Enllaços d'interès general

http://www.gencat.net : pàgina de la Generalitat de Catalunya, dins l'apartat empresa es pot trobar models d'estatuts
de les diferents formes jurídiques. I la normativa de subvencions. També dóna la possibilitat de consultar el DOCG.
http://www.gencat.net/cidem : pàgina de la Generalitat de Catalunya, es dóna informació per fomentar la innovació,
qualitat i productivitat.
http://www.boe.es : pàgina de publicació del BOE, on es poden trobar les diferents normatives.
http://www.aeat.es : pàgina del Ministeri d'Hisenda, agenda estatal de l'administració tributària.
http://www.mtas.es : pàgina del Ministeri de treball i d'afers socials.
http://www.oepm.es : pàgina del Registre de patents i marques.

http://www.nominalia.com : pàgina de registres de dominis a internet.
http://www.inem.es : pàgina del INEM. Pots trobar tots els models de contractes laborals.
http://www.ine.es : pàgina de l'Institut nacional d'estadística.
http://www.idescat.net : pàgina de l'institut català d'estadística.
http://www.areafranquicia.com/franquicias/busqueda/index.asp :pàgina de franquícies.
http://www.juridicas.com : disposa d'una àmplia base de dades de legislació que es pot consultar on-line.
http://www.cat365.net/inici : pàgina de la Generalitat de Catalunya on s'explica de forma molt planera diversos
tràmits, donant la possibilitat de poder fer-ho on-line.
http://www.copca.com : pàgina del Consorci de Promoció comercial de Catalunya.
http://www.spaindustry.com/esp/buscaempresas.html :disposa d'un buscador d'empreses de tota Espanya, per
comunitats

Webs d'emprenedors
www.club-emprendre.com
Espai de trobada, informació, debat, formació i relacions empresarials
www.emprendedoras.com
Entorn virtual de promoció de dones emprenedores
www.e-mprendedores.com
Comunitat virtual d'emprenedors
www.hispanoempresa.com
Portal d'economia i empresa, que dedica atenció als emprenedors
www.infoemprendedores.com
Comunitat d'emprenedors; faciliten l'intercanvi d'experiències comunes
www.soyempresario.com
Portal de l'empresari i l'entrepreneur; recull articles i fòrums de discussió, enllaços, orientació per l'empresari, directori
empresarial i oportunitas de negoci

Suports financers per a iniciatives empresarials
www.baquia.com/arnero
connector, trobada d'idees, capital i talent.
www.gente-mprendedora.com
dirigit a gent que treballa a internet com a responsable d'àrees( comercial, tècnica, administrativa,..)
www.e-start.com
Centre de negocis virtual a escala europea, sala de conferències, recursos humans, centre de treball, events,..
www.factoriagris.com
Incubadora de negocis a internet
www.fisttuesday.com
Reunions a diferenst ciutats entre emprenedors i capital. Té una llista de distribució en què els emprenedors exposen
les seves inquietuds
www.intercom.com
Busquen emprenedors amb idees. Ofereixen recursos per elaborar el pla d'empresa, suport tecnològic, etc

w.factoriagris.com

Incubadora de negocis a internet

www.fisttuesday.com

Reunions a diferenst ciutats entre emprenedors i capital. Té una llista de distribució en què els emprenedors exposen
les seves inquietuds

www.intercom.com

Busquen emprenedors amb idees. Ofereixen recursos per elaborar el pla d'empresa, suport tecnològic, etc.

www.gruporodania.com

Empresa de capital risc, que es centra en projectes wireless

www.i-negozia.com

Espai de trobada entre emprenedors i inversors. Projectes marcadament de caire tecnològic i innovador, i es
preseleccionen per la seva viabilitat. Inversors, nacionals i internacionals estudiraran el finançament

www.cordis.lu/incubators/map-eu.htm

Servei d'Informació Comunitari sobre Investigació i Desenvolupament

www.lafactoriadeinternet.com

Facilitar l'aparició de noves iniciatives puntcom i consolidació de projectes en l'entorn d'Internet.

