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- Jose Angel Fraguela Formoso. “Instalaciones de protección contra incendios” . Editorial 

CONAIF. 1994. 
- “Manual de instalaciones de gas natural”. Editorial Gas Natural. 
- “Reglament de Instalaciones de gas en locales destinados a usos domesticos, colectivos o 

comerciales” (RIGLO) 
- Codi Tècnic Edificació (Document bàsic SU-8 i annexes). 
- Codi Tècnic edificació (Document bàsic HE) 
- “Criteris de construcció de nous edificis”, publicació realitzada per GISA 
- Reglament Electrotecnic de Baixa Tensió, edició 2002  
- Guia Tècnica d’accessibilitat en l’edificació (2001) 
- Full tècnic 43/1 d’equipaments esportius 
- Fecsa-Endesa “Condicions instal·lacions d’enllaç, subministres de B.T.” 
- “Luminotecnica. Principios y aplicaciones”. Publicat per BJC. 

Els programes de càlcul fets servir com a disseny son els següents: 

- Programa WICA de Roca. Empleat pel càlcul de l’ instal·lació d’energia solar. 
- Programa de càlcul de parallamps de l’empresa INGESCO. 

Les pagines web consultades son les següents: 

- http://www.tecnisuport.com. Pàgina de contingut tècnic amb informació tècnica i normativa. 
- http://www.codigotecnico.org Pàgina principal del nou Codi Tècnic de l’Edificació. 
- http://www.roca-calefaccion.com Pàgina de l’empresa Roca en la seva basant de calefacció. 
- http://www.roca.es Pàgina principal del grup Roca. 
- http://www.bombas-saci Pàgina de l’empresa SACI dedicada al subministra de sistemes de 

bombeig
- http://www.calpedaiberica.com Pàgina de l’empresa CALPEDA. Subministra de sistemes de 

bombeig. 
- http://www.mtas.es Pàgina del Ministeri de Treball. Consulta de les Normes Tècniques de 

Prevenció. NTP. 
- http://www.lledosa.com Pàgina de l’empresa Lledó subministradora de sistemes d’il·luminació. 
- http://www.seae.com Pàgina de l’empresa SEAE, fabricant de lluminàries. 
- http://www.optimus.es Pàgina fabricant de material de so i comunicació. 
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