
COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 

ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

                   FITXES DE COMPROVACIč
DEL CTE

 Projecte: Referència: 

 Autor de projecte: Data: 

CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1C Disseny de façanes

01 - Grau d'impermeabilitat

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

El Projecte defineix el grau d'impermeabilitat de les façanes en funció 
de la zona pluviomètrica de mitjanes i del grau d'exposició al vent 
corresponents al lloc d'ubicació de l'edifici. 
Zona pluviomètrica:         Altura d'edifici:                        Zona eòlica:
Tipus terreny:            Classe d'entorn:              Grau exposició vent:     
Grau d'impermeabilitat:

02 - Condicions de les solucions constructives

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

El Projecte compleix les condicions constructives del CTE DB HS-1 en 
funció del revestiment exterior i grau d'impermeabilitat:
Revestiment exterior:                                   Grau impermeabilitat:

Condicions de Projecte:            +         +           +          +           +

R) Resistència a la 
filtració del 
revestiment exterior:

  R1 Disposa d'una resistència mitjana a la filtració. 
        Revestiments continus de les característiques següents:
           Gruix entre 10 i 15 mm, (llevat acabat amb capa plàstica prima);
           Adherència al suport i permeabilitat al vapor suficient;
           Adaptació moviments del suport i acceptable enfront fissuració;
           Si aïllant per l'exterior: compatibilitat química amb l'aïllant i
          disposició de malla de fibra de vidre o de polièster.
        Revestiments discontinus rígids enganxats...
           De peces menors de 300 mm de banda;
           Fixació al suport suficient per garantir la seva estabilitat;
           Arrebossat de morter  la cara exterior del full principal; 
           Adaptació als moviments del suport.
  R2 Disposa de resistència alta a la filtració. 
        Revestiments discontinus rígid  fixat mecànicament igual a
        discontinus R1 excepte mida de peces.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1C Disseny de façanes

02 - Condicions de les solucions constructives

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

R) Resistència a la 
filtració del 
revestiment exterior:

  R3 Disposa de resistència molt alta a la filtració.
        Revestiments continus de les característiques següents:
           Estanquitat a l'aigua suficient per protegir tancament interior.
           Adherència al suport suficient per garantir-ne l’estabilitat;
           Permeabilitat al vapor suficient per evitar deteriorament;
           Adaptació a moviments i comportament molt bo enfront de la
           fissuració per esforços mecànics (estructural/termic/retracció).
           Estabilitat enfront dels atacs físics, químics i biològics.
        Revestiments discontinus fixats mecànicament com discontinus
        de R1 excepte mida peces:
            Escames: elements manufacturats de petites dimensions;
            Lamel·les: elements que tenen una dimensió petita i l'altra gran;
            Plaques: elements de grans dimensions (fibrociment, metall);
            Sistemes formats per elements discontinus+aïllament tèrmic.

B) Resistència a la 
filtració de la 
barrera contra la 
penetració d'aigua:

  B1 Disposa la següent barrera de resistència mitjana a la filtració:
        Cambra d'aire sense ventilar;
        Aïllant no hidròfil col·locat a la cara interior del full principal.
  B2 Disposa la següent barrera de resistència alta a la filtració:
       Cambra d'aire sense ventilar+aïllant no hidròfil a l'interior del full
       principal. (Cambra pel costat exterior);
       Aïllant no hidròfil per l'exterior del full principal.
  B3 Disposa la següent barrera de resistència molt alta a filtració:
        Cambra d'aire ventilada+aïllant no hidròfil:
           Cambra disposada pel costat exterior de l'aïllant;
           Sistema recollida/evacuació d'aigua filtrada dins cambra.
           Gruix de cambra entre 3 i 10 cm;
           Disposa d’obertures de ventilació ≥120 cm² per 10 m² de pany
           entre forjats repartides al 50% entre part superior i inferior.
                  Reixetes;      Juntures verticals desproveïdes de morter;      
                  Juntures obertes ≥5mm als revestiments discontinus;    
                  Altra solució equivalment;
       Revestiment continu de les característiques següents:
          Estanquitat a l'aigua suficient per protegir tancament interior;
          Adherència al suport suficient per garantir-ne l’estabilitat;
          Permeabilitat suficient al vapor per evitar el seu deteriorament;
          Adaptació a moviments i comportament molt bo enfront de la
          fissuració per esforços mecànics (estructural/tèrmic/retracció).
          Estabilitat enfront atacs físics, químics i biològics.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1C Disseny de façanes

02 - Condicions de les solucions constructives

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

C) Composició del 
full principal:

  C1 Full principal de gruix mitjà. Fàbrica agafada amb morter de:
        ½ peu de maó ceràmic, perforat o massís, (quan no hi ha 
        revestiment exterior o hi ha un revestiment exterior discontinu
        o un aïllant exterior fixat mecànicament);
        12 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural.
  C2 Full principal de gruix alt. Fàbrica agafada amb morter de:
        1 peu de maó ceràmic perforat o massís (quan no hi ha 
        revestiment exterior o hi ha revestiment exterior discontinu o 
        aïllant exterior fixat mecànicament);
        24 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural.

H) Higroscopicitat 
del material 
component del full 
principal:

  H1 Material d’higroscopicitat baixa, que correspon a una fàbrica de:
         Maó ceràmic d'absorció  ≤10%, segons UNE 67 027:1984;
         Pedra natural d'absorció  ≤ 2%, segons UNE-EN 13755:2002.

J) Resistència a la 
filtració de les 
juntures entre les 
peces que 
componen el full 
principal:

  J1 Són de resistència mitjana o superior a la filtració. 
       Juntures de morter sense interrupció ( en el cas de blocs de
       formigó s'interrompen a la part intermèdia del full);
  J2 Resistència alta a la filtració. 
       Juntures de morter+ addició de producte hidròfug: 
       Sense interrupció, (excepte en el cas de blocs de formigó, que
       s'interrompen a la part intermèdia del full);
       Juntures horitzontals rejuntades o de bec de flauta;
       Rejuntada amb morter més ric (si ho permet sistema constructiu).

N) Resistència a la 
filtració del 
revestiment 
intermedi a la cara 
interior del full 
principal:

  N1 Revestiment de resistència mitjana o superior a la filtració:
       Arrebossat de morter amb gruix ≥10 mm.
  N2 Revestiment de resistència alta a la filtració:
       Arrebossat de morter+additius hidròfugs gruix ≥15 mm.
       Impermeabilitzant adherit continu, sense juntures, gruix ≥15 mm.

03 - Condicions dels punts singulars

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Reforços del 
sistema 
impermeable

Disposició de les bandes de reforç i de terminació, així com les de
continuïtat o discontinuïtat que es requerixen pel sistema.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1C Disseny de façanes

03 - Condicions dels punts singulars

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Juntes de dilatació 
en full principal

Disposa de juntures de dilatació coincidint amb juntures estructurals
Distàncies entre juntures no superen el límit de DB SE-F:
Disposa de segellador sobre un rebliment introduït a la juntura de
material suficientment resistent, impermeable, elàstic i adherent.
Profunditat del segellador ≥1cm; Relació gruix/amplada entre 0,5 i 2.
Enrasat amb parament del full principal (no amb l'arrebossat exterior).
En el cas de disposició de xapes metàl·liques a les juntures:
   Cobreixen ≥5cm del mur a cada banda de la juntura.
   Fixacions mecàniques i segellat el seu extrem.

Juntes de dilatació 
dels revestiments 
exteriors

Disposa de juntures de dilatació de tal manera que la distància entre
juntures contigües és suficient per evitar-ne l’esquerdament.

Arrencada de la 
façana des de la 
fonamentació

S'evita l'ascens de l'aigua per capil·laritat amb la solució següent:
   Barrera impermeable cobrint gruix de façana a ≥15 cm del terra ext.
   Altra solució que produeix el mateix efecte.

Per façanes amb material porós: Protecció de les esquitxades:
   Disposa de sòcol ≥30cm d'altura i <3% de coeficient de succió.
   Cobreix l’impermeabilitzant del mur o barrera entre mur-façana.
   Es segella la unió amb la façana en la seva part superior.
   Altra solució que produeix el mateix efecte.

Si no es requereix sòcol: Remat de la barrera impermeable exterior:
   Regata ≥3x3cm per rebre-la amb morter en bisell≈30º amb
   l'horitzontal i aresta del parament arodonida .
   Reculada ≥5cm de la superfície externa del parament, i altura ≥20cm
   per sobre de la barrera impermeabilitzant.
   Perfil metàl·lic inoxidable amb pestanya a la part superior per cordó 
   de segellament entre perfil i façana.
       Si a la part inferior no porta pestanya:  Aresta arrodonida.
   Disposa d'un segellament.

Façana 
interrompuda per 
forjat

Per full principal amb revestiment exterior continu:
  Disposició de juntura de dessolidarització entre full principal i forjat
  (gruix de 2 cm amb material d'elasticitat compatible amb la
  deformació prevista,  protegit de la filtració amb un goteró);
  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
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1C Disseny de façanes

03 - Condicions dels punts singulars

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Juntures de 
dessolidarització

Juntura de dessolidarització entre:
Gruix de 2 cm amb material d'elasticitat compatible amb la  deformació
prevista,  protegit de la filtració.

Unions de la façana 
amb els pilars

Per façana amb revestiment continu: Reforç del revestiment amb
armadura que sobrepassa el pilar 15cm pels dos costats.

Estabilitat del full principal a la part exterior dels pilars (menys gruix):
  Disposa d'armadura.
  Qualsevol altra solució que produeix el mateix efecte.

Unions de la 
cambra d'aire 
ventilada amb els 
forjats i les llindes

La cambra disposa de sistema de recollida/evacuació de l'aigua 
filtrada i condensada.

Sistema de recollida d'aigua: element continu impermeable (làmina, 
perfil especial, etc.) disposat al fons de la cambra, amb inclinació cap 
a l'exterior, (vora superior≥10cm del fons i ≥3 cm per damunt del punt 
més alt del sistema d'evacuació). 
   Si disposa d'una làmina: s'introdueix en full interior en tot el seu gruix.

Per a l'evacuació disposa un dels sistemes següents:
   Conjunt de tubs de material estanc que condueixin l'aigua a l'exterior,
   separats 1,5 m com a màxim;
   Conjunt de juntures verticals de la primera filada desproveïdes de
   morter, separades ≤1,5m al llarg de les quals es prolonga fins a
   l'exterior l'element de recollida disposat al fons de la cambra.

Unió de la façana 
amb els tancaments

Per grau d'impermeabilitat 5 i tancaments reculats respecte al 
parament exterior de la façana:
Disposa de bastiment de base i barrera impermeable als muntants 
entre el full principal i el bastiment de base (o marc), prolongat 10 cm 
cap a l'interior del mur.

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 paral·leles.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

HS1C Disseny de façanes

03 - Condicions dels punts singulars

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Unió de la façana 
amb els tancaments

Per tancaments reculats respecte parament exterior:
   L'ampit disposa d'un trencaaigües per evacuar cap a l'exterior l'aigua
   de pluja i disposa d'un goteró a la llinda.
   Solucions que produeixin els mateixos efectes.

  Trencaaigües impermeable amb pendent cap a l'exterior de ≥10º
  Trencaaigües sobre barrera impermeable amb pendent cap l'exterior
   de ≥10º  fixada al bastiment o al mur que es prolonga per la part del 
   darrere i pels dos costats del trencaaigües.
  Disposa de goteró separat del parament exterior ≥2cm.
  Encastat als brancals ≥2 cm.

Manté la forma del goteró a la juntura de les peces.

Ampits i perfils 
superiors de les 
façanes

Ampit amb cavallons, pendent ≥10º, goteró separat≥2cm de parament.
Cavallons impermeables (o sobre barrera impermeable ≥10º pendent).
Cavallons de pedra o prefabricats: Juntura de dilatació cada 2 peces.
Cavallons ceràmics: Juntura de dilatació cada 2m.
Juntures impermeables amb segellament adequat.
Solucions que produeix el mateix efecte.

Ancoratges en un 
pla horitzontal

 Juntura protegida de l'entrada d'aigua mitjançant:     segellament;
      element de goma;       peça metàlica;      solució equivalent.

Ràfecs i cornises 
continus

Pendent cap a l'exterior ≥10º

Si sobresurten ≥20 cm del pla de la façana:
  Són impermeables o tenen impermeabilitzada  la cara superior;
  Disposa en la unió amb façana d'elements de protecció  que 
  s'estenen cap a dalt ≥15 cm i evita la filtració d'aigua;
  Disposa de goteró a la vora exterior de la cara inferior.
  Solucions que produeixen el mateix efecte.

La juntura de les peces manté la forma del goteró.

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


	Texto5: 
	Texto8: 
	Cv111: Off
	Cv112: Off
	Cv113: Off
	Cv114: Off
	Cc11: [ ]
	Cc12: [ ]
	Cc14: [ ]
	Cc15: [ ]
	Cc16: [ ]
	Cc17: [ ]
	Cc20: [ ]
	Cc21: [ ]
	Cc19: [ ]
	Cc22: [ ]
	Cc23: [ ]
	Cv121: Off
	Cv122: Off
	Cv131: Off
	Cv123: Off
	Cv124: Off
	Cv132: Off
	Cv133: Off
	Cv134: Off
	Cc18: [ ]
	Cc13: [ ]
	Cc24: [ ]
	Boton12: 
	Boton14: 
	Boton13: 
	Boton15: 
	Boton16: 
	Cv136: Off
	Cv137: Off
	Cv135: Off
	Cv138: Off
	Cv211: Off
	Cv212: Off
	Cv213: Off
	Cv214: Off
	Cv221: Off
	Cv222: Off
	Cv223: Off
	Cv253: Off
	Cv255: Off
	Cv257: Off
	Cv245: Off
	Cv247: Off
	Cv249: Off
	Cv250: Off
	Cv256: Off
	Cv259: Off
	Cv260: Off
	Cv261: Off
	Cv262: Off
	Cv263: Off
	Cv246: Off
	Cv248: Off
	Cv251: Off
	Cv258: Off
	Cv224: Off
	Cv254: Off
	Cv270: Off
	Cv311: Off
	Cv312: Off
	Cv313: Off
	Cv314: Off
	Cv321: Off
	Cv322: Off
	Cv323: Off
	Cv324: Off
	Cv375: 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
	Cv376: Off
	Cv377: Off
	Cv378: Off
	Cv379: Off
	Cv381: Off
	Cv382: Off
	Cv383: Off
	Cv384: Off
	Cv411: Off
	Cv412: Off
	Cv413: Off
	Cv414: Off
	Cv421: Off
	Cv422: Off
	Cv423: Off
	Cv424: Off
	Cv431: Off
	Cv432: Off
	Cv433: Off
	Cv434: Off
	Cv441: Off
	Cv442: Off
	Cv443: Off
	Cv444: Off
	Cv451: Off
	Cv452: Off
	Cv453: Off
	Cv454: Off
	Cv461: Off
	Cv462: Off
	Cv463: Off
	Cv464: Off
	Botón11: 
	Cc41: [ ]
	Boton43: 
	Boton44: 
	Cv465: Off
	Cv466: Off
	Botón41: 
	Boton42: 
	Cv467: Off
	Cv469: Off
	Cv470: Off
	Cv468: Off
	Botón45: 
	Boton46: 
	Boton49: 
	Cv471: Off
	Cv472: Off
	Cv473: Off
	Cv581: Off
	Cv583: Off
	Cv584: Off
	Botón47: 
	Boton48: 
	Botón51: 
	Boton52: 
	Boton55: 
	Boton53: 
	Botón54: 
	Boton58: 
	Boton56: 
	Cv511: Off
	Cv512: Off
	Cv521: Off
	Cv522: Off
	Cv531: Off
	Cv532: Off
	Cv541: Off
	Cv542: Off
	Cv551: Off
	Cv552: Off
	Cv553: Off
	Cv554: Off
	Cv543: Off
	Cv544: Off
	Cv533: Off
	Cv534: Off
	Cv523: Off
	Cv524: Off
	Cv513: Off
	Cv514: Off
	Cv561: Off
	Cv562: Off
	Cv563: Off
	Cv564: Off
	Cv571: Off
	Cv572: Off
	Cv573: Off
	Cv574: Off
	Cv611: 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
	Cv654: Off
	Cv661: Off
	Cv662: Off
	Cv663: Off
	Cv664: Off
	Cv671: Off
	Cv672: Off
	Cv673: Off
	Cv674: Off
	Cv681: Off
	Cv582: Off
	Cv682: Off
	Cv683: Off
	Cv684: Off
	Cv691: Off
	Cv692: Off
	Cv693: Off
	Cv694: Off
	Botón57: 
	Botón61: 
	Boton62: 
	Cv695: Off
	Cv696: Off
	Cv697: Off
	Cv698: Off
	Cv685: Off
	Cv686: Off
	Cv687: Off
	Cv688: Off
	Cv676: Off
	Cv677: Off
	Cv678: Off
	Cv675: Off
	Cv665: Off
	Cv380: Off
	Cv325: Off
	Cv326: Off
	Cc132: [ ]
	Cv585: Off
	Cv586: Off
	Cv535: Off
	Cv536: Off
	Texto4: 
	Autor: 


