El projecte BECA
A entra en
n la seva ffase final
El Projeccte BECA (B
Balanced Eurropean Consservation Approach), en el qual particcipa FORUM
M, respon
a la nece
essitat de red
duir substancialment el cconsum d'energia en el parc
p
europeuu d'habitatges socials.
Des de g
gener de 201
11, moment en
e què es va
a iniciar el prrojecte, els socis han dessenvolupat un conjunt
complet de solucion
ns TIC inno
ovadores i a
ara estan duent a term
me l'avaluaciió final dels
s estalvis
guits tant perr part dels llo
ogaters com de les empreses promottores d'habitaatge públic. El proper
aconseg
mes de d
desembre de
e 2013 el pro
ojecte finalitzzarà i els resu
ultats finals es
e publicarann durant el 2014 .
Durant a
aquests 3 an
nys s’han cre
eat i impleme
entat dues categories
c
de
e serveis en cada un de
els 7 llocs
pilot del projecte:
-

nsibilització d
dels usuaris
s en relació amb
a
els recuursos): soluc
cions per
RUAS (soluccions de sen
a
ajudar els in
nquilins a co
ontrolar el se
eu consum, com poden ser el portaal web o els informes
m
mensuals de
e consum en paper

-

RMS (sistem
ma de gestiió de recurssos): solucio
ons per ajud
dar les emppreses d’habitatge a
g
gestionar l'energia de ma
anera més e
eficient (porta
al web, integració de les energies ren
novables,
e
entre d’altress)

Aquests serveis han
n estat provats àmpliam
ment i estan funcionant sense
s
probleemes. Més de 5.000
ntre 7 països
s europeus, p
poden ara ac
ccedir als se
eus consumss d’aigua i d’e
energia a
inquilins, repartits en
eb. Per la se
eva banda, e
els gestors d'habitatge
d
social
s
podenn controlar el consum
través d’un portal we
es fugues p
puntuals o fins
f
i tot localitzar els "grans consumidors
energèticc dels seuss edificis, le
energèticcs" entre elss inquilins per, d’aquesta manera, ajudar-los a red
duir els seus consums.
A més de les solucio
ons tècniques
s desenvolup
pades, els llo
ocs pilot també han ofertt serveis als llogaters,
com perr exemple elss supervisorrs energèticss (energy coaches), que visiten els hhabitatges i ofereixen
als inquilins consells i suggerime
ents per redu
uir el seu con
nsum d'energ
gia.
a
s’esttan monitoritz
zant actualm
ment i, a parttir de l'any 20
014, serà
Els resultats de totess aquestes accions
s
de BE
ECA sobre els
e consums (i les facturees) dels inqu
uilins i de
possible avaluar l'impacte dels serveis
les emprreses promotores d'habittatge.
Per obte
enir més inforrmació, cons
sulteu el web
b (en anglès)) : www.beca
a-project.eu

