
 
   

Criteris seguits per ADIGSA per introduir edificis en el programa 
LIDER  

Arran de l’intercanvi de coneixements amb els creadors dels programes, i fruit de la 
sortida analitzada a partir dels correus electrònics rebuts, des d’ADIGSA s’ha 
desenvolupat una metodologia pròpia d’entrada de dades amb la voluntat d’intentar 
unificar criteris i evitar possibles disparitats en la introducció de dades. 

Hipòtesis assumides en el model LIDER: 

- El tipus d’edifici considerat és un edifici del sector terciari, d’ús 
residencial. D’aquesta manera, es poden diferenciar els espais segons 
habitable condicionat, habitable no condicionat i no habitable. Se 
segueix aquesta metodologia perquè s’adapta més a la realitat 
d’ADIGSA. També s’ha de tenir en compte que els resultats de 
certificació energètica no seran gaire fiables. En canvi, sí que ho seran 
els valors de demanda i de consum dels edificis. En aquest sentit, 
aquest ha estat el motiu per fer servir aquesta metodologia.  

- Es faran servir les seccions constructives tipus d’ADIGSA, de manera 
que no es preveuran les especificacions constructives de cadascun dels 
projectes.  

- A la cambra sanitària no es fan divisions interiors, llevat per diferenciar el 
forat de l’escala.  

- El forat de l’escala i els accessos als habitatges es consideren espais no 
habitables a cada planta.  

- Les portes d’accés estan col·locades entre la cambra sanitària i el primer 
pis i es depreciarà la part de la cambra sanitària.  

- Es poden fer unions d’espais que comparteixin la mateixa definició 
(habitable condicionat, habitable no condicionat i no habitable), llevat 
que aquests espais pertanyin a habitatges diferents.  

- La cuina i els lavabos es consideren espais no condicionats.  
- Els balcons es consideren com a elements d’ombra (el forjat dels 

balcons).  
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- Les galeries es consideren elements d’ombra (la façana dels balcons).  
- No es tenen en compte els shunt.  
- No hi ha ombres llunyanes sobre els nostres edificis.  
- Quant als ponts tèrmics, s’han de prendre els valors per defecte del 

LIDER.  
- Es desaconsella fer servir el multiplicador, perquè delimita les solucions 

finals en el moment d’introduir les instal·lacions. Totes les plantes amb 
multiplicador haurien de tenir les mateixes instal·lacions, ja que no es pot 
modificar.  
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