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Resum  
 
Empenta és una aplicació web creada pels estudiants Jose 
Manuel Márquez Heredia i Juan Quesada Pérez durant el 
projecte fi de carrera en la titulació d’Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió.  

L’objectiu d’aquesta aplicació és cobrir les necessitats de 
disposar d’una eina potent i acotada a la Mancomunitat 
Penedès - Garraf per automatitzar la creació de plans 
d’empreses online, amb un seguit d’eines innovadores i 
diferenciadores respecte a altres ja existents, tals com: 

• La part econòmica-financera, es gestiona a través 
d’entrades a formularis que calculen i analitzen les 
dades, interpretant-les i donant informació. 

• Introducció de ràtios. Exemple: ràtio 
d’endeutament... 

• Creació d’escenaris socioeconòmics. Exemple: 
suposició que disminueix la morositat, tipus 
d’interès... 

 

1. Introducció 
 

En aquest primer punt de la memòria expliquem les 
necessitats que van portar a la creació d’una aplicació web 
per generar pla d’empreses online, i quins són els objectius 
principals i la motivació que hi ha darrera d’aquest projecte. 

Objectius del projecte. 

• Disposar d’una interfície web intuïtiva i fàcil amb 
ajudes i exemples per a que qualsevol persona 
pugui generar el seu pla d’empresa. 

• Disposar d’un manual de l’aplicació web per 
completar el pla d’empresa i d’enllaços per obtenir 
qualsevol informació que faciliti la generació del 
pla d’empresa. 

• Que la solució final es pugui mantenir i ampliar 
d’una manera fàcil. 

• Que la part administrativa de l’aplicació pugui 
gestionar usuaris registrats i empreses. També 
poder actualitzar els percentatges dels impostos i 
amortitzacions, ja que aquests percentatges poden 
variar d’una any a un altre. 

• La possibilitat de poder generar el pla d’empresa 
en format PDF per poder imprimir-lo.  

 

2. Tecnologia utilitzada i justificació 

 
En aquest apartat fem un justificació de les tecnologies 
utilitzades,  ja siguin llenguatges de programació o eines 
per a la implementació de l’aplicació. L’ús de programari 
lliure, el llenguatge PHP, el gestor de base de dades 
MySQL han estat les bases per a la realització del nostre 
projecte. 

 

3. Planificació 
En l’apartat Planificació primer hem descrit les principals 
tasques per a la realització de l’aplicació web. A 
continuació hem  organitzat i planificat el cost temporal 
d’aquestes tasques utilitzant el diagrama de Gantt i també 
un resum en una taula amb les hores estimades de treball.  

 

4. Anàlisis i especificació 
 

En aquest apartat fem una descripció de quins són els 
requeriments funcionals i requeriments no funcionals. 
Encara que el llistat de requeriments no era tancat, tots els 
requeriments inicials han estat implementats.  

També hem utilitzat els casos d’usos com una simplificació 
gràfica de les funcionalitats del sistema per a la seva 
millora comprensió. Com a complement dels casos d’ús 
hem representat els diagrames de seqüència por a modelar 
interacció entre els objectes de l’aplicació partint del casos 
d’ús. 

Les funcionalitats bàsiques que s’han descrit en aquest 
apartats son les següents:  

• Registre d’usuaris 

• Part administrativa, consulta, modificació 
d’empreses 

• Consulta, modificació d’impostos 

• Consulta, modificació d’amortitzacions 

• Consulta, modificació i eliminació 
d’amortitzacions 

• Consulta, modificació i eliminació d’empreses 

• Creació, consulta i modificació de dades generals 
d’empreses 



• Creació, consulta i modificació de continguts del 
pla d’empresa 

• Creació, consulta i modificació de continguts del 
pla econòmic i financer 

• Consulta viabilitat pla d’empresa 

• Generació informe  

• Consulta manual ajuda 

 

5. Disseny de l’aplicació 
 

Després de fer l’anàlisi i requeriments de l’aplicació ens 
centrem en fer el disseny de la capa de gestió de dades que 
començarà per un anàlisi exhaustiu de les especificacions 
de requisits. El procés de disseny i elaboració de la nostra 
base de dades l’hem estructurat en :  

• Disseny conceptual: l’objectiu és l’obtenció d’una 
especificació sistemàtica.  

• Disseny lògic: es treballa amb el model abstracte 
de dades obtingut al final de l’etapa de disseny 
conceptual, per tal de traduir-lo al model de dades 
utilitzat pel sistema gestor de bases de dades amb 
el qual es vol implementar i mantenir la BD.  

• Disseny físic: consisteix a fer certs tipus de 
modificacions sobre l’esquema lògic obtingut en la 
fase anterior de disseny lògic, per tal 
d’incrementar l’eficiència.  

A la darrera part del disseny expliquem el disseny de la 
interfície d’usuari. Aquí hem raonat la decisió de fer un 
disseny coherent , intuïtiu i adaptatiu. I per últim hem afegit 
les pantalles de cadascuna de les pantalles que conformen 
l’aplicació web Empenta. Aquestes pantalles han estat 
dissenyades amb la aplicació Pencil. A més podem trobar 
una explicació de les part principals que formen la plantilla 
general de la web. 

6. Implementació 
 

En aquest apartat expliquem quin és el nostre entorn de 
programació, en el nostre cas per la implementació del 
nostre projecte hem utilitzat l’IDE “Eclipse for 
Developers”. També expliquem els problemes que ens hem 
trobat a l’hora de treballar en equip i poder treballar 
sincronitzats amb les mateixes versions dels arxius, i 
evidentment , la solució que hem trobat per resoldre aquest 
problema. 

A continuació s’explica el raonament d’utilitzar el patró 
Model Vista Controlador per el desenvolupament de 
l’aplicació web i la decisió d’utilitzar un Framework creat 
per nosaltres mateixos. També descrivim quina és 
l’estructura de directoris del nostre projecte. 

Una de les parts importants d’aquest apartat és la descripció 
de les classes utilitzades en el projecte. Aquí expliquem les 
la manera com treballa el nostre codi utilitzant el patró 
MVC. 

 

7. Proves 
 

Una vegada finalitzada la implementació del codi de 
l’aplicació web descrivim les dues fases en que hem dividit 
el joc de proves. La primera fase va ser fer proves durant la 
implementació de l’aplicació web i la segona fase va ser el 
joc de proves un cop finalitzada l’aplicació. 

 

En la part final d’aquest apartat descrivim quins són els jocs 
de proves mínim que hem realitzat en aquestes dues fases i 
hem considerat els següents: 

• Joc de proves accés web  

• Joc de proves registre usuari 

• Joc de proves formularis 

• Joc de proves taules dinàmiques 

• Joc de proves de menús laterals i superior 

• Joc de proves part econòmica financer del pla 
d’empresa 

• Joc de proves anàlisi financer, generació PDF i 
manual aplicació 

 

8. Planificació final 
 

En l’apartat planificació final hem representat amb un 
diagrama de Gantt  el cost temporal de les tasques que hem 
realitzat durant tot el projecte. A més, també s’ha afegit una 
taula amb l’estimació de dies, hores i mesos. Encara que la 
majoria d’aquestes tasques s’han complert en el temps 
estimat inicial, en algunes d’elles hem tingut algun tipus de 
retràs.  

9. Conclusions i treball a futur 
 

Des del nostre punt de vista personal, ha estat una 
experiència molt positiva. Primer de tot perquè hem assolit 
els objectius que varem marcar al començament d’aquest 
projecte i després pel coneixement tan a nivell tècnic com a 
nivell d`’aprenentatge en la realització de plans d’empresa.  

Aquest projecte ens ha ajudat a valorar les tasques de tots 
els rols implicats en un projecte web i l’experiència de 
treballar en equip. Després de finalitzar aquest projecte ens 
sentim capaços d’emprendre nous reptes, ja que hem 
adquirit noves habilitats durant aquest últims mesos. És per 
això que valorem molt positivament la realització d’aquest.  

Pel que fa al treball a futur, hi ha una sèrie de millores que 
hem descrit en la memòria de projecte. La major part 
d’aquestes millores s’haurien d’aplicar a la part 
administrativa. 


