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ANNEX 
 
 
 Obligació signada per la inversora durant la presentació del treball 
23.05.2007. 
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 “Part Publicitat”: 
 
1. http://www.alta-en-buscadores.biz 

 
• No compromís: Aquest servei es basa en la no existència de 

compromís ni obligacions per cap de les parts: si no aconseguim els 
nostres objectius, no li cobrem (excepte la quota d'alta). No existeix 
cap tipus d'avenç, ni fiança. Si Vè. desitja cancel�lar en qualsevol 
moment la seva relació amb nosaltres, simplement comuniqui'ns-el 
per email, i li confirmarem igualment per email la tramitació de la 
mateixa. La baixa serà efectiva el primer dia del mes següent a la 
seva comunicació.  

• No Responsabilitat: L'essència d'aquest servei és la no existència de 
compromisos ni responsabilitats per cap de les parts, pel que 
declinem qualsevol responsabilitat derivada que un cercador 
decideixi no incloure en els seus resultats la pàgina registrada, o bé 
anul�lar el registre o registres existents en el mateix. Així mateix no 
ens responsabilitzem dels continguts que les pàgines dels nostres 
clients puguin incloure, ja que encara que les pàgines a registrar són 
classificades per a evitar el seu registre en cercadors que marquen 
determinades limitacions (pàgines personals, pàgines amb 
contingut pornogràfic, pàgines en idiomes no permesos, etc.), no 
són revisades per a esbrinar si el contingut és il�legal (pornografia 
infantil, incitació a la violència, racisme, etc.).  

                © alta-en-cercadors.biz - Tots els drets reservats.  
 
 

2. http://www.davilac.es/posicionamiento/planes/ 
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3. http://www.posicionamientoweb.com/lista_de_buscadores_espanoles.ht

ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. http://www.altas-buscadores.com/ 
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5. Notícies dels diaris més confiables sobre l'oferta de Microsoft a 
Yahoo! 
 http://www.eleconomista.es 
Pagina web oficial del periòdic “El Economista”: 
 

• http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/207579/05/07/Yahoo-se-
dispara-en-la-apertura-un-16-por-rumores-de-compra-por-Microsoft.html Nova York, 4 
may (EFECOM).- Les accions de Yahoo van iniciar la sessió en el mercat tecnològic 
Nasdaq amb una fortísima pujada superior al 16 per cent, a causa de la possibilitat, 
recollida per diversos mitjans, que pugui ser comprada per Microsoft. ALS cinc minuts de 
l'obertura del mercat tecnològic Nasdaq, el cercador d'internet es revaloritzava un 16,47 
per cent, fins a 32,82 dòlars, mentre que els títols de Microsoft descendien un 1,84 per cent 
fins a 30,40 dòlars. Segons informacions publicades per The Nova York Post i recollides 
més tard per The Wall Street Journal, Microsoft i Yahoo podrien estar negociant una 
aliança o fusió que els permetés enfortir-se en el mercat de la publicitat on-line. D'aquesta 
manera, podrien competir amb Google, empresa que està guanyant terrè a marxes 
forçades amb les últimes adquisicions. Recentment, Google va arribar a un acord per a 
comprar l'empresa de publicitat on-line DoubleClick per 3.100 milions de dòlars, el que 
suposa la major compra de la seva història. Amb la cotització de tancament d'ahir, Yahoo 
té una capitalització borsària de 38.000 milions de dòlars, encara que segons la informació 
publicada per The Post, en les converses s'estaria valorant l'empresa en 50.000 milions. 
Tant els responsables de Yahoo com els de Microsoft han negat de moment l'existència de 
converses. EFECOM 

 

 
 
    www.nypost.com  
Pagina web oficial del periòdic “ The New York Post”: 

• 4 de maig de 2007 -- Picat per la pèrdua d'Internet que anunciava DoubleClick ferma a 
Google el mes passat, Microsoft ha intensificat la seva recerca d'un repartiment amb 
Yahoo! , demanant que la companyia torni a entrar negociacions formals, el pal ha 
après. Mentre que Microsoft i Yahoo! han portat a terme negociacions informals del 
repartiment sobre els anys, les fonts diuen els senyals més últims de l'acostament una 
urgència en la peça de Microsoft que damunt de fins a aquest moment ha estat 
mancant. El nou acostament segueix una oferta Microsoft fet per a adquirir Yahoo! fa 
uns mesos, fonts aquestes. Però Yahoo! va menysprear els avanços del Redmond, 
bugada. - gegant basat del programari. Les fonts de Wall Street van posar aspre una 
etiqueta de preu $50 mil milions en Yahoo!. “Estan aconseguint cansades de ser anat en 
l'altar,” la una font que diposita aquesta que ha tingut recentment negociacions amb 
Microsoft. “Se semblen més amatents ara a ampliar-se via una transacció per a 
aconseguir en el joc.” Part de la raó d'això és perquè Google guarda el parany de 
Microsoft en el front del repartiment, batent cap a fora a la companyia en DoubleClick 
no just, però també per a una recerca renovada que anuncia pacte amb AOL en 2005 
que Microsoft lusted després. Per altra banda, amb Google desenvolupant el 
programari Internet-basat que competeix directament amb Microsoft Office, Microsoft 
dit les fonts no té cap opció però anar en l'ofensiva. “El minut escoltes el començament 
de Microsoft que discuteix contra alguna cosa en els arguments anticompetitivos, tu 
saps que siguin desesperades i necessitat fer una mica gran,” una font aquesta. 
Microsoft dit les fonts està treballant amb Goldman Sachs. Les notícies de l'acostament 
més últim de Microsoft vénen com Yahoo! 'la nova recerca de s que anuncia el projecte 
Panamà de la plataforma és l'aconseguir just de la terra. La plataforma esperada des de 
fa molt temps va fixar resultats decebedors del primer trimestre, però les fonts van dir 
que era més una funció de comparances difícils al període anterior de l'any i menys una 
mostra que el sistema no treballava. Que dita, altra cambra o dues de resultats similars i 
de inversionistas va poder començar a renovar les cridades per a una venda o per al 
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CEO Terry Semel para reduir. Com ara està parat, un repartiment entre Microsoft i 
Yahoo! pujaria la part de societats combinada de la recerca tot-important que anuncia el 
mercat a 27 per cent contra 65 per cent de Google. També enangostaría el boquete en 
anuncis en línia totals amb Google a tot just 13 per cent. Más importantemente, un 
repartiment crearia el que va descriure una font com “la força dominant en l'Internet” 
en termes de globus oculars. Això és una consideració important doncs els fluxos cada 
vegada més contents en línia - com les equacions va, calcula visualment la publicitat 
igual. Microsoft i Yahoo! també oferir les ofrenes elogiosas en el costat content, amb 
MSN dibuixant a una més vella audiència amb les teves notícies s'enfoquen. Per contra, 
Yahoo! atreu un demogràfic més jove amb la seva cobertura de l'hospitalitat. A part 
d'estalvis de cost, un repartiment també crearia oportunitats d'utilitzar Yahoo! 
acontentar en els dispositius de Microsoft, tals com fabricació de la música 
proporcionada exclusivament a Yahoo! Música disponible en el jugador de la consola 
del joc de Xbox de Microsoft i de la música de Zune. 

      www.wsj.com 
Pagina web oficial del periòdic  “The Wall Street Journal”: 

• Les negociacions recents entre l'excedent de Microsoft Corp. i de Yahoo Inc. com 
congregar juntes traïxen malestar d'augment en l'excedent de Microsoft com competir 
amb Google Inc. i aconseguir en pas amb el mercat d'en línia-publicitat que creix. 
Microsoft i Yahoo van discutir la fusió possible o l'altre partit que apariarien les seves 
forces respectives, gent de l'opinió al corrent de la situació. Les discussions de la fusió 
són no més actives, aquesta gent diu, però aquesta no impossibilita a dues companyies 
d'una certa altra forma de cooperació. El que el resultat, divisió en línia de Microsoft 
podria dirigir cap a una commoció, gent de l'opinió al corrent de la situació. La falta pel 
Redmond, Washington, companyia de fer un progrés millor contra Google en recerca 
de l'Internet, va combinar amb Microsoft que perdia un repartiment a Google el mes 
passat per a comprar l'en línia-publicitat de l'especialista DoubleClick, ha estimulat a 
executiu Steve Ballmer de Microsoft considerar la nova acció, aquesta gent diu. La 
frustració de Sr. Ballmer amb el progrés del grup ha estat “palpable,” va dir a persona 
al corrent de la companyia. Entre Sr. Ballmer les opcions estan instal�lant a nova 
gerència al grup en línia, un arranjament que Microsoft té d'ús freqüent en el passat. 
També, unificant ara-separar a grups és una opció. Actualment, els serveis del grup en 
línia de Microsoft i la tecnologia que és la base d'ells són manejats per diversos 
presidents, un arranjament que alguns en el grup diguin obstaculitza la seva capacitat 
de competir més amb eficàcia. Altra opció per a Microsoft és formar una societat amb 
Yahoo. Les dues companyies havien treballat juntes abans; Yahoo va proveir 
prèviament de Microsoft tecnologia i la publicitat de la recerca. Microsoft va 
interrompre aquesta relació l'any passat, com ella va posar en fase en el seu propi 
sistema de l'en línia-anunci, que té encara atreure una massa crítica de publicistes. Les 
dues companyies també van explorar la idea de combinar per a formar a un major 
competidor a Google fa un any, encara que aquestes negociacions van conduir enlloc. 
Per a ara, Yahoo no apareix interessat en un repartiment important amb Microsoft, gent 
de l'opinió al corrent de la situació. El Sunnyvale, Califòrnia, curs de la companyia de 
l'Internet pot dependre en gran part d'una nova millora de l'anunci-sistema, cridada el 
projecte “Panamà,” que retarda crítiques l'any passat incitades de inversionistas i altres 
que van ser dirigides cap a la gerència de la companyia. Panamà ara està funcionant, i 
Yahoo dit recentment que espera que el sistema contribueixi al seu rèdit, començant 
aquesta cambra. Els portaveus de Microsoft i de Yahoo van declinar comentar. Les 
negociacions recents entre les companyies van ser divulgades en el pal divendres de 
Nova York. No obstant això, Microsoft té mestratge tècnic que va poder beneficiar 
Yahoo. Sota un panorama possible, Microsoft podria manejar la plataforma i la 
infraestructura tècniques de les activitats combinades de societats de l'Internet, mentre 
que el personal actual de Yahoo podria supervisar les peces del consumidor dels 
negocis, tals com notícies de Yahoo, finances i email. Yahoo és un dels Web més 
populars del món, atraient a milions de consumidors al dia als serveis, que 
alternadamente atreuen publicistes. Mentre que Yahoo està plantant cara a la 
competició creixent de vendre els publicistes gràfic-exhibeixen anuncis, tals com 
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banderes, que han estat el seu pa i mantega, la companyia han demostrat recentment 
mostres de l'ímpetu. Yahoo ha signat llocs del soci per a dur els anuncis que ell els 
corredors, incloent 12 companyies periòdic-que publiquen que representen més de 264 
periòdics, i el portal del Web de Comcast Corp. El dilluns, va anunciar un repartiment 
$680 milions per a comprar el 80% de l'operador la Right Mitja Inc. de l'intercanvi de 
l'en línia-anunci que no va posseir ja. Si es restableixen les negociacions de fusió, si 
Microsoft i Yahoo podrien arribar a unes restes de l'acord tant d'una pregunta com va 
fer fa un any, quan són similars les negociacions van acabar poc concloent. Microsoft ha 
dirigit sempre clarament d'adquisicions grans. Yahoo té prop de 11.700 empleats i a 
principis d'aquesta setmana tenia un valor comercial de prop de $38 mil milions. Les 
parts de Yahoo van afluixar $2.80, o 9.9%, a $30.98 a negociar compost de la borsa del 
Nasdaq 4 de la tarda en les notícies de les negociacions, aixecant el valor comercial de la 
companyia a al voltant $42 mil milions divendres. Les parts de Microsoft van caure 41 
centaus a $30.56 en el Nasdaq. Curt d'una fusió a l'engròs, Microsoft podia fer girar al 
seu grup en línia en per separat un funcionament Yahoo en canvi d'una estaca de 
Yahoo. Amb tot rematar els executius de Yahoo podria ser un obstacle gran a qualsevol 
repartiment. Creuen que han trobat l'estratègia dreta i que són curosos de qualsevol 
combinació amb Microsoft, per al qual les activitats de l'Internet segueixen sent 
solament una part petita del seu negoci, diuen a una persona al corrent de la matèria. El 
personal superior de Yahoo va poder anar-se si Microsoft va adquirir a companyia i va 
accionar concedir de les seves opcions de Yahoo. Qualsevol integració de les dues 
operacions de societats també seria una perspectiva desalentadora. Yahoo aquests 
últims anys ha plantat cara a la crítica, incloent de dintre, que ha estat lent i no ha 
sostingut executius responsables de degradació de les prestacions. Va millorar la seva 
estructura corporativa i va barrejar executius al desembre, en una resposta evident. 
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6. Google AdWords: 
     https://adwords.google.com/select/Login?hl=es 
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ADSENSE per a contingut: els anuncis estan estrictament relacionats amb el 

contingut de la pàgina.  

 

 
ADSENSE per a recerca: 

 
La notícia més actual sobre 
aquest apartat, en aquest cas, 
presentada per “Cinco Dias”: 
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València, Espanya –29 d'Agost 2003; els resultats de la 4ª 
Ciberencuesta de la Comunitat Virtual de Màrqueting 
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Estudi de les millors ofertes de ADSL en el mercat: 
 

Al crear la nostra pàgina web el bàsic que necessitem és la connexió a Internet. Existeixen 
moltes ofertes en el mercat nacional que tenen els seus avantatges i desavantatges comparatius. 
A partir d'aquí comencem el nostre estudi: 
 

1. : www.ya.com 
� • Ofereixen: ADSL fins a 20 MB + trucades per 19,95 (primers 3 mesos) i 29,95 

(després) (preu sense IVA).  
� • Avantatge: possibilitat de contractar 1 telèfon Fix-Mòbil.  
� • Desavantatge: segons l’experiència de molts companys el servei és molt 

regular ja que pots perdre la connexió i et segueixen cobrant. 

     2.  : www.tele2.com 
�  
� • Ofereixen: ADSL fins a 20 MB + trucades per 39,90 (sense IVA).  
� • Avantatge: la factura única. No es paga a Telefònica per la línia.  
� • Desavantatge: no se sap. 

     3.  : www.jazztel.com 
� • Ofereixen: : fins a 20480 / 1024 Kbps per 29,95 €/mes(sense IVA) + Quota de 

lloguer de la línia de telèfon de Jazztel: 12,95 €/mes + IVA. 
�  • Avantatge: primera companyia a oferir serveis “ADSL 2+”  i possibilitat de 

contractar TV per solo 1 € .  
� • Desavantatge: molta burocràcia al donar alta. 

4.  : www.orange.es 
�  

• Ofereixen: fins a 20 Mb/1 Mb+ espai web100 Mb + antivirus. Per 30€(amb 
IVA)  

� • Avantatge: sempre hi ha servei la gent no es queixa.  
� • Desavantatge: no se sap. 

5. : www.ono.es 
� • Ofereixen: telèfon-internet-TV per 45 € (sense IVA)  
� • Avantatge: la seva pròpia xarxa de cables no hi ha quota per a Telefònica  
� • Desavantatge: banda ampla de 4MB/300 kbps 

     6.  : www.telefonica.es 
� • Ofereixen: ADSL 3Mb, Internet d’alta velocitat les 24 hores al dia, antivirus 

gratuït, un 100% de descompte en cridades metropolitanes, provincials i 
nacionals.  

� • Avantatge: única factura  
� • Desavantatge: el desavantatge clar és la velocitat. Quotes del Trio a només 9 

€/mes fins al 30 de juny (resta de quotes a 52,90). Sense IVA. 
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Preu dels banners 
 
Els dates facilitades per part d’una empresa que es dedica a ser la intermediari en el negoci dels 
banners.  
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Fitxes, realitzades per a profunditzar en l’estudi de la 
competència :  
 

 
Nom pagina web: iapuestas 
Direcció: http://www.iapuestas.com/ 

Tipus de clients: -No registrats: tenen disponible la informació d’equips i el pronòstic de la 
jornada 
                  -Registrats: és gratuït, et dona la possibilitar de fer apostes en altres enllaços 
pagant el preu establert de l’aposta. A més, et remuneren per cada usuari que els enviïs.  

Nº usuaris: 43162 
*Nº visites: 152613 
Idioma: castellà 
Serveis prestats: per tot tipus d’usuari: 

• Pronòstics dels resultats de la jornada 
• Graelles d’altres jornades  
• Estimació dels guanys esperats segons els teus pronòstics.  

• Informació dels equips: 
� classificació 
� partits jugats  
� partits a casa  
� partits a fora 
� gols a favor  
� gols en contra 
� últims resultats  

Servei exclusiu de graelles: No, ofereixen el servei de fer apostes d’altres esports 
(handbol, basquet, hockey...) i d’equips d’altres països donant informació d’aquests. 

Nº banners a la pagina principal: 8 
Banners a les pàgines successives: SI 
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Nom pagina web: 1x2quiniela 
Direcció: http://www.1x2quiniela.com/ 

Tipus de clients:  -No registrats: no tenen informació al seu abast, l’únic servei disponible és 
sellar la quiniela on-line. 
                -Registrats: servei no gratuït, la subscripció pot ser diària o anual, sent de 
0’99€/dia o 99€/any.  

Nº usuaris:  
*Nº visites: 203500 
Idioma: castellà 
Serveis prestats: únicament a registrats: 

• Pronòstics dels resultats de la jornada 
• Informació sobre les quinieles anteriors 

     Per tots els usuaris: 

• Sellar la quiniela on-line amb un cost de 0’50€ per aposta amb un càrrec del 9% IVA 
inclòs  

• Comprar fórmules per fer les quinieles i obtenir una alta probabilitat per obtenir el 
premi. 

 

Servei exclusiu de graelles: No, ofereixen el servei d’altres jocs d’atzar entre ells, la  
bonoloto, el gordo, loto 6/49 donant informació sobre les possibles combinacions.  

Nº banners a la pagina principal: 3 
Banners a les pàgines successives: SI 
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Nom pagina web: Combinación ganadora 

Direcció : http://quiniela.combinacionganadora.com/ 
Tipus de clients:  -No registrat: disposen de la informació de la lliga i dels pronóstic.  
                                           -Registrat: a més de la informació anterior poden fer apostes i sellar la 
graella. El registre és gratuït. 
Nº usuaris:  
Nº visites: 140.000 
Idioma: castellà 
Serveis prestats:  

• Sellar la graella on-line 

• Fer apostes, ja sigui individualment o amb penyes.  
• Pronòstics segons les votacions dels visitants 
• Envia per e-mail el resultat de la graella 
• Graelles de jornades anteriors 

• Informació detallada (€, jornada, població...) dels majors premis de graelles.  
• Estadístiques dels equips tant de primera com segona divisió: 

� Partits guanyats 
� Partits perduts 
� Partits empatats 
� Partits jugats a casa 
� Partits jugats fora 
� Gols en contra 
� Gols a favor 
� Total partits jugats 

� Total punts de cada equip 
Servei exclusiu de graelles: No, disposen d’altres jocs com la primitiva, bonoloto, etc. De 
cadascun ofereixen els resultats anteriors i les vegades que han sortit els números. També es 
poden sellar, fer apostes i jugar amb penyes. 
Nº banners a la pagina principal : 3 
Banners a les pàgines successives: SI 
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Nom pagina web: Ventura 24 
Direcció :  http://www.ventura24.es 
Tipus de clients: No registrats: només poden accedir a la informació de les combinacions 
guanyadores d’anteriors graelles. 

                                     Registrats: són els únics que poden sellar la quiniela. El registre es gratuït 
Nº usuaris:  
Nº visites: 185.000 
Idioma: castellà 
Serveis prestats:  

• Sellar quiniela on-line 
• Combinació guanyadora d’anteriors graelles 

 

 
Precio oficial   

 
Servicio Ventura24  

 
IVA del servicio  

 
 Total 

 

 

0,50 € 
 

0,08 €  
 

0,01 €  
 

0,59 €  

 
Servei exclusiu de graelles: No, ofereix els serveis anteriorment esmentats, però per altres 
jocs com: bonoloto, primitiva, etc. 
Nº banners a la pagina principal : 3 
Banners a les pàgines successives: SI 
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Nom pagina web: Web de la Lliga de futbol professional 
Direcció :  http://www.lfp.es/ 
Tipus de clients: gratuït, tothom pot accedir a tot tipus d’informació. 

Nº visites: 500000 
Idioma: castellà 
Serveis prestats:  

• Informació per equips tant de primera com segona divisió: 
� Taula de classificació: gols a favor, gols en contra, partits guanyats, 

empatats i perduts (a casa i a fora) ; puntuació. 
� Per cada jugador disposem de la següent informació: 

-Minuts jugats 
-Vegades titular, suplent, canviat. 
-Gols 
-Targetes rebudes (grogues, vermelles) 

• Resultats de les jornades anteriors: 
� Alineació  
� Canvis (minuts produïts) 
� Entrenador 
� Targetes (jugador i minut) 
� Estadístiques del partit (fora de llocs, llançaments, corner, faltes) 

• Altra informació: àrbitres, màxims golejadors  
• Informació sobre competicions futbolístiques espanyoles i europees. 

• Serveis graella:  
� Fer la graella sense possibilitat de ser sellada per Internet.  
� Resultats de les graelles anteriors. 

Nº banners a la pagina principal : 3 
Banners a les pàgines successives: SI 
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Nom pagina web: Sportec 
Direcció : http://futbol.sportec.es/ 
Tipus de clients:  No registrats: disposen d’informació útil per fer la graella. 
Nº visites: 
Idioma: castellà 
Serveis prestats: Les estadístiques que ofereixen dels equips són tant de primera com segona 
divisió: 

• Per cada equip tenim els partits guanyats, empatats i perduts, els gols a favor i en 
contra. 

• Per cada jugador disposem dels minuts jugats, vegades titulars i suplent, penaltyes 
marcats i fallats; i targetes rebudes. 

• També disposem d’informació sobre els àrbitres 

• En la seva pagina principal presenten les notícies més importants relacionades amb 
futbol. 

• Ofereix informació poc detallada sobre altres lligues de futbol: resultats i classificació i 
calendari. 

• Aquesta web no té relació amb la realització de graelles 

Nº banners a la pagina principal: 9 (anuncis Google AdSense) 
Banners a les pàgines successives: SI  
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Banners a les pàgines successives: SI               
 
Nom pagina web: ESPNdeportes 
Direcció :  http://espndeportes.espn.go.com 
Tipus de clients: gratuït, tothom pot accedir a tot tipus d’informació. 
Nº visites: 
Idioma: castellà 
Serveis prestats:  

• Informació dels equips de primera divisió (temporada actual i anteriors) 
� Resum de l’equip 
� Resultats 
� Informació sobre els 5 últims  partits: guanyats, empatats, perduts, gols 

a favor i en contra. 
� Resum mensual: partits guanyats, empatats, perduts, gols a favor i en 

contra, punts aconseguits.  
� Rendiment: 
             -màxima derrota com visitant 
             -victòries consecutives  
             -partits guanyats per un gol de diferència  
             -.... 
� Temporalitat dels gols 
� El progrés del seu rendiment (gràfic) 

• Informació per jugador: partits jugats, targetes, gols... 
• Noticies de la lliga espanyola, principalment de primera divisió. 

• Disposa d’informació i de notícies d’altres esports i països. 

Nº banners a la pagina principal: 2 
Banners a les pàgines successives: SI 
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Nom pagina web: GecaSport 
Direcció: http://www.sdifutbol.com/nueva/portada.asp 

Tipus de clients:  No registrats: informació bàsica 
              Registrats: gratuït, però les dades s’utilitzaran per enviar informació 

sobre els productes d’aquesta empresa i de tercers. 

Nº usuaris: 5000 
Nº visites al mes: 60000 
Idioma: castellà 
Serveis prestats: Usuaris no enregistrats: 

• Per cada equip es presenten les dades següents: 
� classificació 
� partits jugats  
� partits a casa  
� partits a fora 
� gols a favor a casa 
� gols a favor a fora 
� gols en contra a casa 
� gols en contra a fora 
� resultats de les jornades anteriors 

 
• Disposem per a cada jugador de cada equip els minuts jugats, quantes vegades ha estat 

substituït i quants gols ha marcat. 
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• A més ofereixen informació dels àrbitres: 
� nº partits arbitrats 
� targetes grogues 
� targetes vermelles 
� victòries de l’equip local 
� victòries de l’equip visitant   

   
Usuaris enregistrats: 

• Disposa de informació detallada dels equips: 
� gols 
� targetes 
� pèrdues i recuperacions de la pilota 
� penalties 
� regats  
� detall dels gols 

 

• Aquesta web només es dedica a oferir informació estadística dels equips, no té cap 
informació relacionada amb les graelles.  

 

Nº banners a la pagina principal: 8 
Banners a les pàgines successives: SI 
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Nom pagina web:  Quinielista 
Direcció: http://www.quinielista.com/ 

Tipus de clients:  -No registrats: tenen disponible la informació per a poder realitzar 
graelles amb totes les combinacions posibles.                   
     -Registrats: és gratuït, et dona la possibilitar de consultar el teu archiu 
de graelles 

Nº visites: 30000 
Idioma: castellà 
Serveis prestats:   

• Poder realitzar gralles  
• Consultar el teu archiu de graelles 
• Poder participar en altres jocs 

• Un servei addicional que inclou ranquings, forums, concursos i descarregues 

Servei exclusiu de graelles: No, ofereixen el servei de fer apostes d’altres esports 
(handbol, basquet, hockey...) i d’equips d’altres països donant informació d’aquests. Exclusiu 
per a la Lliga Espanyola 
Nº banners a la pagina principal: 1 
Banners a les pàgines successives: NO 
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Enquesta que varem realitzar, per a poder profunditzar en 
les necessitats dels usuaris : 
 
ENQUESTA GRAELLA 
 
Marca amb una X    (NOTA:   SI=1      NO=2) 
 
1-Fas graelles? 
 
 SEMPRE             A VEGADES             MAI 
 
2-Si les fas, visites webs per realitzar-la? 
 

1                            2 
 

 Si les visites, t’has d’enregistrar per accedir a la informació de la web? 
 

1                            2 
  
 Creus que aquestes webs t’ofereixen la informació que busques? 

 
1                            2 

 
 
3- Amb quina freqüència cliques als banners: 
 
     MAI                  A VEGADES                SEMPRE  
  
 
4-(tant si realitzes com no graelles) Imagina que busques informació per 
Internet per realitzar la teva graella, ¿quina paraula clau posaries en el 
cercador? 
                 
          QUINIELA                       ESTADÍSTIQUES DE FUTBOL 
 
 
5-(tant si realitzes com no graelles) ¿Quina informació t’ajudaria per realitzar 
la teva graella? 
 
*PRONÒSTIC DE LA QUNIELA  

*Ens referim a la probabilitat dels signes 1 X 2 

 
ESTADÍSTIQUES DELS EQUIPS DE FUTBOL 
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6- Serveis que t’agradaria trobar a la web [puntua del 1 (+imp) al 4 (-imp)] 
 
- informació del rendiment dels jugadors                                     
- informació general dels equips (partits guanyats, classificació)          
- pronòstic de la graella             
- servei d’apostes               
- altres:                               

 
7- T’agradaria....(indica SI amb un 1, NO  amb un 2) 
 
 - enregistrar-te per accedir als serveis:     
 - que haguessin banners: 
 - accedir a altres webs relacionades mitjançant links:      
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Desprès d’analitzar les fitxes dels competidors i les 
preferències dels consumidors hem creat el disseny de la 

nostre pàgina web “INFOQUINIELA”
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COSTOS i INGRESSOS en EXCEL HIPERVINCULAT  
 
 

 
 
 
Estructura d’ingressos: enllaç directament a Excel: 

 
 
Estructura de costos: enllaç directament a Excel: 
 
 
Balanç de l’empresa: enllaç directament a Excel: 
  
 
Viabilitat de l’empresa: enllaç directament a Excel: 
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Documents per a crear una Societat Limitada: 
Estatuts de l’empresa :  
 
ESTATUTOS InfoQuiniela SL. 
 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1.- DENOMINACION. La sociedad se denomina “INFOQUINIELA, SOCIEDAD 
LIMITADA". Se regirá por lo dispuesto en estos estatutos, y en lo no previsto en ellos, por la 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1.995 y demás 
disposiciones complementarias. 
 
ARTICULO 2.- DOMICILIO. El domicilio social se fija en Barcelona, en la calle Aragón 
número 120, escalera A, piso 2.  
 
El cambio de domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión o 
traslado de sucursales, agencias o delegaciones, será acordado por el órgano de administración. 
 
ARTICULO 3.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto ofrecer los servicios 
informativos a todas aquellas personas que realizan quinielas a través de Internet.  
 
Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o parcialmente de modo 
indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico 
o análogo. 
 
Si las disposiciones legales vigentes exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades 
comprendidas en el objeto social delimitado en este artículo, estar en posesión de un título 
profesional determinado, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que 
ostente la titulación profesional requerida para la actividad de que se trate. Por otra parte, si esas 
mismas disposiciones legales exigiesen para el desarrollo de la actividad de que se trate contar 
con autorización administrativa o la inscripción en determinados Registros Públicos, no podrá 
iniciarse el ejercicio de dicha actividad hasta que se hayan cumplido los requisitos 
administrativos exigidos para la misma. 
 
ARTÍCULO 4.- COMIENZO DE OPERACIONES. La sociedad se constituye por tiempo 
indefinido, y da comienzo a sus operaciones el mismo día del otorgamiento de la escritura de 
constitución de la sociedad. 
 
TITULO II. CAPITAL SOCIAL 
 
ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en 3.005,06 EUROS, y está 
íntegramente desembolsado mediante aportaciones dinerarias de los socios. 
 
Dicho capital social se divide en 1.000 PARTICIPACIONES SOCIALES de 3,005 EUROS 
cada una de ellas, iguales, acumulables e indivisibles, numeradas correlativamente del UNO al 
1.000, ambos inclusive. 
 
TITULO III. REGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES 
 
ARTICULO 6.- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y DERECHOS 
SOBRE LAS MISMAS. 
 
Las participaciones sociales serán transmisibles en la forma prevista por la Ley y por estos 
Estatutos. 
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La copropiedad, el usufructo, la prenda, el embargo y transmisiones forzosas de participaciones 
sociales, así como la adquisición por la Sociedad de sus propias participaciones se regirán por lo 
dispuesto en la Ley 
 
 
 
 
La adquisición por cualquier título de participaciones sociales deberá se comunicada de manera 
fehaciente al Órgano de Administración de la Sociedad, indicando nombre o denominación 
social, nacionalidad y domicilio, dentro del territorio nacional, del nuevo socio, así como el 
título, material y formal, de su adquisición. 
 
En todo documento de enajenación de participaciones sociales, el transmitente deberá hacer 
constar la obligación que tiene el adquirente de hacer la comunicación a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
Hasta tanto no se realice la indicada comunicación, y no haya transcurrido, en su caso, el plazo 
para el ejercicio de los derechos de preferente adquisición, no podrá el adquirente ejercitar los 
derechos que le correspondan en la Sociedad. 
 
ARTÍCULO 7.- COMUNICACIONES A LOS SOCIOS. En todos aquellos supuestos en que la 
Ley exija la publicación de actos o acuerdos sociales en un periódico en cualquier Boletín 
Oficial, el contenido de la publicación o anuncio deberá ser individualmente notificado por el 
Órgano de Administración a todos los socios, excepto a aquéllos que asistieran a la Junta 
General en que se adoptó el acuerdo. 
 
Se considerará domicilio de los socios a efectos de tales notificaciones el que conste en el Libro 
Registro de socios a cargo de la sociedad. 
 
El incumplimiento de este deber de comunicación por el Órgano de Administración no afectará 
a la validez de los actos o acuerdos, ni alterará las normas y plazos sobre su impugnación, en su 
caso. 
 
ARTICULO 8.- DERECHOS DE ADQUISICION PREFERENTE EN LAS 
TRANSMISIONES NO LIBRES. 
 
1.- Transmisión voluntaria Inter. Vivos: 
 
La transmisión voluntaria Inter. vivos de participaciones sociales, fuera de los casos en que 
dicha transmisión es libre conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada de 23 de marzo de 1.995, se regirá por lo dispuesto en el artículo 29, punto 2, de la 
citada Ley. 
 
2.- Transmisiones hereditarias: 
 
La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o 
legatario del fallecido la condición de socio. 
 
Esto no obstante, si el heredero no es un descendiente, un ascendiente o el cónyuge del socio 
fallecido, los socios sobrevivientes tendrán derecho a adquirir las participaciones sociales del 
socio difunto, apreciadas en el valor que tuvieren el día del fallecimiento del socio, pagándose el 
precio al contado. La valoración se hará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y el derecho de adquisición habrá de ejercitarse en 
el plazo máximo de tres meses desde la comunicación a la sociedad de la adquisición 
hereditaria. 
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TITULO IV. ORGANOS DE LA SOCIEDAD 
 
 
ARTÍCULO 9.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD.  
 
La sociedad se regirá por: 
 
a) La Junta General de Socios. 
 
b) Los Administradores Mancomunados. 
 
 
ARTICULO 10.- JUNTAS GENERALES. La voluntad de los socios, expresada por mayoría de 
votos, regirá la vida de la Sociedad con arreglo a la Ley. 
 
A) CONVOCATORIA: La convocatoria de la Junta General habrá de hacerse por el Órgano de 
Administración, o por los Liquidadores en su caso, mediante el envío de carta certificada con 
acuse de recibo a través de Notario al domicilio de cada socio que conste en el Libro Registro de 
socios. 
 
La convocatoria deberá hacerse con quince días naturales de antelación a la fecha fijada para su 
celebración, computándose dicho plazo desde la fecha en que se hubiere remitido el anuncio de 
la convocatoria al último de los socios. 
 
A tal efecto, los socios podrán pedir, en cualquier tiempo, que se actualicen o cambien los datos 
relativos a su domicilio que figuren en el Libro Registro de Socios. 
 
Los socios residentes en el extranjero deberán designar un domicilio dentro del territorio 
nacional para recibir las notificaciones, el cual se hará constar en el Libro Registro de socios. En 
otro caso, se entenderán genéricamente convocados por el anuncio que a tal fin se exponga en el 
domicilio social. 
 
B) CONVOCATORIA A INSTANCIA DE LOS SOCIOS: El Órgano de Administración 
convocará necesariamente la Junta cuando se lo solicite en virtud de requerimiento notarial, un 
número de socios que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social. 
 
Si el Órgano de Administración incumple esta obligación, la Sociedad podrá repetir contra ellos 
los gastos que se deriven de la convocatoria judicial prevista por le Ley, incluidos honorarios de 
Letrado y Procurador, aunque no sea preceptiva su intervención. 
 
C) REPRESENTACION EN LA JUNTA: El socio podrá hacerse representar en las reuniones 
de la Junta General, además de por las personas expresadas en la Ley, por medio de Letrados, 
Economistas y, en general, cualquier tipo de Asesores Profesionales con autorización especial 
para cada Junta conferida por escrito. 
 
D) PRESIDENCIA: Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta los elegidos por la 
misma al comienzo de la reunión. 
 
E) DELIBERACION Y TOMA DE ACUERDOS: La Junta General de Socios deliberará sobre 
los asuntos comprendidos en el orden del día establecido en la convocatoria, y se levantará acta 
de la misma en la forma prevista por la Ley, haciendo constar en ella las intervenciones de los 
socios que lo soliciten. 
 
Los acuerdos de adoptarán con las mayorías previstas en el artículo 53 de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada. 
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ARTICULO 11.- JUNTA UNIVERSAL. 
 
La Junta General quedará válidamente constituida en cualquier lugar del territorio nacional o del 
extranjero para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté 
presente o representado todo el capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la 
celebración de la Junta y el orden del día de la misma. 
 
ARTÍCULO 12.- ORGANO DE ADMINISTRACION. 
 
La gestión y el ejercicio de la representación de la sociedad corresponderá a los 
Administradores Mancomunados nombrados por la Junta General de socios, debiendo ser un 
mínimo de dos Administradores y un máximo de siete. 
 
El Órgano de Administración ejercerá su cargo por tiempo indefinido. 
 
El cargo de Administrador será gratuito. 
 
ARTICULO 13.-FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. 
 
La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponderá a todos los 
Administradores Mancomunados nombrados en la forma prevista por la Ley y estos estatutos. 
 
La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, incluidos 
aquellos que tengan carácter complementario o accesorio. 
 
En aquellos supuestos en los que no haya una clara conexión entre el acto o negocio jurídico 
que se pretende realizar y el objeto social de la sociedad, los Administradores Mancomunados 
manifestarán la relación con el objeto social de la sociedad del acto o negocio que pretenden 
realizar. 
 
A efectos meramente enunciativos, se hace constar que los Administradores podrán realizar, 
entre otros, los siguientes actos y negocios jurídicos: 
 
a) Adquirir, disponer, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como 
constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales incluida la 
hipoteca. 
 
b) Dirigir la organización empresarial de la Sociedad y sus negocios. 
 
c) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y 
condiciones que estimen oportunos disponer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en 
concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por 
cualquier título, y en general realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, obligaciones u 
otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulte la participación en otras 
sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones en aumentos de capital 
u otras emisiones de títulos valores. 
 
d) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de obra nueva, división 
horizontal, deslindes, amojonamiento, modificaciones hipotecarias y, en general, cualquier acto 
de riguroso dominio; convenir, modificar y extinguir arrendamientos rústicos o urbanos, 
convenir traspasos de locales comerciales y formalizar cualesquiera otras cesiones de uso y 
disfrute de bienes; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos a favor de la sociedad de 
cualquier organismo público o privado en que estuvieren depositados. 
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e) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y cualesquiera otros 
documentos de giro. 
 
f) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos; prestar avales en interés de 
la Sociedad o de terceros, o a favor de los propios accionistas. 
 
g) Abrir y cancelar, disponiendo de sus fondos, cuentas y depósitos de cualquier tipo en 
cualesquiera Bancos, Cajas de Ahorro o Entidades de Crédito o financieras en general. así como 
suscribir contratos de alquiler de cajas de seguridad. 
 
h) Nombrar y despedir empleados y representantes, firmar contratos de trabajo y de transporte. 
 
i) Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción y ante toda 
clase de organismos públicos en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y 
procedimientos, incluidos los arbítrales; interponer recursos de cualquier tipo, incluido los de 
casación, revisión o nulidad; ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o 
por medio de Abogados y Procuradores, otorgando al efecto poderes de representación procesal. 
 
j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados en ejercicio de sus facultades, 
incluidos cartas de pago, recibos o facturas. 
 
k) Ejecutar y elevar a públicos cuando fuera necesario los acuerdos adoptados por la Junta 
General. 
 
l) Otorgar poderes de todas clases y modificar o revocar los apoderamientos conferidos. 
 
TITULO V. ASPECTOS CONTABLES 
 
ARTICULO 14.- AUDITORIAS DE CUENTAS. 
 
A) POR EXIGENCIA LEGAL: Si fuera necesario, por incurrir en causa de exigencia legal, la 
Junta General designará auditores de cuentas, antes del cierre del ejercicio a auditar. 
 
B) POR ACUERDO SOCIAL: Con el voto favorable de la mayoría necesaria para la 
modificación de estatutos, podrá acordar la Junta General la obligatoriedad de que la Sociedad 
someta sus cuentas anuales de forma sistemática a la revisión de auditores de cuentas, aunque 
no lo exija la Ley. Con los mismos requisitos se acordará la supresión de esta obligatoriedad. 
 
C) POR EXIGENCIA DE LA MINORIA: La Sociedad someterá sus cuentas a verificación por 
un auditor nombrado por el Registrador Mercantil, aun cuando no lo exija la ley ni lo haya 
acordado la Junta General, si lo solicitan los socios que representen al menos el cinco por ciento 
del capital social, y siempre que no hayan transcurrido tres meses desde la fecha de cierre del 
ejercicio que se pretenda auditar. Los gastos de esta auditoria serán satisfechos por la Sociedad. 
 
ARTICULO 15.- NORMAS ECONOMICAS. 
 
A) EJERCICIO ECONOMICO: Cada ejercicio social comenzará el día 1 de enero de cada año, 
y terminará y se cerrará el día 31 de Diciembre del mismo año. 
 
B) LIBROS SOCIALES Y CUENTAS ANUALES: El Órgano de Administración deberá llevar 
los libros sociales y de contabilidad, así como redactar las cuentas anuales y el informe de 
gestión con arreglo a lo previsto en la Ley. 
 
Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los Administradores 
Mancomunados. 
 
Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales se presentará, mediante los 
correspondientes impresos oficiales, salvo en las excepciones previstas en la Ley, para su 
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depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la Junta 
general de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará 
un ejemplar de cada una de dichas cuentas y los demás documentos previstos en la Ley. Si 
alguna de las cuentas anuales se hubiere formulado de forma abreviada, se hará constar así en la 
certificación, con expresión de la causa. 
 
Si el Órgano de Administración incumple esta obligación incurrirá en la responsabilidad 
prevista en la Ley. 
 
Mientras el incumplimiento subsista, se producirá además el cierre del Registro Mercantil, para 
la inscripción de los documentos señalados en la Ley. 
 
C) INFORMACION A LOS SOCIOS: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier 
socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas y el de gestión 
en su caso. En la convocatoria se hará expresión de este derecho. 
 
Durante el mismo plazo el socio o socios que representen el cinco por ciento del capital social 
podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos 
que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. 
 
D) REPARTO DE BENEFICIOS: Los beneficios líquidos obtenidos después de detraer 
Impuestos y reservas legales o voluntarias, se distribuirán entre los socios en proporción al 
capital desembolsado por éstos. 
 
TITULO VI. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
 
ARTICULO 16.- La Junta General designará a los liquidadores, cuando corresponda, señalando 
la duración de su mandato y el régimen de su actuación, solidaria o conjunta. 
 
A falta de tales nombramientos, ejercerán el cargo de liquidador los mismos Administradores de 
la sociedad. 
 
Los socios que hubiesen aportado bienes inmuebles a la sociedad, tendrán derecho preferente a 
recibirlos en pago de su cuota de liquidación en la forma prevista por la Ley. 
 
TITULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 
 
ARTICULO 17.- ARBITRAJE. Todas las dudas y conflictos que surjan en orden a la 
interpretación de estos estatutos se someterán a un arbitraje de equidad. 
 
ARTICULO 18.- INCOMPATIBILIDADES. No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta 
Sociedad las personas comprendidas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades 
establecidas en el Ordenamiento Jurídico Español. 
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Sol�licitud del nom al registre 
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Registre de la marca comercial
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PAGINAS WEB VISITATES  

Posicionament: 

1. http://www.alta-en-buscadores.biz 
2. http://www.davilac.es/posicionamiento/planes/ 
3. http://www.posicionamientoweb.com/lista_de_buscadores_espanoles.

html 
4. http://www.altas-buscadores.com/ 
5. http://www.xeoweb.com/publicidad-en-internet.php 
6. http://www.microsoft.com/spain/empresas/guias/posicionamiento/h

ome.mspx   
 

Noticies 

7. http://www.eleconomista.es 
8. http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/207579/05/07/Yahoo-se-

dispara-en-la-apertura-un-16-por-rumores-de-compra-por-Microsoft.html 
9. www.nypost.com 
10. www.wsj.com 
11. http://online.wsj.com/article/SB117827827757492168.html 

 

Cercadors 

12. www.google.com 
13. www.yahoo.es 
14. www.msn.com 
15. www.altavista.com 

 

Google AdWords, AdSense i Yahoo Search Marketing 

16. https://adwords.google.com/select/Login?hl=es    
17. https://www.google.es/adsense 
18. https://adwords.google.es/select/KeywordToolExternal 
19. https://adwords.google.es/select/sliderprimer/Budget 
20. http://searchmarketing.yahoo.com/es_ES/srch/?mkt=es 

 

Preu Banner (canvi diari) 

21. http://www.oxado.com 
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ADSL   

22. www.ya.com 
23. www.tele2.com 
24. www.jazztel.com 
25. www.orange.es 
26. www.ono.es 
27. www.telefonica.es 

 

Fitxes 

28. http://www.iapuestas.com/ 
29. http://www.1x2quiniela.com/ 
30. http://quiniela.combinacionganadora.com/ 
31. http://www.ventura24.es 
32. http://www.lfp.es/ 
33. http://futbol.sportec.es/ 
34. http://espndeportes.espn.go.com 
35. http://www.sdifutbol.com 
36. http://www.quinielista.com/ 

 

Estratègies de venta a Internet 

37. http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.efuse.c
om%2FGrow%2Fads__the_basics.html&langpair=en%7Ces&hl=es&ie=U
TF8 

38. http://www.negocios-internet.com  
 

Offshore  

39. http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.wsr-
corporation.com%2Fen%2Foffshore.html&langpair=en%7Ces&hl=es&ie
=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools  

 

Registro mercantil Central:  

40. http://www.rmc.es/ 
 

Estatut Societat Limitada 

41. http://www.crear-empresas.com/formularios.htm 
 
Obligacions fiscals:  

42. http://www.emprenderenaragon.es/emprender/365emprender.nsf/we
bdescargas/1612A8234928161DC1256F5800326DBC/$FILE/obligaciones
_fiscales.pdf  
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La Caixa  

43. http://www.lacaixa.es/ 
 
ING Direct 

44. http://www.ingdirect.es/html/homeizq.asp 
 
Bons del Estat 

45. http://www.tesoro.es/sp/deuda/valores/vls_bonos.asp 
 
Agencia tributària  

46. http://www.agenciatributaria.es/ 
 
 
Consum Energètic PC 

47. http://www.eu-energystar.org/es/es_007c.shtml#standby 
48. http://www.fecsa.es/ES/Hogares/ 

 

Oficina y material 

49. http://www.idealista.com/pagina/nota-
prensa?numNotaPrensa=5&anyoSeleccionado=2007&idNotaPrensa=57 

50. www.fnac.es 
51. http://es.shoppydoo.com/ofertas-software-

microsoft_windows_server_2003_standard_edition.html 
52. http://www.ikea.com/ms/es_ES/local_home/badalona.html 

 

Web per a càlcul de salari mínim 

53. http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=36537#365
38 

 

 


