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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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Tarifes per al sistema d’extinció d’incendis
http://www.planafabrega.com/
Altres tarifes
http://www.construmatica.com/

