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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

011 Disseny de murs

01 - Grau d'impermeabilitat

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Es defineix correctament el grau d'impermeabilitat del mur, en funció 
de la presència d'aigua i del coeficient de permeabilitat del terreny:
Aigua:                   Coef. permeabilitat:                                  Grau:

02 - Condicions de les solucions constructives

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Condicions 
constructives

El Projecte compleix les condicions constructives del CTE DB HS-1 pel 
tipus de mur, impermeabilització i grau d'impermeabilitat.
Tipus:                          Impermeabilització:                              Grau:

Condicions definides en Projecte:

C)  Constitució del 
mur

     C1 Mur construït in situ: s'utilitza formigó hidròfug
     C2 Mur construït in situ: s'utilitza formigó de consistència fluida
     C3 Mur de fàbrica: s'utilitza blocs o maons hidròfugs i morter 
           hidròfug

I) 
Impermeabilització

     I1 Mitjançant làmina o producte líquid in situ apte per aquest ús.
     l1 Per mur pantalla aconseguida mitjançant el fang bentonític.
     I1 Làmina per l'interior adherida.
     I1 Per làmina per l'exterior adherida: es defineix capa antipunxant
         a la seva cara exterior.
     I1 Per Làmina per l'exterior no adherida: es defineix  capa
         antipunxant a les seves dues cares.
     I1 Amb làmina per l'exterior: Amb làmina drenant sense antipunxant.
     I1 Aplicació líquida amb capa protectora per l'exterior:
                  Geotextil.
                  Morter reforçat amb armadura.
     I1 Aplicació líquida sense capa protectora per col·locació de làmina
         drenant per la seva cara exterior.
     I2 Mitjançant pintura impermeabilitzant.
     I3 Per mur de fàbrica: revestiment hidròfug per la cara interior:
                Capa de morter hidrofug sense revestir
                Full de cartó guix sense guix higroscòpic
                Altres materials no higroscòpics.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

011 Disseny de murs

02 - Condicions de les solucions constructives

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

D) Drenatge i 
evacuació:

     D1 Disposa de capa drenant i capa filtrant entre mur i terreny o
            entre impermeabilització i terreny.
     D1 Capa drenant projectada:       làmina drenant;        grava;          
                fàbrica de blocs d'argila porosos;     altres materials aptes;
     D1 Per làmina drenant: protecció superior davant entrades d'aigua.
     D2 Disposició de pous drenants proxims al mur separats ≤50m
           entre ells, (Ø interior ≥0,70m), amb capa filtrant i dos bombes
           per buidar a xarxa de sanejament o reutilització.
     D3 Tub drenant a l'arrancada del mur connectat a xarxa de 
            sanejament o a sistema de recollida per reutilització.
                  Si es requereix, disposició de cambra de bombament 
                  (amb dues bombes) per buidatge de l'aigua.
     D4 Canals de recollida d'aigua a la cambra del mur connectats
            a la xarxa de sanejament o a sistema de reutilització
                 Si es requereix, disposició de cambra de bombament
                 (amb dues bombes) per buidatge de l'aigua.
     D5 Si afecta  al mur l'aigua de la coberta i terreny (pluja), disposa
           de xarxa d'evacuació.
                 Connecta a xarxa de sanejament o sistema de reutilització.

V) Ventilació de la 
cambra:

     V1 Obertures de ventilació a arracada i coronació de full interior.
     V1 Ventilació ≥0,7 l/s per m² util del local amb aquestes obertures.
     V1 Obertures repartides regularment a portell, al 50% entre part
            inferior i coronació. .
     V1 Es compleix: 30  > Ss/Ah > 10   
              Ss: àrea efectiva total de les obertures, en cm².
              Ah: superfície del full interior, en m².
     V1 Distància entre obertures ≤5 m.

03 - Condicions dels punts singulars

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Bandes de reforç i 
de terminació

Es respecten les condicions de disposició de bandes de reforç i de 
terminació, les de continuïtat o discontinuïtat, en funció del sistema 
d'impermeabilització utilitzat.

Unions del mur 
amb les façanes

La impermeabilització interior es prolonga sobre el mur en tot el seu 
gruix a més de 15 cm per damunt del nivell del terra exterior sobre una 
banda de reforç del mateix material. Aquesta es prolonga cap a baix 
≥20 cm al llarg del parament del mur. Sobre la barrera impermeable es 
disposa una capa de morter de regulació de ≥2 cm de gruix.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

011 Disseny de murs

03 - Condicions dels punts singulars

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Unions del mur 
amb les façanes

Per impermeabilitzacions amb làmina: entre l’impermeabilitzant i la 
capa de morter s’ha de disposar una banda de terminació adherida del 
mateix material que la banda de reforç, i s’ha de prolongar verticalment 
al llarg del parament del mur ≥ 10 cm, per sota de la vora inferior de la 
banda de reforç.

Mur s'impermeabilitzat per l'exterior: l’impermeabilitzant es prolonga 
>15 cm per damunt del nivell del terra exterior i el perfil superior de 
l’impermeabilitzant es realitza segons:
   Regata de 3 x 3 cm com a mínim per rebre la impermeabilització
   amb morter en bisell formant aproximadament un angle de 30º amb
   l'horitzontal i arrodonint-se l'aresta del parament.
   Reculada ≥ 5cm respecte el parament verticar extern, amb
   una alçada ≥20cm.
   Perfil metàl·lic inoxidable proveït d'una pestanya que permet un
   cordó de segellament entre perfil i mur, amb aresta inferior
   arrononida si aquesta no porta pestanya.
   Sòcol de material amb coeficient de succió <3%, de >30cm d'altura
   sobre el nivell del terra exterior que cobreix l’impermeabilitzant,
   amb segellat a la seva part superior a la unió amb la façana.
   Adopció d'una altra solució equivalent.

Es compleixen les condicions de les bandes de reforç, terminació i 
continuïtat o discontinuitat del sistema impermeabilitzant.

Unions del mur 
amb les cobertes 
soterrades

Per impermeablitzacions per l'exterior del mur: L'impermeablitzant del 
mur s'uneix al de la coberta.

Unions del mur 
amb les particions 
interiors

Per impermeabilitzacions per l'interior del mur: Les particions no 
produeixen una discontinuitat a la impermeabilització, i a la juntura 
entre mur i partició es disposa un segellat compatible amb els altres 
materials.

Pas de conductes Les folgances entre passatubs i conductes són suficients per 
l'execució i els moviments diferencials.

Fixacions del conducte al mur amb elements flexibles.
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CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

011 Disseny de murs

03 - Condicions dels punts singulars

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Pas de conductes Es disposa d'impermeabilitzant entre mur i passatub, i segellat (perfil 
expansiu o màstic elàstic resistent a la compressió) entre passatub i 
conducte.

Cantonades i 
racons de la 
impermeabilització

Es defineix banda de reforç a la unió entre dos plans 
impermeabilitzats, del mateix material, d'amplada 15cm centrat a 
l'aresta de la impermeabilització.

Les bandes de reforç situades per sota de l'impermeabilitzant 
s'adhereixen al suport prèvia aplicació d'imprimació.

Juntures verticals 
dels murs de 
formigó prefabricat 
o de fàbrica

Per impermeabilitzacions amb làmina: Disposa dels elements 
següents:
     a) Per juntes estructurals: cordó de rebliment compressible i 
compatible amb la impermeabilització;
     b) Segellament de la juntura amb banda elàstica;
     c) Pintura d'imprimació sobre el mur (amplada ≥25cm centrada en 
la juntura);
     d) Banda de reforç del mateix material que l’impermeabilitzant amb 
una armadura de fibra de polièster (amplada ≥30cm centrada en la 
juntura);
     e) L’impermeabilitzant del mur fins a la vora de la juntura;
     f ) Banda de terminació ≥45 cm d'amplada  centrada en la juntura, 
del mateix material que la de reforç i adherida a la làmina.

Per impermeabilitzants amb productes líquids: Disposa dels elements 
següents:
    a) Per juntes estructurals: cordó de rebliment compressible i 
    compatible amb la impermeabilització;
    b) Segellament de la juntura amb una banda elàstica;
    c) Impermeabilització del mur fins a la vora de la juntura;
    d) Banda de reforç d'amplada ≥30 cm centrada en la juntura , del 
        mateix material que l’impermeabilitzant amb una armadura de fibra de 
        polièster o una banda de làmina impermeable.

Juntures dels murs 
formigonats in situ

Disposa de banda elàstica embotida en les dues testeres dels dos 
costats de la juntura.

Juntures 
horitzontals dels 
murs prefabricats

Disposa de segellat amb morter hidròfug de baixa retracció o amb 
segellador a base de poliuretà.

Página 4 de 5Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona



CTE DB HS 1 Protecció contra la humitat

011 Disseny de murs

04 - Dimensionament dels sistemes d'evaquació d'aigua

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Tubs de drenatge El dimensionament dels tubs de drenatge compleix amb els 
paràmetres de la norma:
Grau d'impermeabilitat                pendents % (mínim/màxim)           
Diàmetre nominal mínim (en el perímetre del mur):

La superfície d'orificis del tub drenant compleix amb els valors de la 
norma:
Diàmetre nominal                 Superfície total mínima d'orificis (cm²/m)

Embornals dels 
canals de recollida

Per murs parcialment estancs: Embornals de diàmetre ≥110 mm.

Canals de recollida Els pendents i nombre d'embornals compleixen els valors de la norma:
Grau d'impermeabilitat            Pendents % (mínim/màxim)
Embornals:

Bombes de 
buidatge

Càlcul del cabal calculat per l'àpendix C de la norma:
      Quan l'arrencada del mur coincideix o està per sota de la cara
      superior d'una capa impermeable:

      Quan l'arrencada del mur no assoleix cap capa impermeable:

.

El volum de cada cambra de bombament compleix el valor de la 
norma:
Cabal de la bomba (l/s):                       Volum de la cambra (m³):

Per cabals >3,1l/s es col·loca una segona cambra.
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