
Seminari: 

Modificacions del nou 
RITE i CTE i les seves 
repercussions a 
l'edificació 

ONLINE

Juny 2021

El seminari s’imparteix el 17 de juny de 16:00h a 18:30h 



Seminari 2 hores i 30 minuts.

17 de juny de 16:00h a 18:30h

Calendari

Informació

Inscripció

Ponents

Programa

Matrícula

Impartit per:

Gaspar Martín (Groupe Atlantic)

Sergi Asensio (Hitachi)

Pedro García (Salvador Escoda)

Jesús Feliu (Daikin)

Preu per a soci d’ACTECIR:

Soci ACTECIR gratuït

Preu NO soci:

60 €

Elías Martínez Nogueroles

president d’ACTECIR

Per a més informació pot dirigir-se a la
Secretaria d’ACTECIR:

Telèfon: 639 465 899

Mail: actecir@actecir.cat

Web: www.actecir.cat

16:00h - 16:10h. Presentació oficial
del seminari. (Elias Martínez)

16:10h - 17:00h. Modificació del
RITE segons RD 178/2021 (Gaspar
Martín)

17:00h - 17:40h. Modificació del CTE
segons RD 732/2019 (Sergi Asensio)

17:40h - 18:00h. Repercussió
d'aquests canvis normatius en
edificació de tipus residencial (Pedro
García)

18:00h - 18:20h. Repercussió
d'aquests canvis normatius en
edificació de tipus terciari. (Jesús
Feliu)

18:20h - 18:30h. Conclusions i
valoracions

El número de places es limitat i
l’admissió serà per ordre rigorós a la
recepció de sol·licituds.

Es realitzarà emplenant la inscripció
adjunta i enviar-la per e-mail a ACTECIR
acompanyant el comprovant bancari en
cas que correspongui el pagament al
compte que ACTECIR te a BANC
SABADELL: ES15 0081 0110 6600 0163
8972. El pagament total de la inscripció,
haurà de formalitzar-se enviant abans
del 11 de juny el comprovant de
pagament al compte d’ACTECIR.

Fins 5 dies abans, ACTECIR es reserva el
dret de modificar la data de celebració
del seminari o anul·lar-lo, en ambos
casos es donarà l’opció d’aplicar la
quantitat abonada a futurs seminaris o
la devolució de l’import. Qualsevol
cancel·lació de la reserva del seminari
per part de l’alumne, s’haurà de realitzar
per escrit. La cancel·lació desprès del 7
de juny fins a 5 dies abans de la
celebració del seminari, comportarà la
pèrdua del 20% de la reserva realitzada.
Les cancel·lacions que es realitzin una
vegada iniciat el seminari o la no
compareixença del alumne, no donarà
lloc a cap tipus de reemborsament.

Director Coordinador




