
 
   

Criteris seguits per ADIGSA en la introducció als programes 
LIDER i CALENER 

En el marc del projecte RESHAPE i, concretament, en els paquets de tasques 
WP2 i WP3, es demana assajar la integració de la certificació energètica en els 
procediments operatius i de comunicació en el sector de l’habitatge social. En 
aquest sentit, els resultats de les auditories d’edificis de referència aportaran 
dades sobre la distribució de la qualitat, els reptes de renovació, el consum 
energètic i els costos energètics dels habitatges disponibles. 

A causa de la importància d’aquesta fase quant a l’obtenció de resultats, per tal 
de ser un instrument de gestió dels habitatges de protecció oficial, ha comportat 
una gran inversió de capital humà i de temps. 

És per aquest motiu que la comunicació amb els creadors dels programes 
LIDER i CALENER ha estat clau. S’ha establert una retroacció entre totes dues 
parts: des de Sevilla han contestat dubtes d’introducció de problemes 
específics d’edificació existent, mentre que la feina intensiva d’ADIGSA ha 
ajudat els creadors a detectar i a millorar aspectes dels programes. 

A continuació es presenta el resultat d’aquesta retroacció. 

 

Respostes de l’AICIA i de l’Escola Superior d’Enginyers de la 
Universitat de Sevilla a algunes qüestions amb relació als 
programes LIDER i CALENER 

La HE-1 (i el LIDER també) no són gens fàcils d’entendre en profunditat. Intentarem 
aclarir-vos alguns dubtes que creiem que teniu respecte de la interpretació dels 
resultats i dels requeriments mínims. 

Per tal que un edifici compleixi els requisits, s’han de donar simultàniament les 
circumstàncies següents:  
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1. S’han de complir tots els requeriments mínims (tots). 
2. La demanda de calefacció de l’edifici objecte ha de ser menor que la de l’edifici 

de referència (si compleix aquest requisit, la barra surt de color verd, si no, de 
color vermell). 

3. La demanda de refrigeració de l’edifici objecte ha de ser menor que la de 
l’edifici de referència (si compleix aquest requisit la barra surt de color verd, si 
no, de color vermell). 

Excepció: Tal com s’indica al document HE-1, pàgina 17, si una de les demandes 
(calefacció o refrigeració) és menor al 10% que l’altra, la petita no es té en compte 
(aquest cas passa al vostre últim exemple). D’aquesta manera, encara que sigui de 
color vermell, la barra de l’edifici compleix condicions, ja que la demanda és menor al 
10% que l’altra. 

Quant als requeriments mínims, la taula que verifica LIDER és la 2.1 (HE1-2) de les 
transmitàncies tèrmiques màximes. Fixeu-vos que el límit per a les cobertes a 
Barcelona és de 0,53. 

La dada que comenteu de 0,41 és de la taula 2.2, que no és d’aplicació a LIDER 
(s’utilitza a l’opció simplificada, la de les taules). 

 

LIDER 

13 d’octubre del 2006 

1. Compliment dels requeriments mínims. Hi hem introduït edificis ja existents que no 
compleixen el CTE. Malgrat tot, en introduir-los al LIDER, no s’arriba a dir que no 
compleixen perquè no es fa la comparació entre edificis (l’objecte i el de 
referència). Apareix directament una pantalla amb tots els punts que no 
compleixen els requeriments mínims, però no arriba a fer la comparació. Tot i això, 
deixa intentar certificar amb el CALENER VYP.  
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Si no es compleixen els requeriments mínims, el programa no calcula per no fer perdre 
el temps a la persona usuària. A l’última versió sí que hi apareix el cartell «No 
compleix» en aquest cas. 

A l’última versió de LIDER, disponible a la pàgina web www.codigotecnico.org (9-10-
06), al botó «Opcions» hi ha la possibilitat de continuar els càlculs encara que l’edifici 
no compleixi. Només s’ha d’activar. El CALENER VYP també inclou aquesta 
possibilitat. 

2. Ventilació. Es pot fer una obertura sense vidre ni marc? És a dir, una ventilació, ja 
sigui en un habitatge, o en un pàrquing, etc.  

Imagineu-vos un pàrquing amb ventilacions amb reixetes (o sigui, amb finestres 
però sense vidre). Com s’adapta al LIDER? O una porta de pàrquing totalment 
ventilada. Es pot foradar una paret?  

No. Per adaptar aquests casos al LIDER, als edificis del sector terciari (finestra de 
descripció) es permet editar el nombre de renovacions per hora requerit quant a 
l’espai. Aquí hi podreu posar la vostra estimació de ventilació per a l’espai del 
pàrquing. 

En el cas dels edificis d’habitatges unifamiliars o en bloc, només es permet editar el 
nombre de renovacions per hora en l’àmbit de l’edifici (és a dir, el mateix per a tots els 
espais), per la qual cosa es podria tenir en compte aquesta ventilació al pàrquing. No 
es pot foradar una paret. 

3. Façana composta. Una façana formada una part per un material i una altra part per 
un altre, com la podem dividir? Hi ha algun element que ens ho permeti? Quan no 
tenim un espai interior que ens permeti diferenciar exteriorment la façana, hi ha 
alguna manera de fer-ho?  

Diríem que no, però si ho sabeu us agrairíem que ens ho féssiu saber. 

És un cas poc habitual. El que se’ns acut, en principi, és considerar tants espais com 
divisions de materials tingui la façana, a continuació, aixecar els murs (que s’han de 
construir tots iguals) i després editar cada tros de mur amb la composició adequada. 
Per acabar, s’han d’eliminar les particions interiors formades, que en realitat no 
existeixen, i mitjançant l’opció «Unir espais» ajuntar els espais virtuals en un de sol.
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Es pot certificar un edifici amb el CALENDER VYP que no compleixi el LIDER?  

Es pot fer, però no té sentit, perquè l’edifici seria il·legal (no compliria el CTE-HE-1). 

4. Errors. Ens apareixen uns errors al LIDER que fins ara no ens havien sortit mai. Us 
adjuntem els textos que apareixen. En algun moment sortia aquest error quan 
intentàvem gravar la base de dades. Vam aconseguir solucionar aquest problema 
i, posteriorment, ens apareix a l’hora de calcular amb el LIDER. Us heu trobat amb 
aquests problemes?  

 Textos que apareixen: 

Des del CALENER VYP: 

Access violation at address 00407E8E in module ‘GBDM.exe’. Read of address 
00000000’ 

Des del LIDER: 

Access violation at address 005B73F8 in module ‘LIDER.exe’. Read of address 
00000000’ 

A la versió nova hem arreglat molts errors d’aquesta mena. És probable que ja no 
torni a passar. 

5. Límit del nombre de sistemes. En algun edifici en què hem introduït un sistema ens 
certifica (a mitges), però si hi introduïm més d’un sistema se’ns bloca el programa i 
ens diu que no es poden visualitzar els resultats. Algun aclariment?  

En principi hauria de funcionar. Hauríem d’estudiar el cas més a fons. 

 

29 de novembre del 2006 

6. En projectes iniciats amb l’última versió del LIDER, la llista de comprovació de 
l’informe en PDF (per saber quins materials necessiten confirmació) sempre surt 
buida.  
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A la llista de comprovació del PDF han d’aparèixer només els materials creats per la 
persona usuària que es facin servir a l’edifici. Si tots els materials són de la base de 
dades que porta incorporada el programa, la llista de comprovació apareix buida. 
Passa el mateix amb els ponts tèrmics, si s’agafen els de la llista que ofereix LIDER 
sense canviar-ne els valors, no apareixen a la llista de comprovació. 

En alguns casos concrets hem notat que la llista de comprovació falla, n’estem 
depurant els errors i esperem que per a la propera versió estiguin corregits i funcioni 
sempre correctament. 

7. Compliment dels requeriments mínims. Segons l’última versió del LIDER, n’hi ha 
prou de no complir algun requeriment mínim perquè el programa digui que no 
compleix. És correcte?  

És totalment correcte. Per tal que un edifici compleixi condicions ha de complir tres 
aspecte de manera simultània: 

- Tots els requeriments mínims.  
- La demanda de refrigeració de l’edifici objecte ha de ser menor que la 

demanda de refrigeració de l’edifici de referència.  
- La demanda de calefacció de l’edifici objecte ha de ser menor que la demanda 

de calefacció de l’edifici de referència.  

8. Seria interessant que la informació que apareix a la pantalla sobre els motius pels 
quals no compleix els requisits (com a requeriments mínims o condensacions) 
sortís a l’informe en PDF.  

Hem suggerit el mateix per a les versions noves. En principi, el PDF és la verificació 
administrativa i si no compleix els requisits s’ha de canviar l’edifici fins que ho faci i 
després prémer aquest botó per generar el PDF. Però, com us dic, a nosaltres també 
ens sembla una bona idea. 

9. Sembla que hi ha versions en què si el projecte complia amb la demanda de 
calefacció i de refrigeració, LIDER donava com a resultat que l’edifici complia els 
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requisits, sense tenir en compte el fet de no complir alguns requeriments mínims, 
condensacions, etc.  

Aquesta versió estava malament. Creiem que l’error d’aquesta versió (que ja està 
corregit en aquesta última que esteu fent servir) era que el missatge de «Compleix» o 
«No compleix» a vegades no es reinicialitzava i es mantenia el de l’edifici anterior, 
encara que el cas actual sí que complís els requisits. 

10. Base de dades. Si canviem alguns dels elements a la base de dades d’un projecte 
(per exemple, ens hem equivocat en el tipus de finestres i les canviem), ens podem 
refiar dels resultats obtinguts o hem de tornar a fer tot el projecte?  

I tant que us en podeu refiar! 

És la manera habitual de treballar amb el programa per millorar els resultats. Per 
exemple, si l’edifici no compleix en calefacció, per solucionar-ho pot ser que n’hi hagi 
prou d’anar a la base de dades dels tancaments i augmentar l’espessor d’aïllament als 
murs exteriors, desar l’edifici i fer que ho torni a calcular. Això mateix també es pot fer 
amb els vidres. No s’ha de començar l’edifici des de zero! 

I, a més a més, les dades es canvien molt ràpidament. N’hi ha prou de crear el vidre 
nou i després a «Obertures i lluernes» assignar aquest vidre nou al buit. Podríeu fer el 
mateix si el que voleu és canviar un marc. 

 

31 d’octubre del 2007 

11. Ponts tèrmics. Com es defineix un pont tèrmic al LIDER? Se n’hi pot introduir més 
d’un?  

Al LIDER per a cada tipus de pont tèrmic només es pot definir una parella de valors, 
així que teniu diversos tipus de ponts tèrmics dels quals s’ha de fer la mitjana. 

Es fa una mitjana de la manera següent: 
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- Valor de conductància tèrmica lineal (Y) de cada pont tèrmic existent a l’edifici, 
després mesurar-ne la longitud en el projecte per calcular finalment el valor 
mitjà ponderat de Y.  

- Valor mínim dels frsi (cas més desfavorable per a les condensacions).  

Per exemple: en una finestra podem tenir un valor Y1 del registre que representi el 
25% del perímetre i un altre valor d’Y2 per als muntants que representi el 50% del 
perímetre i, finalment, un tercer valor d’Y3 que representi l’obertura. El valor mitjà 
ponderat seria 0,25*y1 + 0,5*y2 + 0,25*y3 = Yobertura. Aquest seria el valor que 
s’hauria d’introduir al LIDER per als contorns d’obertura.  

 

13 de març del 2007 

12. Galeries. Hem considerat una galeria fora de l’envoltant tèrmic, de manera que la 
crearem com a element d’ombra. Hem de crear dos elements d’ombra, un per al 
forjat de les galeries i un altre per a la paret de la galeria? O n’hi ha prou de crear 
una macroparet que englobi les diverses plantes de l’edifici?  

Respecte dels elements d’ombra, el que fan és blocar la radiació solar a tots els 
elements de l’edifici (ja siguin murs, cobertes o finestres). De manera que, veient 
l’edifici en teniu prou amb un element d’ombra gegant per a tot el bloc. Així anireu més 
de pressa i, a més a més, estalviareu temps de càlcul al programa. Situar les ombres 
al darrere d’altres elements d’ombra no serveix per a res. 

13. Galeries. Puc crear una galeria com a finestra i especificar que té gelosies? 
Tècnicament, funcionarà igual?  

No ho tenim gaire clar. Abans que res hauríeu de definir aquests espais de la galeria 
en la definició prèvia de LIDER i després decidir si són espais habitables o no i definir 
una finestra equivalent (paràmetres U i g) al comportament de la galeria. Creiem que 
és més real amb elements d’ombra. 

 

4 de maig del 2007 

Criteris seguits per ADIGSA en la introducció als programes LIDER i CALENER  

 

- 7 -



 
   

14.  Caixes de persiana. No tenim clar com introduir-les al LIDER. Ens inventem un 
pont tèrmic? En aquest cas, sabem amb quin U, però no amb quin ψ i f? Com 
entén el programa que estem parlant de les caixes de persiana?  

Des del punt de vista del LIDER, un pont tèrmic es defineix mitjançant dos coeficients, 
ψ i f. En el cas de les obertures, tenint en compte que poden tenir diversos ponts 
tèrmics (caixa de persiana, llindes, muntants i ampit) s’ha de fer una mitjana. Cal 
conèixer, per tant, els valors de ψ i d’f de cadascun d’ells (hi ha programes que ho 
calculen d’acord amb la norma UNE corresponent, com Therm o Eurokobra). 

Per incloure el pont tèrmic de la caixa de persianes, segurament el millor que es pot fer 
en aquesta versió del LIDER és fer-ne una mitjana amb els valors de les llindes, per 
després fer una mitjana d’aquest valor amb la resta d’elements que formen el pont 
tèrmic «Obertura de finestra» (muntants i ampit). 

Recordeu que per al valor ψ (transmitància lineal) es fa una mitjana per unitat de 
longitud, mentre que per al valor f s’agafa el més desfavorable (és a dir, el mínim que 
hi hagi). 

Una altra opció possible seria ampliar el marc de la finestra en els casos en què la 
caixa de persiana no té aïllament interior. De totes maneres, aquesta opció no ens 
permetria saber la reducció de la demanda, a causa de l’aïllament de les caixes de 
finestra. 

15.  Persianes. Hi ha persianes que ja estan incorporades al càlcul del LIDER, segons 
el manual. No entenem de quines persianes es tracta.  

El programa incorpora automàticament l’efecte d’apujar i d’abaixar les persianes en el 
cas dels edificis residencials. La persona usuària no se n’ha de preocupar, és una 
operació interna del programa que es basa en condicions de funcionament estàndard 
de l’edifici. 

16. Safarejos. Per definir espais com a safarejos, si el tancament exterior del safareig 
és una gelosia, s’ha de considerar que funciona com a balcó i que només hem 
d’introduir com a element d’ombra el balcó i les gelosies, oi?  
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Em sembla una hipòtesi correcta. Si el safareig té gelosies i hi entra aire lliurement, es 
pot no considerar aquest espai i introduir les gelosies com a elements exteriors 
d’ombra. 

  

Una altra hipòtesi possible pot ser considerar el safareig com a espai no habitable molt 
i molt ventilat (nivell d’estanqueïtat 4 o 5), tot i que potser ens agrada més la primera 
hipòtesi. Hi ha moltes hipòtesis en el programa que depenen del criteri del projectista, 
no hi ha un únic camí per definir un edifici.  

 

CALENER 

13 d’octubre del 2006 

1. Si s’intenta certificar amb el CALENER VYP, després d’introduir l’edifici al 
LIDER, el CALENER ens diu que els resultats no es poden visualitzar. El més 
curiós és que ho diu directament quan s’obre l’arxiu de l’edifici.  

Sí. Si es calcula un edifici des del LIDER, els resultats no es poden veure des del 
CALENER VYP (per això surt aquest missatge informatiu). 

Si es calcula un edifici des del CALENER VYP, els resultats tampoc no es poden 
visualitzar des del LIDER (tot i que per a la propera versió pot ser que es corregeixi, de 
manera que es puguin visualitzar). 

 

2. En alguns casos, l’edifici introduït al LIDER no compleix els requisits, però 
després, en certificar amb el CALENER VYP, calcula, simula els mesos i, 
finalment, en fa una certificació encara que no faci l’informe en PDF. Per què 
passa?  
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Cal veure els programes LIDER i CALENER VYP com a diferents, ja que tenen 
finalitats diferents. Tot i que un edifici al LIDER no compleixi, des del CALENER VYP 
es pot simular per veure’n la certificació, tot i que en teoria aquest edifici no seria legal. 

3. Multiplicador. A aquesta última versió del CALENER, hi apareix la possibilitat 
de fer servir el multiplicador per a instal·lacions. No queda clar com s’ha d’utilitzar. 
Podem donar un sistema a un espai i multiplicar-lo per la quantitat d’espais que té 
l’edifici amb el mateix sistema? Com es comptabilitza això amb el multiplicador del 
LIDER?  

Aquest punt encara no està gaire polit en el CALENER VYP. En versions futures es 
millorarà i s’explicarà més bé. 

4. Es pot introduir un sistema amb un 0% d’aportació solar en un sistema d’ACS?  

A la darrera versió sí (casos, per exemple, d’edificis exempts de complir l’HE-4). 

5. En cas que es generin errors o de no certificar, es pot saber què ha passat? 
L’ESTO2 permet tenir accés a les raons per les quals no s’ha pogut fer el 
càlcul?  

A la versió actual del CALENER VYP no es generen missatges informatius per saber a 
quina part ha fallat el càlcul. Ens sembla un bon suggeriment per a versions futures. Al 
LIDER sí que es generen alguns missatges d’aquesta mena.  

 

4 de maig del 2007 

6. Als edificis d’habitatge social gestionats per ADIGSA hem observat que cada 
veí o veïna ha instal·lat el seu propi sistema de calefacció i de refrigeració. Per 
fer una aproximació a la certificació per una tipologia edificatòria concreta, que 
és el que ens demana el projecte europeu (som conscients que les eines no 
estan fetes per fer-les servir en edificis existents), ens plantegem dues 
hipòtesis:  

a. Utilitzar el perfil d’instal·lacions de l’habitatge social definit mitjançant 
enquestes.  
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b. Suposar diversos escenaris d’edificis amb diverses combinacions de 
sistemes de calefacció i de refrigeració a tots els habitatges. D’aquesta 
manera tenim una aproximació a la certificació de l’edifici, però tenint en 
compte els diversos escenaris que s’observen als diversos habitatges.  

Quina us sembla millor? Amb l’opció b ens sembla que podem obtenir millors resultats 
per establir recomanacions al veïnat. 

Estem d’acord que l’opció b pot ser més útil per als objectius que es persegueixen i 
que probablement s’acosta més a la realitat. 

Si definiu escenaris en blocs amb els mateixos sistemes a totes les plantes, podeu fer 
servir el multiplicador de sistemes associat al multiplicador de plantes i us estalviareu 
temps en la definició i en els càlculs.  
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