
	Botón11: 
	Botón12: 
	Botón21: 
	Botón22: 
	Botón23: 
	Botón25: 
	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
	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
	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.
	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. 
	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
	Cv654: Off
	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
	Botón24: 
	Botón26: 
	Texto26: 2.4.3.5.4 Capa de rodolament1 La capa de rodolament pot ser aglomerat asfàltic, capa de formigó, empedrat o altres materials de característiques anàlogues.2 Quan l'aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim de la capa d'aglomerat ha de ser 8 cm3 Quan l'aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter disposada sobre la impermeabilització, s’ha d’interposar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar l'adherència entre elles de 4 cm de gruix com a màxim i armada de tal manera que se n'eviti la fissuració. Aquesta capa de morter s’ha d’aplicar sobre l’impermeabilitzant en els punts singulars que estiguin impermeabilitzatsCapa separadora: capa que s'intercala entre elements del sistema d'impermeabilització per a totes o algunes de les finalitats següents:a) evitar l'adherència entre aquests;b) proporcionar protecció física o química a la membrana;c) permetre els moviments diferencials entre els components de la coberta;d) actuar com a capa antipunxonament;e) actuar com a capa filtrant;f) actuar com a capa ignífuga.
	Botón31: 
	Botón32: 
	Botón41: 
	Botón42: 
	Botón51: 
	Botón52: 
	Botón61: 
	Botón62: 
	Botón63: 
	Texto10: 
	Botón64: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Cv464: Off
	Casilla de verificación25: Off
	Cv515: Off
	Cv585: Off
	Cv586: Off
	Cv587: Off
	Cv516: Sí
	Cv615: Off
	Cv616: Off
	Texto4: 
	Autor: 


