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Benvolgut client, 
 
L'any 1999 va aparèixer el Real Decreto llei RD279-1999 que obliga a que totes les noves edificacions 
de nova construcció o rehabilitacions integrals,  tinguin dissenyat i previst un projecte tècnic de 
telecomunicacions. Aquest projecte tècnic, és garantia que els nous edificis  tindran  instal·lacions e 
infrastructures suficients per oferir els serveis de televisió, telefonia i telecomunicacions per cable. A 
demés, la planificació d'aquestes infrastructures faciliten la adaptació futura de l'edifici a les noves 
tecnologies encara per arribar com LDMS, DTT, WIFI o tecnologies que encara estan per aparèixer.  
 
El projecte tècnic ha d'ésser signat per un Enginyer Tècnic en Telecomunicacions. 
 
Des de 1999 he realitzat varis projectes de telecomunicacions, des de urbanitzacions de 4 vivendes 
adossades fins edificis de 42 vivendes. De totes formes, estic plenament capacitat i autoritzat per 
realitzar i dirigir qualsevol obra que se'ns presenti. 
 
El nostre punt fort es un servei Integral. Amb l'objectiu de facilitar totes les gestions i tràmits 
burocràtics per tal que la part de la obra corresponent a les telecomunicacions no sigui un problema, a 
Habitat Integral S.L. ens encarreguem de totes les tasques extrem-extrem en lo referent a la ICT. 
Des de la realització del projecte, la direcció d'obra i la certificació final d'obra, passant per la 
presentació de la documentació burocràtica als diferents  organismes jurídics (Col·legi d'Enginyers, 
Jefatura Provincial de Telecomunicaciones i Ajuntament). En resum, amb Habitat Integral S.L. no 
s'haurà de preocupar de la part de la obra corresponent a la ICT, nosaltres serem els responsables. 
 
Addicionalment a aquest serveis, a cada projecte li assignen una pàgina web que, amb l'objectiu de 
facilitar la comunicació entre Habitat Integral S.L. i els nostres clientes,  li permetran: 
 

• Descarregar la Memòria ICT en format PDF visada digitalment. (Vàlida para fer-se tantes 
copies legals com li facin falta). 

• Descarregar els plànols de la ICT en format AUTOCAD/PDF 
• Informació d’interès:  

o Ref. del projecte  
o Num. de VISAT  
o num. Expedient JEFATURA PROVINCIAL TELECOMUNICACIONES  

• Resum econòmic (Partida de pressupost de la ICT). 
• Fotografies de les visites d’obra. 
• Informes de les visites d’obra. 
• Enviar-me un correu electrònic per sol·licitar la meva visita.  
• Localitzar ràpidament els meus números de telèfon mòbil o fixes.  
• Accedir al Foro (espai comú on els usuaris tenen accés i comparteixen informació).  
• Links a pàgines web d’empreses subministradores de material  ICT (arquetes, material 

elèctric, armaris, etc...) 
 
Podeu veure un exemple tipus de la pàgina web accedint a la següent adreça html. 
 
   http://dferre.d2g.com/ejemplo.htm   
   Username: ejemplo 
   Password: ejemplo 
 
Estic a la vostra plena disposició,  
Atentament. 
 

David Ferré Gutiérrez. 
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