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A. FORMA JURÍDICA D’EMPRESA 

A.1. Societat civil 

A.1.1. Legislació 

Codi Civil (arts. 1.665 al 1.708) 

A.1.2. Concepte 

Contracte pel  qual dues o més persones, s'obliguen a posar en comú diners, béns o 

indústria, amb l„objectiu de repartir-se el fruit o els beneficis. 

A.1.3.  Característiques 

Tipus: La societat civil pot ser universal o particular: 

 Universal: pot ser de tots els bens presents o de tots els guanys. 

És aquella per la qual els socis posen en comú tots els béns que els pertanyen en el 

moment de la constitució de la societat, així com els guanys que obtinguin amb ells. 

 Particular : Té per objecte coses determinades, el seu us o els seus fruits, una empresa 

senyalada o el exercici d‟una professió o art. 

És aquella que compren tot el que obtinguin els socis pel seu treball durant la vida de la 

societat. Els bens de cada soci  continuen sent de domini particular, passant només a la 

societat el usdefruit 

Denominació: La seva denominació  no està  regulada,  és per tant lliure acompanyant de 

les sigles “SCP”, pel cas de la societat civil particular. 

Capital:  no es requereix capital mínim per la seva constitució, el capital està format per les 

aportacions dels socis que pot consistir en diners, indústria o bens. 

Òrgan d‟administració:  en el contracte de constitució  de societat és poden preveure 

diferents formes: 

1. Administrador únic.  Pot exercir tots els actes administratius a pesar de l‟oposició 

dels  seus companys. 

2. Administradors mancomunats. L‟administració es confia a dos o més socis que 

no poden actuar un sense el consentiment de l‟altra o altres.  

3. Administradors solidaris. L‟administració es confia a dos o més socis que poden 

actuar un sense el consentiment de l‟altra o altres.   
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4. En el seu defecte es consideraran apoderats a tots els socis, i el que qualssevol 

d‟ells faci per si mateix obliga a la societat. 

Responsabilitat: davant  tercers  respon  la  societat amb els seus béns i, a falta  d'aquests, 

s‟estableix un règim de responsabilitat personal i universal (amb tots els béns presents  i 

futurs) dels socis per les deutes socials.   

La responsabilitat dels socis per les deutes socials, aniria en funció de la seva participació 

en la societat, sense que existeixi responsabilitat solidaria entre els diferents socis. 

Socis: el número mínim de socis és de dos. 

El socis poden ser de dos classes en funció de la seva aportació:  

 Socis   capitalistes:   si aporten  béns  o diners  

 Socis industrials: si aporten treball o indústria 

Constitució: és pot constituir en qualssevol forma, però en el cas de que s‟aportin béns 

immobles o drets reials serà necessària escriptura pública. 

Tràmits de formalització més senzills, que d‟altres formes jurídiques d‟empresa.  
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B. CONDICIONS GENERALS D’ÚS I INFORMACIÓ 

LEGAL A L’USUARI 

B.1. Acceptació de les Condicions Generals d'Ús 

PROGINETWORK* posa a disposició dels usuaris d'Internet el lloc web 

www.proginetwork.com 

Les condicions generals d'ús regulen l'accés i l'ús de la pàgina web www.proginetwork.com 

(d'ara endavant proginetwork). La navegació o l'ús del Web per part de qualsevol usuari (en 

endavant, els Usuaris), comporta la plena acceptació, sense reserva de cap classe, de les 

presents Condicions Generals d'Ús. 

Així mateix proginetwork posa en coneixement dels Usuaris d'aquest Portal Web que 

aquestes Condicions legals poden ser modificades sense notificació prèvia. En 

conseqüència l'Usuari ha de llegir atentament en cadascuna de les ocasions en què es 

procedeixi a utilitzar el Portal Web, ja que poden patir modificacions. 

La utilització de certes funcionalitats ofertes als Usuaris a través del Portal web pot trobar 

sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen 

i/o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la 

utilització d'aquestes funcionalitats, l'Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així 

mateix les corresponents condicions particulars pròpies. 

Aquestes Condicions estaran permanentment accessibles al lloc web a través de l'enllaç 

Condicions Legals. 

Qualsevol persona que no accepti les condicions generals, les quals tenen un caràcter 

obligatori i vinculant, s‟haurà d'abstenir d'utilitzar el lloc i / o els serveis. 

Així mateix Proginetwork es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, 

presentació i / o configuració d'aquest Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir 

serveis nous. En qualsevol cas, Proginetwork es reserva el dret de, en qualsevol moment i 

sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc a aquells usuaris que 

incompleixin qualsevol d'aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin 

d'aplicació. 
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B.1.1. Disponibilitat del lloc web Proginetwork 

Proginetwork no es responsabilitza per qualsevol dany, perjudici o pèrdua a l'Usuari causats 

per fallades en el sistema, al servidor a Internet. Proginetwork tampoc serà responsable per 

qualsevol virus que pugui infectar l'equip de l'Usuari com a conseqüència de l'accés, ús o 

examen de la seva pàgina web o arran de qualsevol transferència de dades, arxius, imatges, 

textos, o àudio continguts en el mateix. Els Usuaris NO podran imputar cap responsabilitat ni 

exigir pagament per lucre cessant, en virtut de perjudicis resultants de dificultats tècniques o 

errors en els sistemes a Internet. Proginetwork no garanteix l'accés i ús continuat o 

ininterromput del seu lloc. El sistema pot eventualment no ser-hi a causa de dificultats 

tècniques o errors d'Internet, o per qualsevol altra circumstància aliena a Proginetwork, en 

aquests casos es procurarà restablir amb la major celeritat possible sense que per això 

pugui imputar cap tipus de responsabilitat a Proginetwork. 

B.1.2. Obligacions dels Usuaris al lloc web 

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i de les funcionalitats accessibles des 

d'aquest Lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents 

Condicions Generals d'Ús i, si s'escau, condicions particulars, així com mantenint el degut 

respecte als altres usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat 

d'aquest Lloc Web. 

L'Usuari s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els 

continguts i serveis del lloc web. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució, 

transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels 

continguts del lloc web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so 

i / o imatge, logos , etc.) i altres elements d'aquest lloc web, excepte autorització prèvia dels 

seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei. 

En especial a l'Usuari l'estarà prohibit, amb caràcter merament enunciatiu i no limitat: utilitzar 

continguts injuriosos o calumniosos, amb independència que aquests continguts afecten 

altres usuaris o a altres persones o empreses; utilitzar continguts pornogràfics o que vulnerin 

les lleis de protecció de menors o fer publicitat, oferir o distribuir productes pornogràfics o 

que vulnerin les lleis de protecció de menors; molestar altres usuaris (especialment 

mitjançant spam); utilitzar continguts protegits legalment (p. ex. per la legislació relativa a la 

propietat intel·lectual, a marques , a patents, a models d'utilitat o models estètics) sense tenir 

dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o Viabilitat i implementació d‟una empresa 

de matching online serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions 

contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients 

progressiva (com a sistemes en cadena, de bola de neu o piramidals). 
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Es prohibeixen igualment a l'Usuari les següents accions: 

 Difondre i reproduir públicament continguts del lloc web de Proginetwork o d'altres 

usuaris, sense l'autorització prèvia. 

 Utilitzar mecanismes, programari o scripts en relació amb la utilització del lloc web. 

 Modificar, copiar, bloquejar o sobreescriure, tret que això sigui necessari per a la 

correcta utilització dels serveis dels llocs web. Per exemple, la còpia mitjançant 

tecnologies de cercador tipus "Robot / Crawler". 

 Tota acció que pugui perjudicar la funcionalitat de la infraestructura de Proginetwork, 

especialment per sobrecarregar-la. 

 Utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb 

finalitats il·lícites i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, 

així com a les condicions particulars que, si s'escau, s'habilitin i que resultin contraris 

als drets i interessos de Proginetwork. 

 Tota acció que de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de "virus 

informàtics"), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització 

dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o 

els documents , arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol 

equip informàtic (hacking) de Proginetwork, dels seus membres o de qualsevol 

Usuari. 

 Utilitzar i demanar dades a partir de dades d'altres usuaris als quals es pugui accedir 

a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la realització 

d'activitats amb fins promocionals o publicitaris, així com de remetre comunicacions 

comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitat ni 

prèviament consentits per Proginetwork i / o els interessats, de conformitat amb la 

POLÍTICA ANTI-SPAMMING de Proginetwork. 

B.1.3. Perfil d'un proveïdor de serveis 

B.1.3.1. Continguts facilitades pels col·laboradors de Proginetwork 

El col·laborador es declara titular legítim dels drets de propietat intel·lectual i industrial del 

contingut que hi ha al seu perfil, per a la reproducció, distribució i comunicació pública a 

través de qualsevol mitjà electrònic, principalment Internet i correu electrònic, per a tothom 

amb temps il·limitat. 

Està prohibida la inserció de continguts que:  

 Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o 

internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els 

principis de la bona fe. 
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 Que siguin enganyosos, de dubtosa eficàcia o que puguin causar perjudicis contra 

les persones. Que donin suport o justifiquin el racisme, la violència i l'odi. 

 Que puguin danyar el bon nom i reputació de Proginetwork. 

 Que no reuneixin els paràmetres de qualitat establerts en Proginetwork. 

 Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, puguin cercar la debilitat 

de l'Usuari, eliminats de la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions 

negatives en els nostres usuaris o tercers. En concret, i a tall enunciatiu però no 

limitat: qualsevol dels drets legals de tercers; aquells que afavoreixin o potenciïn la 

creació, manteniment i foment de negocis relacionats amb la pornografia, material 

obscè o gestió de contactes eròtics, aquells que estiguin relacionats amb la 

evidència, tarot, "ciències ocultes" o qualsevol altre contingut relacionat amb 

ideologies polítiques o creences religioses i similars i en general qualsevol contingut 

que Proginetwork consideri no apropiats per als usuaris i, especialment, per als 

menors d'edat. I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, 

responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de 

l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets 

de propietat intel·lectual i industrial. 

La determinació de qualsevol d'aquests supòsits serà responsabilitat exclusiva de 

Proginetwork atenent al seu bon judici i / o a les denúncies d'usuaris, terceres persones o 

institucions. 

L‟ incompliment d'aquesta norma pot significar l'eliminació immediata del compte de l'Usuari i 

la destrucció de tots els continguts associats al mateix sense possibilitat de recuperació 

d'aquests. 

En cas que l'Usuari o un tercer advertís algun contingut inadequat en el Lloc Web, haurà de 

contactar amb el nostre servei d'Atenció a l'Usuari: proginetwork@gmail.com i / o telèfon 

indicat a la secció contacte de la pròpia pàgina web, des d'on s'intentarà solucionar el vostre 

problema de la manera més ràpida possible. 

Els usuaris són els únics responsables d'obtenir qualsevol tipus d'autorització, permís o 

llicència, en cas de ser necessaris per a la realització i publicació de qualsevol contingut.  

B.1.4. Llicència sobre la Propietat Intel·lectual i Industrial 

Proginetwork només autoritza a l'Usuari registrat la utilització dels drets de propietat 

intel·lectual i industrial relatius al programari que permet l'execució de les prestacions que 

composen les diferents funcionalitats, únicament per utilitzar-se segons l‟establer en 

aquestes Condicions d'Ús. 

mailto:proginetwork@gmail.com
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Proginetwork no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els 

seus drets de propietat intel·lectual i industrial del Portal Web. 

Els Usuaris poden remetre suggeriments o propostes sobre la millora de les diferents 

funcionalitats del Portal Web, dirigint-se a servei d'Atenció a l'Usuari de Proginetwork: 

proginetwork@gmail.com. 

B.1.5. Exclusió de garanties i responsabilitat 

Proginetwork no es responsabilitza, excepte en aquells casos expressament descrits en les 

Condicions Legals i la resta del marc normatiu del lloc web, pels danys i perjudicis de tota 

naturalesa que puguin deure a la falta d'actualitat, exactitud, exhaustivitat, així com a 

omissions o errors dels que poguessin tenir les informacions i serveis continguts en aquest 

Lloc Web ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i 

informacions. 

Proginetwork no pot garantir que altres usuaris que ja compten amb l'adreça de correu de 

l'Usuari a través del seu contacte en el Lloc Web puguin tornar a contactar en el futur. 

B.1.6. Dades personals en Proginetwork 

Proginetwork l'informa que tractarà les dades de caràcter personal en els termes de la 

Política de Protecció de Dades de caràcter personal del Portal Web proginetwork.com, que 

l'Usuari podrà trobar sota la següent URL: 

www.Proginetwork.com 

L'Usuari accepta expressament que les Dades Personals que introdueixi siguin trobats i 

accessibles a través dels cercadors d'Internet. 

Els Usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals 

facilitades, i es comprometen a mantenir degudament actualitzats. 

B.1.7. Mesures de seguretat i enllaços, "links" a pàgines de tercers 

Respecte a la privacitat i seguretat, Proginetwork no garanteix que tercers, autoritzats o no, 

puguin tenir coneixement, accedir, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular els 

missatges, comunicacions i continguts de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin 

a disposició de tercers a través de les funcionalitats del Portal Web. 

Proginetwork no controla ni per tant assumeix cap responsabilitat per la informació 

continguda en pàgines web de tercers a les quals es pot accedir per enllaços (links). La 
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presència d'enllaços (links) té finalitat exclusivament informativa i en cap cas suposa relació, 

suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. 

B.1.8. Legislació Aplicable i Jurisdicció 

Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del lloc web es regiran per la 

legislació espanyola. 

Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i 

continguts de Proginetwork i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del 

que aquí s'estableix, Proginetwork i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que 

els puguin correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona. 
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C. Drets de propietat intel·lectual i industrial 

Copyright © 2013 – PROGINETWORK* - Tots els drets d'explotació queden reservats. 

Tots els elements d'aquest lloc (textos, imatges, logos, dissenys ...) són titularitat de 

Proginetwork, o de tercers que han cedit a Proginetwork els drets d'explotació inherents a 

aquests drets de propietat industrial i intel·lectual. El lloc web Proginetwork.com es regeix 

per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat 

intel·lectual i industrial. Qualsevol ús o explotació de tot o part del contingut del Portal Web, 

efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, estan estrictament prohibits excepte 

autorització prèvia per escrit de Proginetwork. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar 

lloc a aquells procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin. 

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts 

aportats pels usuaris és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos. La presència al Portal 

Web de qualssevol element (imatges, logos, marques, text ...) o altres drets de propietat 

industrial de tercers no implica la cessió de la titularitat dels mateixos a Proginetwork. 

Per preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, qualsevol  Usuari o un tercer que 

consideri que s'ha produït una violació dels seus drets per la introducció d'un determinat 

contingut en el Lloc Web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, a 

Proginetwork, proginetwork@gmail.com, indicant: 

 Les dades de caràcter personal de l'interessat titular dels drets presumptament 

infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar 

la representació amb què actua. 

 La ubicació a la web i indicació dels continguts protegits pels drets de propietat 

intel·lectual. 

 La titularitat i vigència dels citats drets de propietat intel·lectual. 

 Una declaració expressa on la persona interessada es responsabilitzi de la veracitat 

de les dades o informacions facilitats a la notificació a què es refereix aquest punt. 

C.1. Política de Protecció de Dades 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), Proginetwork compleix íntegrament 

amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els 

compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. 

mailto:proginetwork@gmail.com
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C.1.1. Informació a l'Usuari 

Aquesta política de protecció de dades regula l'accés i l'ús dels serveis del lloc web 

proginetwork.com. 

Proginetwork com a titular del lloc web, informa a l'usuari de l'existència de fitxers de dades 

de caràcter personal creats per aquest i sota la seva responsabilitat i que es troba 

degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades. 

Quan l'usuari decideixi registrar-se en Proginetwork, se li demanaran les dades estrictament 

necessàries per aconseguir la finalitat del nostre lloc web, que no és altre que el de facilitar 

la recerca de proveïdors de serveis per a clients o potencials clients aportant informació tant 

dels seus particularitats com les valoracions i comentaris de la resta d'usuaris. 

Per tant, es requerirà als usuaris l'emplenament d'un formulari en el qual s'introduiran dades 

personals per a la formalització del seu perfil. 

C.1.2. Finalitat de les Dades Personals 

Les dades personals dels usuaris registrats a través del formulari habilitat a aquest efecte al 

portal proginetwork.com són recaptades per Proginetwork amb les següents finalitats: 

 Recerca i contacte de tots els proveïdors de serveis anunciats en proginetwork.com 

a través de zones geogràfiques d'influència. 

 Creació d'una xarxa de contactes per a cada un dels usuaris de Proginetwork. 

 Valoració dels serveis per part dels usuaris receptors dels mateixos a través de: 

o Comentaris i recomanacions públiques que realitzen els propis usuaris. 

o Enviar comunicacions electròniques promocionals i informatives sobre 

sectors del seu interès. 

C.1.3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'Usuari i 

veracitat de les dades 

Els camps inclosos en els formularis de "Crea el meu compte" o de "registrar" a emplenar 

per l'usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió 

de les dades en els camps marcats en el perfil. L‟Usuari garanteix que les dades personals 

facilitades a Proginetwork són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol 

modificació dels mateixos. 

L'Usuari garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està 

posada al dia de manera que respon amb veracitat a la situació actual de l'Usuari, sent 

l'Usuari l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels 
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perjudicis que pugui causar per això a Proginetwork o a tercers amb motiu de la utilització 

dels serveis oferts per Proginetwork. 

C.1.4. Consentiment de l'usuari 

L'enviament de dades personals amb l'ús dels formularis electrònics Proginetwork o, si  

escau, missatges de correu electrònic suposa el consentiment exprés del remitent al 

tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, 

funcionalitats i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de Proginetwork, i 

l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Proginetwork 

i les seves iniciatives. 

Així mateix, l'Usuari consent expressament la cessió de les seves dades a tercers en 

compliment de les funcionalitats del portal. A aquests efectes s'entén per Tercers "usuaris o 

entitats que desitgin contactar amb el proveïdor de serveis". L'Usuari que es registra (tant 

proveïdor com a client) manifesta el seu coneixement i per tant, consent expressament, que 

les seves dades seran públiques i visibles en el Lloc Web Proginetwork i en qualsevol 

cercador d'Internet. Consent així mateix, que Proginetwork es reserva el dret de difondre els 

perfils dels usuaris registrats amb finalitats publicitàries. 

C.1.5. Menors d'edat 

Els serveis de Proginetwork només estan disponibles per a aquelles persones majors de 16 

anys, que tinguin capacitat legal per contractar. Per tant, aquells que no compleixin amb 

aquesta condició hauran d'abstenir de subministrar informació personal per a ser inclosa en 

les nostres bases de dades. No obstant això, poden fer-ho a través dels seus pares o tutors. 

C.1.6. Comunicacions electròniques 

La complementació i enviament del formulari electrònic de Proginetwork, suposa el 

consentiment exprés del Usuari a l'enviament d'un butlletí, en el qual s'incloguin les notícies, 

novetats i informació més rellevants del lloc web, així com les comunicacions electròniques 

relacionades amb el sector del seu interès. Proginetwork estableix un mecanisme mitjançant 

els quals els usuaris que ho demanin puguin excloure d'aquest servei de forma senzilla i 

gratuïta a través del seu perfil. 

Així mateix, podran excloure d'aquest servei seguint les instruccions que s'indiquen en el 

peu del cos de les comunicacions electròniques.  
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C.1.7. Seguretat 

Proginetwork posa en coneixement dels usuaris que ha adoptat les mesures d'índole tècnica 

i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de 

car caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, 

atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a 

què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de 

la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d'informació. 

C.1.8. Galetes i IP 

L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'IPs. Es manifesta expressament que el 

programari i l'analitzador de trànsit emprat a la nostra web utilitzen cookies i seguiments 

d'IPs. Amb els mateixos disposem de dades estadístiques com: data de la primera visita, 

nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, 

explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'Usuari té la possibilitat de 

desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador 

d'Internet. S'adverteix expressament que l'ús d'aquesta facultat de desactivar i/o eliminar 

les galetes per part de l'Usuari pot limitar les funcionalitats del lloc web, fins al punt de no 

ser compatible amb les necessitats de l'Usuari. 

Proginetwork declara expressament que no utilitza tècniques de Spamming. Les dades 

que tractarà seran exclusivament els proporcionats pels usuaris, a través dels formularis 

electrònics habilitats en aquest Lloc Web, o mitjançant missatges de correu electrònic. 

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions 

comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de 

desembre de 1999 i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat 

d'Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002) i normativa que les 

desenvolupen. 

C.1.9. Dret d'Accés, Rectificació i Cancel·lació de Dades 

Els usuaris tenen dret a accedir a la seva informació, la, si les dades són errònies, i 

donar-se de baixa dels serveis de Proginetwork. Aquests drets es poden fer efectius amb 

la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a la realització 

efectiva i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de 
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privacitat de dades, es podran adreçar directament a: Àrea d'Atenció al Client / 

proginetwork@gmail.com 

Si bé l'Usuari té garantit el dret a donar-se de baixa dels serveis de Proginetwork de 

manera simple i eficaç i a deixar de rebre missatges amb origen en el mateix, 

Proginetwork no pot garantir que altres usuaris que ja compten amb l'adreça de correu de 

l'Usuari a través del seu contacte en el site puguin tornar a contactar en el futur. 

C.1.10. Adaptació de la present Política de Protecció de Dades 

Proginetwork es reserva el dret a adaptar i/o modificar la present política per adequar-la a 

futures novetats legislatives o jurisprudencials. 

C.1.11. Legislació Aplicable 

La legislació espanyola regeix en tots i cada un dels extrems de la present Política de 

Protecció de Dades i la resta de Condicions Legals. 

Condicions Legals: 7/07/2011 

*Atenent que el present projecte és una versió beta i no s’ha creat formalment cap 

empresa, els autors del projecte s’han permès la llicència de simular aquest document 

suposant l’existència d’una societat limitada fictícia: Proginetwork  

 

mailto:proginetwork@gmail.com
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D. Símbol QR 

El codi QR (Quick Response Code, codi de resposta ràpida) és un sistema 

per emmagatzemar informació en una matriu de punts o un codi de barres bidimensional i 

permet que el seu contingut es llegeixi a alta velocitat. 

Proginetwork a dissenyat un codi QR per poder accedir amb facilitat a la seva web. 

 

Fig.  D.1. Símbol QR Proginetwork 

Font: Elaboració pròpia 
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E. DISSENY FUNCIONAL DE LA WEB 

En el disseny d‟una web és determinant que tots els elements que hi hagi en una pantalla 

segueixin una mateixa eficiència funcional per tal d‟obtenir un resultat bonic alhora que útil. 

 Serà important vetllar per la usabilitat de la web, que determinarà la facilitat de la interfície 

perquè sigui utilitzada per l‟usuari i haurà de tenir en compte les característiques que hauran 

de tenir el fons, els objectes, els gràfics, els botons de la pàgina web... Per altre banda, 

s‟haurà de tenir especial atenció en l‟accessibilitat que tenen les persones que accediran a 

la web per poder utilitzar els objectes, visitar un lloc o accedir als diferents serveis, 

independentment de les seves capacitats tècniques o físiques. 

El disseny de la web haurà de tenir en compte: 

 L‟organització del material visual 

 L‟establiment de les condicions visuals 

 L‟estreta relació que ha de tenir el disseny formal amb la manera com s‟ha 

estructurat la informació. 

E.1. ALLOTJAMENT WEB 

L‟allotjament web es el servei que proveirà d‟un sistema per poder emmagatzemar la 

informació, les imatges, vídeos i qualsevol contingut accessible a traves de la web.  

Es contractarà el servei a una companyia, siteground, mitjançant un allotjament compartit, és 

a dir, varis client com Proginetwork s‟allotjaran en el mateix servidor. Aquesta es la millor 

alternativa per el tipus de web que volem dissenyar ja que ens proporciona un servei 

econòmic y rendiment més que acceptable tenint en compte tots els requeriments 

necessaris pel disseny de la web.   

D‟aquesta manera la web de Proginetwork té el registre del domini primari web de 

www.proginetwork.com en l‟allotjament del host de siteground. En aquest host es disposa de 

FTP, mail i base de dades per el disseny de la web. 

E.2. MAPA WEB 

La implementació de la web es realitzarà mitjançant un gestor de continguts també coneguts 

com CMS (Content Management System).  

http://www.proginetwork.com/
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La idea principal i bàsica sobre els CMS és la seva estructura. Consisteixen en una  interfície 

des de la qual l‟usuari administrador pot crear i editar el contingut, la informació i el  disseny 

de la seva pàgina web. El punt més característic és que l‟administració de la pàgina es  

realitza exclusivament online, és a dir, a traves d‟un navegador i el protocol HTTP (protocol 

de  transferència d‟hipertext) Lògicament, aquesta interfície controla les bases de dades on  

s‟emmagatzema tota la informació de l‟aplicació web. 

El CMS  permet crear aplicacions web d‟una alta interactivitat, professionalitat i eficiència. Es  

caracteritza per tenir una gestió purament online. Això vol dir que per crear, modificar o  

eliminar qualsevol tipus d‟informació de la pàgina, utilitzarem un navegador web, és a dir, a  

traves del protocol HTTP (Protocol de transferència d‟hipertext).  

Degut a que només es necessita això per tal que l‟usuari creador de la pàgina, pugui  

mantenir aquesta actualitzada, modificant i creant nous apartats directament a Internet,  

considerem el Joomla com una eina molt poderosa de màrqueting online i negocis  

d‟empreses per Internet. Això converteix al Joomla en el CMS més utilitzat del moment, cosa  

que fa que la comunitat d‟usuaris recolzi el programa.  

En part, hi ha 2 elements principals que fan possible el Joomla com a gestor de continguts:  

 Bases de dades MySQL: Joomla emmagatzema tota la informació, tant  

d‟administració com de presentació, en la seva pròpia base de dades relacional. Tot 

esta organitzat per diverses taules amb dependència entre elles. Qualsevol  

modificació, per petita que sigui, afecta la seva taula o taules pertinents.  

 Scripts PHP: Com s‟ha comentat Joomla treballa sota el llenguatge gratuït PHP. Els 

scripts de PHP en els que Joomla basa tot el seu funcionament, són els encarregats 

de cercar informació a les taules, modificar-la i si cal, eliminar-la. També 

s‟encarreguen de transformar la informació obtinguda de les consultes a la base de 

dades, en la pròpia pàgina web per tal de que sigui entenedora tant per als 

navegadors web com per als usuaris que la visitin. 
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Fig.  E.1. Administrador Joomla web 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Fig.  E.2. Administrador de continguts web 

Font: Elaboració pròpia 

 

E.2.1. Portada 

Aquesta és la pàgina que es mostrarà cada vegada que algú accedeixi a la web mitjançant 

la direcció: http://www.proginetwork.com. 

En la pàgina principal podem trobar el següent esquema: 

http://www.proginetwork.com/
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(1) Logotip de Proginetwork 

 

Fig.  E.3. Logotip Proginetwork 

Font: Elaboració pròpia 

(2) Accés directe a xarxes socials de Proginetwork; Facebook, Twitter i Google+ 

(3) Resum estadístiques xarxes socials Proginetwork 

(4) Missatge publicitari Proginetwork (segons temporada) o noticies importants 

relacionades amb el sector de l‟empresa 

(1) (2) (3) (4) 

(5) 

(6) 

(7) (8) 

(9) 
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(5) Barra dinàmica d‟accés directe als contingut de la web 

(6) Foto dinàmica 

(7) Text: Breu resum del que es Proginetwork i el que ofereix 

(8) Accés directe a als diferents apartats de col·laboradors de Proginetwork 

(9) Peu de Pàgina: Copyright, direcció de l‟empresa i mail 

 

Fig.  E.1. Portada de la pàgina web de www.proginetwork.com 

Font: Elaboració pròpia 
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E.2.2. Projectes d’activitats 

En aquesta interfície podem trobar la mateixa estructura que en la pagina principal a 

excepció de la foto dinàmica (5) que no apareixerà. En la part del text definirem els serveis 

que ofereix Proginetwork referents a projectes d‟activitats, sota el text podrem trobar algun 

dels casos d‟èxit que s‟han realitzat per part de l‟empresa. 

 

Fig.  E.5. Interfície de projectes d‟activitats a la web de www.proginetwork.com 

Font: Elaboració pròpia 

E.2.3. Homologacions 

Segueix la mateix estructura que la pàgina de “Projectes d‟activitats” amb la variant del text 

on es definiran els serveis oferts refent a la part de projectes d‟homologacions de vehicles. 
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Fig.  E.6. Interfície d‟homologacions a la web de www.proginetwork.com 

Font: Elaboració pròpia 

E.2.4.   Col·laboradors 

Mateix estructura que la pàgines anteriors amb la variant del text on trobarem un breu resum 

del que és la xarxa de col·laboradors de Proginetwork 

 

Fig. E.7. Interfície de la pàgina principal de col·laboradors a la web de 

www.proginetwork.com 
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Font: Elaboració pròpia 

Els col·laboradors disposaran d‟una pàgina de per cada sector de col·laboradors on podran 

disposar d‟un espai per poder mostrar els seus serveis. Aquestes pàgines seguiran la 

mateixa estructura que les anteriors. 

 

Fig.  E.8. Interfície d‟homologacions de la web de www.proginetwork.com 

Font: Elaboració pròpia 

E.2.5. Lloguers i venta de locals 

Mateixa estructura que les anteriors, amb la diferencia que en la part superior del text 

disposa d‟un cercador de locals, on es definiran diferents filtres de recerca. En la part del text 

podem veure els diferents locals dels col·laboradors immobiliaris de Proginetwork. 
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Fig.  E.9. Interfície venta i lloguer de locals a la web de www.proginetwork.com 

Font: Elaboració pròpia 

E.2.6. Contacte 

Mateixa estructura que les anteriors en la part del text trobarem el contacte, per contactar 

directament via mail i, a més,si es vol un formulari per contactar directament a través de la 

web que es direccionarà directament al mail de Proginetwork. 

 

Fig.  E.10. Interfície contacte a la web de www.proginetwork.com 

Font: Elaboració pròpia 
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F. Casos d’èxit 

F.1. Projecte d’activitats 

En aquest apartat s‟informa de diferents projectes d‟activitats realitzats per Proginetwork. 

 Projecte adequació d‟obres a normes bar restaurant ja existent  

Restaurant “port pelegrí” 

C/ de lladó nº40, Calella de Palafrugell  

 

 Projecte adequació d‟obres local comercial a carnisseria 

C/ barris i buixó es:5 pi:00 pt:10  Les Palmeres   local 10, Palafrugell 

 

 Projecte tècnic de legalització d‟activitat 

Fusteria.  

C/ ronda d‟Empúries nº 1, Armentera 

 

 Projecte adequació obres botiga productes i alimentació per animals 

C/ Alfred Nobel nº 14, Girona 

 

 

Fig.  F.1. Imatge botiga productes i alimentació per animals 

Font: Elaboració pròpia 
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F.2. Homologacions 

Una de les homologacions realitzades per Proginetwork 

 Projecte legalització reformes efectuades en el vehicle M1 turisme tot terreny  

Marca: Mitsubishi  

 

 

Fig.  F.2. Imatge turisme homologat 

Font: Elaboració pròpia 

 Projecte homologació de la cinquena roda del camió  

 

 

Fig.  F.3. Imatge camió homologat 

Font: Elaboració pròpia 


