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1. INTRODUCCIÓ

Què és EMPenta?

EMPenta és una aplicació web, que genera plans d’empresa online, mitjançant l'entrada de 

les dades dels usuaris.

Si  vols  emprendre,  EMPenta és  la  teva  eina  per  fer  el  pla  d’empresa  del  teu  projecte 

empresarial de forma guiada, intuïtiva i automatitzada.

Què diferencia EMPenta d’altres aplicacions de plans d’empresa online?

EMPenta té un entorn visual molt agradable, senzill i intuïtiu, disposa de multituds ajudes, 

exemples i enllaços externs per fer més comprensibles i entenedores les diferents parts del 

pla d’empresa.

A més,  un cop acabis de complimentar  totes  les parts  del  teu pla  d’empresa,  et  donarà 

informació  sobre  l'anàlisi  econòmic:  ratis  (endeutament,  solvència,  liquiditat,...),  recrearà 

diferents  escenaris  socioeconòmics  i  generarà  un  document  en  format  PDF  per  poder 

presentar a entitats financeres o altres organismes.
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2. REGISTRE I VALIDACIÓ D’USUARIS

Registre i validació d’un nou usuari

EMPenta és una aplicació amb accés restringit. Per registrar-te solament tindràs que omplir 

un formulari amb les teves dades i un cop es verifiqui que no existeix el teu nom d’usuari, ja 

podràs validar i connectar amb l’aplicació.

Aquesta és la pantalla de connexió a 

l'aplicació,  si  encara  no  t'has 

registrat, hauràs d'omplir el registre, 

clicant a Registre usuari.

Aquesta  és  la  pantalla  de  registre 

d'usuari, omple amb les teves dades 

el primer cop que accedeixis i amb 

el teu nom d'usuari i contrasenya, ja 

podràs accedir a l'aplicació.

3



El primer cop que accedeixis a l’aplicació 

Arribaràs a aquest formulari per començar a omplir les dades del teu pla d’empresa

En cas de que ja tinguis creat un pla d’empresa

Quan  connectis  arribaràs  a  aquesta  pantalla  per  seleccionar  el  pla  d’empresa  que  vols 

accedir, o crear un de nou.
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3. NAVEGACIÓ I CONFIRMACIÓ DE DADES

Els  apartats  principals  del  pla  d’empresa  els  trobaràs  al  menú  de  pestanyes  horitzontal  

(Presentació, Direccionament Estratègic, Mercat, DAFO, Pla de màrqueting, etc)

El menú que flota a l’esquerre són els subapartats que trobaràs dins de cada apartat principal  

del  pla  d’empresa,  per  exemple a l’apartat  principal  Presentació,  trobaràs el  subapartats; 

dades de l’empresa, dades dels promotors, equip emprenedor.

Menú amb els subapartats                                      Menú principal (pestanyes horitzontals)

EMPenta t’obligarà a omplir tots els apartats de forma seqüencial, és a dir, fins que no acabis 

d’omplir tot un apartat sencer no podràs accedir al següent (estarà temporalment bloquejat)

Les pestanyes del menú principal estan bloquejades (color gris), quan s'hagin omplert totes 

les  dades  del  primer  apartat  (Presentació)  es  desbloquejarà  el  següent  apartat 

(Direccionament estratègic), i aixi successivament.
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També t’anirà guiant de quins camps has omplert mitjançant un signe de validació   
que trobaràs al menú esquerre. Tots els camps que hagis omplert i guardat, tindran el signe  

de validació al costat. Si observes l'imatge de sota, podràs comprovar com l'usuari a omplert 

totes les dades de l'empresa (nom de l'empresa, domicili,  forma jurídica, etc),  i  encara li  

queden per completar totes les referents a dades del promotor i equip emprenedor. Un cop 

hagi completat totes les dades, ja podrà accedir al seguen apartat.

Dades completades i guardades (signe de validació)

       Dades per omplir

6



4. AJUDES I ENLLAÇOS D’INTERÈS

Durant tot el procés de realització del pla d’empresa, trobaràs aquests símbols:

  Ajudes. Fent clic podràs accedir a informació i exemples del apartat on estiguis situat

  Enllaços d’interès. Fent clic podràs veure enllaços externs per ampliar informació del 

apartat on estiguis situat.

Exemple de ajuda, un cop has fet clic a l'enllaç.

Exemple d'enllaç, un cop has fet clic a l'enllaç.
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5. PLA D’EMPRESA (BLOC INFORMATIU)

Hem anomenat  Bloc Informatiu a  tots  els  apartats  del  pla  d’empresa on la  informació  a 

introduir no és numèrica, per tant, tots els apartats excepte l’apartat Econòmic Financer.

El funcionament és sempre el mateix, trobaràs un formulari que tindràs que omplir i deprès 

desar.

En cas de no ser així, l’aplicació et donarà informació del camp que t’has deixat d'omplir.

Missatge de camp incomplert
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I en cas de que hagis omplert i desat les dades correctament, sortirà aquest missatge.

Ens els  apartats  Presentació (Dades dels  Promotors) i  Pla d'organització (Organigrama), 

trobaràs unes taules amb els registres que has anat creant, on podràs modificar o esborrar si 

fos precís. Pot passar que la situació inicial es vegi afectada per un canvi, com per exemple  

en cas d’una empresa que s’hagi associat diferents promotors, i en un moment donat, abans 

de la seva creació un d’ells no vulgui formar part o es substitueixi per un altre.

Si cliques al icona del  llapis , podràs modificar les dades que ja havies entrat prèviament. 

Fixat que les caselles estan de color gris, això és perquè encara estan bloquejades.

Un cop has fet clic sobre la icona del llapis, apareixerà una icona de disc que indica que 

podem desar els canvis. Ara les caselles del registre seleccionat son de color blanc ja que 

s'han desbloquejat per poder introduir els canvis.

Caselles desbloquejades per introduir canvis                                  icona de guardar
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6. PLA D’EMPRESA (BLOC ECONÒMIC)

En aquest  apartat  trobaràs totes  les  entrades econòmiques i  financeres necessàries  per 

portar a terme el pla d’empresa i avaluar posteriorment la seva viabilitat.

Les caselles on tens que introduir les teves dades econòmiques,  tindran un aspecte normal i  

si  et  posiciones  al  damunt,  veuràs  com  apareix  un  contorn  blau  per  saber  quina  està 

seleccionada. En canvi, hi han caselles on no podràs introduir res  ja que estan bloquejades,  

ja  sigui  perquè  són  dades  que  introdueix  l'administrador  (Impostos,  amortitzacions...),  o 

perquè venen calculades d'un apartat anterior. El seu aspecte és diferent, ja que son grises i  

no es poden seleccionar. 

                           caselles per introduir dades del usuari            caselles bloquejades 
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També hi  han dos possibilitats de disseny per facilitar  la comprensió o ajudar en cas de 

problemes o deficiències visuals. En totes les pantalles del apartat econòmic, trobaràs els 

enllaços  Disseny  1 i  Disseny  2,  per  poder  canviar  de  disseny.  La  imatge  anterior,  per 

exemple, és del Disseny1, on no es veuen línies de files ni de columnes a les taules.

 A continuació, veurem una imatge del Disseny 2.

Com pots veure, tot continua sent igual (entrada dades, dades bloquejades, ajudes...), però 

el disseny en canvi és totalment diferent. És un disseny de taula clàssic pels usuaris més 

acostumats a treballar amb aplicacions com excell.
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Hem introduït com eina d'ajuda una calculadora, que al clicar sobre la seva icona 

apareix de forma emergent per utilitzar sempre que sigui necessari (pots calcular i copiar de  

la pantalla el resultat, per copiar a la casella que vulguis).
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7. RATIS I RECREACIÓ D’ESCENARIS ECONÒMICS

Un cop s’hagi complimentat tots els apartats del pla d’empresa, s’activarà l’apartat ANÀLISI  

FINANCER, on trobaràs tota la informació referent a ratis (endeutament, liquiditat, etc) ,punt 

d'equilibri i recreació d’escenaris econòmics.

  Aquests dos apartats, solament son visibles i accessibles quan     

s'ha complimentat tot el pla d'empresa.

Un cop accedim al menú Anàlisi financer, trobem gràfics i càlculs amb explicacions, que ens 

donaran una idea de la viabilitat econòmica del nostre projecte de negoci.

13



8. GENERACIÓ DEL DOCUMENT PDF

Igual que amb l'anàlisi financer, aquesta funció s’activarà quan estigui tot el pla d’empresa 

complimentat.

L’arxiu que genera és un arxiu en format PDF que conté totes les dades del pla d’empresa,  

amb portada i enllestit per presentar.
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