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La bibliografia utilitzada en el present projecte es divideix en dues parts. La 
primera fa referència a la “Bibliografia de consulta”, que correspon a obres no 
citades explícitament en el text, però que han servit de base o de consulta en el 
moment de la realització del present projecte, i en segon lloc la “Bibliografia 
Web”, que fa referència als portals web d’Internet que també han servit de base i 
de consulta a l’hora de la realització del projecte.  
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9.2. Bibliografia web 

Institut Geològic i Miner d’Espanya 

 http://www.igme.es/ 

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

 http://www.codigotecnico.org/ 

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) 

 http://www.idae.es/ 

Ordenances i legislació de l’energia solar tèrmica al municipi de El Prat de Llobregat 

 http://www.elprat.cat/ 

Informació per a la realització de la instal·lació de l’energia solar tèrmica 

 http://www.saunierduval.es/ 

Informació per a la realització de la instal·lació de ventilació 

 http://www.solerpalau.es/ 

Tarifes per als aparells d’aire condicionat 

 http://www.daikin.es/ 

Tarifes per als aparells de calefacció 

 http://www.fagor.es/ 

Tarifes per als aparells sanitaris  

 http://www.roca.es/ 

 http://www.grohe.es/ 

Tarifes per als aparells electrodomèstics 

 http://www.fagor.es/ 

Tarifes per al material elèctric 

 http://www.schneiderelectric.es/ 

Tarifes per al sistema de ventilació 

 http://www.solerpalau.es/ 

Tarifes per al sistema d’extinció d’incendis 

 http://www.planafabrega.com/ 

Altres tarifes 

 http://www.construmatica.com/ 

 


