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CIRC 153-2020

Apreciado/a compañero/a:
Remitimos la presente para poner en tu conocimiento que Abtecir ha organizado un
“Dimarts Tècnic” sobre “Sistemas de climatización según la Ley 10/2019 de cambio
climático y transición energética y el nuevo CTE”, previsto para el día 6 de octubre a las
18:00 horas, por videoconferencia. Adjuntamos los folletos recibidos.
Debido a las plazas limitadas, en caso de estar interesado/a puedes confirmar
asistencia en info@abtecir.org.
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.

Benvolgut/da company/a:
Remetem aquesta circular per a posar en el teu coneixement que Abtecir ha organitzat
un “Dimarts Tècnic” sobre “Sistemes de climatització segons la Llei 10/2019 de canvi
climàtic i transició energètica i el nou CTE”, prevista pel dia 6 de octubre a les 18.00 hores,
per videoconferència. Adjuntem els fullets rebuts.
Degut a les places limitades, en cas d’estar interessat/da pots confirmar assistència a
info@abtecir.org.
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.

Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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6 de octubre de 2020 a las 18 h

organiza

“dimarts tècnic” sobre:

“Sistemas de climatización según la
Ley 10/2019 de cambio climático y
transición energética y el nuevo CTE”
con la colaboración de:

Será a cargo del Sr. Aitor Urresti, Director General de la Dirección General
de Energía y Cambio Climático, Socio de Honor de ABTECIR, con el siguiente
programa:
- Ley 10/2019 de cambio climático y transición energética de las Baleares.
Y del Sr. Alberto Jiménez, Jefe del Departamento Técnico de la empresa
BAXI, entidad colaboradora de ABTECIR, con el siguiente programa:
- Principales implicaciones del CTE en las instalaciones de climatización de
los edificios de viviendas.
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de la UIB y presidente electo de ABTECIR, debatirán los puntos tratados y a
la que los asistentes podrán aportar las cuestiones que deseen.

6 d’octubre de 2020 a les 18 h

organitza

“dimarts tècnic” sobre:

“Sistemes de climatització segons
la Llei 10/2019 de canvi climàtic i
transició energètica i el nou CTE”
amb la col·laboració de:

Serà a càrrec del Sr. Aitor Urresti, Director General de la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic, Soci d’Honor d’ABTECIR, amb el següent
programa:
-

Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears.

I del Sr. Alberto Jiménez, Cap del Departament Tècnic de l’empresa BAXI,
entitat col·laboradora d’ABTECIR, amb el següent programa:
-

Principals implicacions del CTE en les instal·lacions de climatització
dels edificis de vivendes.
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electe d’ABTECIR debatran els punts tractats i a la que els assistents podran
aportar les qüestions que desitgin.

