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Resum 

En aquest volum es presenten quatre annexos que amplien o complementen a la memòria 
del projecte. 

L’annex A conté una explicació del funcionament de les impremtes HP Indigo. 

L’annex B desenvolupa la selecció de la maquinària de post impressió, que s’ha utilitzat en el 
projecte. 

L’annex C és la planificació del projecte que es va realitza en iniciar-lo. 

L’annex D és el pressupost de la realització d’aquest projecte. 

L’annex E explica quins han estat els proveïdors utilitzats, per a obtenir els preus dels 
diferents elements presents en el projecte. 

L’annex F mostra les repercussions mediambientals que el projecte comporta. 

I finalment, l’annex G, complementa l’anàlisi de la inversió realitzada en el projecte, amb la 
possibilitat de la no adquisició de les impremtes HP Indigo mitjançant el rènting. 
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A Impremtes comercials Indigo 

Existeixen quatre models d’impremtes comercials HP Indigo que és el tipus de màquina en el 
què es basa el projecte. Els models que Hewlett-Packard té actualment en el mercat són: 

• HP Indigo press 1050: màquina de impressió offset digital de fins a 6 colors molt 
assequible, i que proporciona una qualitat d’imatge molt bona, arriba a 8.000 pàgines 
per hora a un sol color en format A4 o a 2.000 pàgines per hora a tot color en format 
A4. 

• HP Indigo press 3050: màquina d’impressió offset digital de fins a 7 colors, 
proporciona una molt bona qualitat offset, arriba a 4.000 pàgines per hora a quatre 
colors en format A4 o a 16.000 pàgines per hora a un sol color en format A4. 

• HP Indigo press 5000: és la màquina d’impressió digital d’alta gama més avançada i 
assequible. Es tracta d’una màquina d’impressió offset digital de fins a 7 colors, 
dissenyada per obtenir una major rendibilitat amb una solució en color d’alt rendiment i 
gran facilitat d’ús.  

• HP Indigo press w3200: dissenyada per aplicacions de gran volum de màrqueting 
directe i d’àmbit editorial, aquesta màquina offset digital d’alimentació en bobina de 7 
colores arriba a velocitats d’impressió de 8.000 pàgines per hora impreses en format 
A4. 

El model w3200 sobrepassa els límits d’aquest projecte ja que és una màquina pensada per 
grans volums de treball i documents homogenis. L’alimentació del paper es realitza per 
bobina fet que no permet la flexibilitat necessària en els formats d’impressió dels documents 
de la UPC. 

És per això que aquest model no ha estat considerat com una alternativa en el projecte, tot i 
ser un model de la gamma d’impremtes comercials HP Indigo. 

El model 1050 però, sí que ha estat considerat com una possible alternativa inicialment, tot i 
això s’ha desestimat el seu ús, i finalment no ha estat considerada com una alternativa ja que 
és una màquina dissenyada per volums inferiors als del centre. 

Només han quedat per tant dos models: el 3050 i el 5000 com a possibles alternatives reals 
per constituir el centre d’impressions estudiat en el projecte. 
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A.1 Sistema d’impressió HP Indigo 

El procés de transferència offset HP Indigo utilitza un coixí que fa que les partícules 
portadores del pigment de la tinta Electrolnk HP Indigo, amb una forma especial, es fonguin i 
barregin per formar una pel·lícula líquida uniforme. 

Quan entra en contacte amb el suport més fred, la tinta Electrolnk HP Indigo es solidifica de 
manera immediata, adherint-se i transferint-se amb força al suport. La impressió està 
completament seca en el moment en què surt de la màquina, eliminant-se així el risc de què 
la marca de tinta faci malbé altre còpies. 

A més, permet que l’acabat pugui començar a realitzar-se de manera immediata, el que 
suposa un gran avantatge respecte a la litografia convencional. 

La tecnologia d’impressió offset digital en color HP Indigo permet imprimir totes les 
separacions de color en una única unitat d’impressió. Després d’haver creat i imprès una 
separació de color, s’utilitza la mateixa unitat d’impressió per crear i imprimir la següent 
separació (un color diferent). Això és possible gràcies a que el coixí transfereix completament 
la imatge anterior, pel que cap de les imatges resta en ella. 

A.1.1 Etapes del procés d’impressió 

El dispositiu d’impressió HP Indigo realitza les següents operacions de manera seqüencial: 

1. Càrrega electrostàtica de la planxa d’exposició electrofotogràfica (PIP), que es munta 
en el cilindre d’exposició. Un segment del PIP net, gira passant per sota d’una 
primera estació anomenada Scorotron, la unitat Scorotron genera càrregues 
elèctriques que indueixen una càrrega elèctrica a la superfície del PIP, recobrint-lo 
amb una càrrega estàtica uniforme. 

2. Exposició del PIP, realitzada per un conjunt de díodes làser. Aquests feixos de llum 
són controlats pel processador d’imatges, que converteix les instruccions d’un arxiu 
digital en instruccions de tipus obert/tancat pels feixos làser. A mesura que el cilindre 
del PIP gira, aquest passa per la unitat d’exposició d’imatge o capçal d’escriptura, en 
la que un total de 12 feixos làser estan encarregats de l’exposició de l’àrea de la 
imatge, neutralitzant la carga estàtica en aquestes àrees. Quan el PIP exposat gira 
cap a la següent estació, en realitat porta la imatge latent en forma d’un patró de 
carga electrostàtica invisible que replica la imatge que es vol imprimir. 

 



Pàg. 6  Annexos 

 

3. Revelat de la imatge realitzat per les unitats de revelat de tinta binari (BID). 
L’aplicació de la tinta la realitzen les unitats BID, una per cada color de tinta. Durant 
tota la impressió la unitat BID adequada s’acobla amb el cilindre del PIP, aplicant la 
tinta sobre les àrees neutres de la imatge a través d’un rodet de tinta. La tinta líquida 
electrolnk també es carrega elèctricament, i els camps elèctrics oposats entre el PIP i 
la unitat BID acaben atraient les partícules de tinta cap al àrea de la imatge, i 
repel·lint-les de l’àrea en què no hi ha imatge. 

4. Transferència de la imatge entintada al cilindre del coixí. El PIP gira en contacte amb 
el coixí carregat elèctricament, i la capa de tinta es transfereix elèctricament al coixí. 

5. Retirada de la tinta residual i carga elèctrica del PIP. El PIP gira a través d’una 
estació de neteja que elimina qualsevol tinta residual i en descarrega el voltatge 
residual. En aquest punt, aquesta part de la planxa a realitzat un gir complet i esta 
preparada per tornar a ser recarregada per la següent imatge. 

6. Escalfament de la imatge entintada transportada pel coixí. Simultàniament a 
l’operació anterior, la tinta Electrolnk es troba en procés d’escalfament al coixí giratori 
i prèviament escalfat, el que provoca que les partícules es fusionin i barregin, formant 
un plàstic (polímer pigmentat), líquid, adhesiu i calent.  

7. Transferència de la imatge entintada calenta al suport que es troba al cilindre 
d’impressió. A mesura que la tinta entra en contacte amb el suport, que té una 
temperatura significativament inferior a la temperatura de fusió de les partícules, la 
tinta es solidifica (polimeritza), adherint-se al suport i desfent-se completament del 
coixí. D’aquesta manera queda garantida el 100% de la transferència del coixí al 
suport. I per tant, el coixí estarà net i preparat per rebre la següent impressió, a 
mesura que gira a través del cilindre del PIP. 

8. Aquestes operacions es repeteixen per a cada separació de color de la imatge. 

En cas d’una impressió a doble cara un cop acabat el procés d’impressió amb totes les 
separacions de color necessàries, el sistema HP Indigo d’impressió automàtica a doble cara 
permet la impressió per l’altre cara, iniciant-se un altre cop tot el procés. 

D’aquesta manera s’obtenen els documents impresos sense necessitat de diverses 
estacions per cada separació de color, com succeeix amb el sistema offset convencional. 
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A.2 Tinta HP Indigo 

Els sistema de tinta utilitzat per les impremtes HP Indigo és la clau per poder obtenir una 
qualitat d’impressió offset superior als sistemes de tòner sec.  

Es combinen dues tecnologies de tinta per poder obtenir el resultat digital amb l’aparença 
exacte que es necessita, la tecnologia de tinta líquida HP ElectroInk i la tecnologia d’igualació 
de color HP IndiChrome.  

A.2.1 HP ElectroInk 

La tinta líquida patentada HP ElectroInk ofereix una qualitat offset mitjançant el control 
elèctric de la ubicació de les partícules d’impressió de la mida de fins a un micró, més petites 
que amb les tecnologies de tòner sec. Aquesta mida de partícula tant petita permet oferir una 
resolució superior, més brillantor, marges d’imatge nítids i capes d’imatge molt fines 
semblants a les d’impressió offset convencional. 

A més de la bona qualitat d’impressió la tinta HP ElectroInk, també ofereix un temps de 
assecat ràpid que permet millors temps de resposta, i un increment de la productivitat. La 
tinta es solidifica en el moment de ser transferida al suport d’impressió i d’aquesta manera 
els documents surten secs i preparats pel procés d’acabat. 

Aquesta tinta es comercialitza mitjançant tubs de pasta concentrada que es carreguen als 
dipòsits de tinta dels diferents models d’impremta HP Indigo, un cop dins de la màquina la 
tinta es dilueix en oli als diferents dipòsits de tinta formant un fluid conductor. Aquest sistema 
facilita les operacions de recàrrega de tinta de la màquina, alhora que evita que l’operari es 
s’embruti les mans de tinta i pugui fer malbé els documents impresos. 

HP ElectroInk també pot produir colors especials com fluorescents o colors corporatius. 

A.2.2 HP IndiChrome 

El sistema HP IndiChrome suposa la impressió amb colors addicionals als CMYK que 
suposa gran millores en la fidelitat i qualitat del color. Els sistemes d’impressió multicolor són 
habituals en l’offset tradicional, però degut a la seva complexitat, les activitats necessàries de 
preparació de pàgines, i els altres ajustaments necessàries, comporten uns costos que 
suposen un fort obstacle perquè la seva implantació es generalitzi, sobretot en el cas de 
tirades curtes. Amb el sistema d’offset digital HP aquestes limitacions desapareixen i es fa 
possible la impressió multicolor amb uns costos competitius, gràcies a la supressió de les 
tasques de preparació. 
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Existeixen dos sistemes per l’ús de la tecnologia HP: 

• HP IndiChrome off-press: aquesta aplicació utilitza tintes de color prebarrejades com 
a colors especial, que es carreguen en el 5, 6 i 7 dipòsit de tinta per cada treball. 
Aquest sistema permet preparar colors especials per quan els tons obtinguts del tramat 
no siguin acceptables, o el volum faci rentable mesclar tintes especials.  

• HP IndiChrome on-press: és un sistema que utilitza dos colors fixos, taronja i violeta, 
que s’afegeixen a les tintes CMYK estàndard i totes les tonalites s’obtenen a partir de 
la barreja digital de les sis tintes. Aquest sistema amplia la gamma d’impressió 
disponible i proporciona una igualació molt precisa permeten una fidelitat de la imatge 
superior.  

Amb aquest sistema es pot arribar a simular fins a un 97% de la gamma Pantone, i tant amb 
el sistema off-press com amb el on-press, es pot ampliar la gamma de colors que s’obté amb 
la impressió en quatre colors. 

La barreja de tintes la pot realitzar l’usuari mitjançant el sistema de barreja de tintes HP 
Indigo IndiChrome off-press, però també es poden adquirir segons les necessitats 
directament a Hewlett-Packard. 

El sistema de barreja de tintes HP IndiChrome off-press és un dispositiu autònom que permet 
als operaris crear una amplia gamma de colors especials, a partir d’un conjunt d’onze tintes 
base. Tot el procés de barreja està totalment automatitzat pel software que incorpora, i que 
guia a l’operari a través dels passos de medició i anàlisis per determinar la millor igualació de 
color possible. 

D’aquesta manera es pot obtenir fàcilment i sense necessitat d’uns coneixements específics 
el color necessari. 

Si es prefereix demanar directament els colors necessaris a Hewlett-Packard, existeixen 
dues possibilitats per determinar el color necessari. Es pot demanar un color segons els 
codis Pantone o enviar una mostra del color que es vol aconseguir i HP realitzarà les 
mesures necessàries per determinar el color. 

No és tant sols el sistema d’impressió digital HP Indigo el que permet que la qualitat 
d’impressió sigui molt bona, sinó que és la combinació del sistema d’impressió i les tintes 
utilitzades el que permet obtenir una qualitat d’impressió offset. 
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A.3 HP Indigo press 3050 

Aquesta és una de les impremtes que constitueix una de les alternatives del projecte i de la 
que es presentarà un esquema amb les seves parts més importants, així com un full de 
característiques. 

A.3.1 Esquema del model HP Indigo press 3050 

En l’esquema de la Fig. B.1 es poden apreciar les parts descrites en el procés d’impressió, a 
més d’altres parts importants de la impremta. 
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13. Perfector
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Fig. A.1. Esquema interior del model HP Indigo Press 3050 
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A.3.2 Característiques del model HP Indigo Press 3050 

 

  Especificacions de la impremta:   
Velocitat d’impressió 4.000 pàgines A4 a quatre colors per hora 
 16.000 pàgines A4 a un color per hora 
Qualitat d’imatge  812 x 812 ppp  
  Liniatura de trama: 144, 160, 175, 180 i 230 ppp 
Format d’imatge  308 x 450 mm màx. 
Format del paper  320 x 470 mm màx. 
Gramatges  90 - 350 g/m2 estucats  
  80 - 300 g/m2 no estucats 
Tecnologia d’impressió  Tecnologia HP ElectroInk 
Colors de procés:   

Quadricromia estàndard  Cian, magenta, groc i negre 
HP IndiChrome Impressió en 6 colors Cian, magenta, groc, negre, taronja i violeta 
Colors PANTONE  Imprimeix colors PANTONE 
  barrejats amb el sistema HP IndiChrome 

Sistema d’entrada del paper  Dos safates d’entrada del paper: 
 La safata nº 1 amb capacitat de 72 mm  
  La safata nº 2 amb capacitat de 510 mm 
Sistema de sortida del paper La safata de sortida té una capacitat de 360 mm  
Dimensions de la impremta  Longitud: 2.119 mm 
 Amplada: 2.140 mm 
  Altura: 2.180 mm 
Pes de la impremta 2.905 kg 

  Especificacions de l’estació de treball:   
Arquitectura Adobe® PostScript 3® RIP 
Plataforma de software  Microsoft® Windows XP® Professional 
Plataforma de hardware  Processador Pentium® 4 a 2,8 GHZ 
 Memòria RAM de 512 MB i disc dur de 36 GB  
 Monitor de pantalla plana de 15 polzades 
 DVD-RW/CD  
  Discs de memòria d’imatge de 72 GB (RAID) 
Protocols de xarxa TCP/IP 
Connexió de la xarxa física  10/100/1000 Base-T 
Formats i estàndards compatibles PostScript de nivell 3, PDF, TIFF,   
  JPEG, EPS i JLYT 
HP Indigo Yours Truly  Personalització en color 

Taula A.1. Característiques del model 3050 
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A.4 HP Indigo press 5000 

Aquest model és l’altre alternativa de la que es presentarà com en el model anterior un 
esquema, i un full amb les principals característiques. 

A.4.1 Esquema del model HP Indigo press 5000 

Amb l’esquema de la Fig. B.2 es pot veure com el sistema d’impressió té els mateixos 
elements que el model 3050, i com la resta de la impremta és diferent. Aquest model 
incorpora més capacitat d’entrada de paper, que permet carregar més tipus de paper i més 
quantitat. 

 

Fig. A.2. Esquema interior del model HP Indigo Press 5000 
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A.4.2 Característiques del model HP Indigo Press 5000 

 

  Especificacions de la impremta:   
Velocitat d’impressió 4.000 pàgines A4 a quatre colors per hora 
 16.000 pàgines A4 a un color per hora 
Qualitat d’imatge  812 x 812 ppp  
  Liniatura de trama: 144, 160, 175, 180 i 230 ppp 
Format d’imatge  308 x 450 mm màx. 
Format del paper  320 x 475 mm màx. 
Gramatges  70 - 350 g/m2 estucats  
  65 - 300 g/m2 no estucats 
Tecnologia d’impressió  Tecnologia HP ElectroInk 
Colors de procés:   

Quadricromia estàndard  Cian, magenta, groc i negre 
HP IndiChrome Impressió en 6 colors Cian, magenta, groc, negre, taronja i violeta 
Colors PANTONE  Imprimeix colors PANTONE 
  barrejats amb el sistema HP IndiChrome 

Sistema d’entrada del paper  Fins a 4 mòduls d’alimentació amb 3 safates  
 2 safates amb capacitat de 245 mm  
 1 safata amb capacitat de 85 mm 
Sistema de sortida del paper Fins a 4 safates de 600 mm 
  Safata de proves de 25 mm 
Dimensions de la impremta  Longitud: 3.969 mm 
 Amplada: 2.227 mm 
  Altura: 2.076 mm 
Pes de la impremta 2.977 kg 

  Especificacions de l’estació de treball:   
Arquitectura Adobe® PostScript 3® RIP 
Plataforma de software  Microsoft® Windows XP® Professional 
Plataforma de hardware  Processador Pentium® 4 a 2,8 GHZ,   
 Memòria RAM de 1 GB i disc dur de 160 GB 
 Monitor de pantalla plana de 15 polzades 
 DVD-RW/CD  
  2 Discs de memòria d’imatge de 36 GB 
Protocols de xarxa TCP/IP 
Connexió de la xarxa física  10/100/1000 Base-T fins LAN Gigabit 
Formats i estàndards compatibles PostScript de nivell 3, PDF, TIFF, JPEG,  
  EPS, PPML i JLYT  
HP Indigo Yours Truly  Personalització en color 
Software HP Remote compatible amb:  Microsoft® Windows: 2000, XP, 2003 

Taula A.2. Característiques del model 5000 
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B Selecció de maquinària de post impressió 

Les impremtes HP Indigo proporcionen les impressions en fulls DIN A3 que cal transformar 
en els documents finals. Aquests documents són molt variables i són necessaris uns 
processos de post impressió per poder obtenir els documents acabats. 

Segons les necessitats dels documents cal fer diverses operacions per les que són 
necessàries diversos tipus de màquines de post impressió: guillotines, plegadores, 
enquadernadores, grapadores, etc. Existeixen moltes màquines de post impressió però cal 
centrar-se en el tipus de màquina adequat pel centre d’impressions. 

Les característiques principals del centre d’impressions alhora de determinar el tipus de 
maquinària de post impressió són: 

• Es tracta d’un centre amb un volum de producció baix. Existeix maquinària de post 
impressió que permet tractar volums molt elevats d’impressions, volums molt allunyats 
del centre d’impressions. En canvi, hi ha maquinària destinada a usos d’oficina amb 
una producció molt reduïda i amb una baixa qualitat d’acabat. Per tant, cal trobar una 
maquinària amb una capacitat de producció relativament baixa però que mantingui un 
cert nivell de qualitat. 

• Les impremtes HP Indigo seleccionades per l’estudi treballen amb fulls de paper format 
DIN A3. És un punt molt important a  tenir en compte, ja que el fet de treballar en fulls 
independents o en paper continu, determina el tipus de maquinària a utilitzar. D’altra 
banda la maquinària seleccionada ha de permetre tractar el format A3. 

• Els documents del centre són molt heterogenis. Al centre es produeixen llibres, 
revistes, tríptics, díptics, etc. i cada tipus d’acabat necessita una maquinària específica. 
Aquest fet provoca que si el volum era petit, amb la divisió del volum segons el tipus 
d’acabat, el volum a tractar per cada màquina de post impressió encara sigui més petit. 

Aquests tres punts permeten limitar molt les opcions de maquinària, i reduir les possibilitats a 
la maquinària que realment es pot ajustar a les necessitats del centre. 

B.1 Mètode de selecció de maquinària 

Per seleccionar quina és la maquinària més adequada pel centre s’ha seguit un procediment 
de valoració de diversos punts de cada màquina, els punts que s’ha valorat són: 

• Automatització: l’automatització de la màquina permet que l’operari hi dediqui menys 
temps, i que per tant estigui disponible per realitzar altres tasques. 
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• Memòria: és la capacitat d’algunes màquines de tenir programades certes tasques 
repetitives, el que permet realitzar els treballs més ràpidament. 

• Control de l’operació: és la facilitat per manipular la màquina, veure quin treball està 
realitzant, etc. 

• Capacitat de càrrega: la capacitat de càrrega de documents per tractar i de 
documents tractats, determina quantes vegades l’operari ha de recarregar la màquina 
perquè continuï treballant. 

• Capacitat: és la velocitat de producció de la màquina, i per tant el volum de documents 
que pot tractar. 

• Flexibilitat: és convenient que una màquina pugui realitzar diversos processos 
diferents, o que per exemple, pugui treballar en línia o independentment. 

• Format admès: format de paper admès per la màquina, tant pel que fa a dimensions 
màximes com mínimes. 

• Gramatge admès: gramatge de paper admès per la màquina, tant pel que fa a 
gramatges màxims com mínims. 

• Qualitat: es valora si la màquina està destinada a obtenir documents d’una qualitat 
d’impremta, o s’acosta més a una qualitat d’oficina. 

• Preu: el cost de la màquina és un punt molt important, ja que si no fos pel preu es 
triaria directament la màquina que tingués unes prestacions superiors, encara que es 
desaprofitessin. 

S’han puntuat cada punt amb enters de l’1 al 5, essent 5 la millor valoració possible. El 
sistema per donar la puntuació es basa en dos punts. Primer en les característiques generals 
de les màquines que permet comparar entre elles quina té millors prestacions, un exemple 
clar d’això és el preu, la màquina amb un preu inferior tindrà un 5 de puntuació. 

D’altra banda, també s’ha tingut en compte les característiques del centre d’impressions i de 
les impremtes HP Indigo alhora de donar les valoracions. Per exemple, el format màxim de 
paper que permet tractar una impremta HP Indigo s’ha considerat que corresponia a un 5 en 
la categoria de format admès, i encara una màquina permeti tractar formats de paper 
superiors no obtindrà cap valoració afegida per aquesta capacitat, ja que pel centre 
d’impressions aquesta capacitat no té utilitat. 

Això comporta que la selecció de maquinària de post impressió realitzada sigui adequada 
només pel centre d’impressions d’aquest estudi, ja que per a un altre finalitat la valoració de 
la maquinària seria diferent. 
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Els diferents punt valorats estan ponderats per donar més importància a uns respecte als 
altres. Aquesta ponderació es troba a la Taula H.1. 

 

Criteri Ponderació (%)
Automatització 5 
Memòria 5 
Control de l’operació 5 
Capacitat de càrrega 5 
Capacitat 20 
Flexibilitat 5 
Format admès 10 
Gramatge admès 10 
Qualitat 10 
Preu 25 

Taula B.1. Ponderacions de la valoració de la maquinària de post impressió. 

Amb la ponderació feta es prima el preu sobre altres factors com l’automatització, ja que 
aquesta permet reduir el temps de l’operari que té un cost, però el cost que representa la 
compra de la màquina és més elevat que el possible temps afegit que calgui destinar a la 
màquina. Encara que els quatre primers punts conjuntament tenen quasi la mateixa 
importància en la ponderació que el preu. 

Un altre punt important, és la capacitat que ha de permetre tractar el volum de documents a 
un ritme semblant al de producció de la impremta, perquè la post producció no suposi un coll 
d’ampolla. 

El format i gramatge admès tenen conjuntament una ponderació important, ja que aquests 
punts determinaran quins documents poden produir. 

B.2 Maquinària seleccionada 

En aquest punt es seleccionarà la màquina més adequada segons el procediment presentat 
en l’apartat anterior, per realitzar cadascuna de les tasques de post impressió necessàries. 

Tenint en compte les necessitats del centre calen les màquines següents: 

• Guillotina 

• Enquadernadora de llibres 

• Plegadora 

• Sistema de confecció de revistes 
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La tria de cada màquina és farà a continuació de manera individual. 

B.2.1 Guillotina 

La principal marca de guillotines de les característiques necessàries del mercat és Ideal, 
encara que una altre marca també molt important és EBA. Aquestes dues marques però 
formen part del mateix grup alemany Krug & Priester, i els seus productes són molt similars 
podent considerar-se com a models diferents de la mateixa marca.  

L’altre marca de guillotines considerada és Duplo, aquesta és una empresa fabricant de 
maquinària de post impressió i també d’algunes duplicadores. 

A la Taula H.2 es mostren les valoracions de cada model considerat, i en la què es pot veure 
que la guillotina amb una millor puntuació global és la Ideal 4850-95 EP. Aquesta guillotina 
forma part de la gamma alta dels models Ideal però sense arribar a ser de les més 
sofisticades i grans. 
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Ideal 3915-95 Guillotina 1 1 2 3 2 3 3 5 2 5 3,2 
Ideal 4810-95 EP Guillotina 1 2 3 3 2 3 5 5 3 5 3,6 
Ideal 4850-95 EP Guillotina 4 3 3 3 3 3 5 5 3 5 4,0 
Ideal 5221-05 EP Guillotina 4 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3,6 
Ideal 5221-95 EP Guillotina 4 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3,6 
Ideal 6550-95 EP Guillotina 4 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3,6 
Ideal 7228-95 Guillotina 4 5 4 3 4 3 5 5 4 1 3,4 
Ideal 7228-95 LT Guillotina 4 5 4 3 4 3 5 5 4 1 3,4 
EBA 430-E Guillotina 1 2 2 3 2 3 3 5 3 5 3,3 
EBA 550 Guillotina 4 5 4 3 4 3 5 5 4 2 3,7 
EBA 551 Guillotina 4 5 4 3 4 3 5 5 4 2 3,7 
EBA 721 Guillotina 4 5 5 3 4 3 5 5 4 1 3,5 
Duplo PFI 490 Guillotina 4 5 4 3 5 3 5 5 4 1 3,6 
Duplo PFI 660 Guillotina 4 5 4 3 5 3 5 5 4 1 3,6 
Duplo PFI 720 Guillotina 4 5 4 3 5 3 5 5 4 1 3,6 

Taula B.2. Valoracions de les guillotines. 

Aquesta guillotina esta ajustada a les necessitats del centre, ja que permet tractar qualsevol 
paper que pugui ser tractar per les impremtes HP Indigo considerades en l’estudi, té les 
principals característiques de models superiors, alhora que té un preu molt competitiu. 
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Les guillotines de més alta gamma poden arribar a tallar papers amb formats força més 
grans, però aquest punt eleva molt el preu i en canvi no aporta cap valor afegit a la guillotina 
pel centre. 

B.2.2 Plegadora 

La plegadora és necessària per realitzar el plegat dels documents que ho necessiten, com 
per exemple el tríptics, díptics, etc. Aquest tipus de màquina és la més senzilla de les que es 
fan servir en el centre d’impressions, i també és la màquina que té un mercat més gran ja 
que són utilitzades també en oficines. És per això, que per aquest tipus de màquina hi ha 
moltes més empreses que ofereixen els seus models, i que per tant, hi ha més possibilitats 
de triar. 

El resultat de la valoració es troba a la Taula H.3, a on es pot veure que com en el cas 
anterior la màquina triada és de la marca Ideal, i concretament es tracta del model 8343 al 
que s’ha donat una puntuació global de 4,4.  

Les plegadores són les màquines amb un cost inferior, factor que ha influït alhora de 
penalitzar el preu, ja que les diferencies són força petites. El resultat ha estat que la 
plegadora triada té unes característiques molt bones dins d’una franja de preus raonable. Hi 
ha alguns models com el Digifold amb característiques que s’escapen a les necessitats del 
centre, i amb un nivell de preus també fora de l’abast del centre. 
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Ideal 8343 Plegadora 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4,4
Ideal 8330 Plegadora 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3,9
Ideal 8304 Plegadora 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3,4
Neopost PF-45 A Plegadora 3 2 3 3 5 4 3 3 4 5 4,0
Neopost PF-65 A Plegadora 3 2 3 3 5 4 3 3 4 4 3,8
Plus PL-300 Plegadora 3 2 3 4 5 3 3 2 3 5 3,8
Plus PL-301 Plegadora 3 2 3 4 5 3 3 2 3 5 3,8
Nagel Digifold Plegadora 4 4 4 4 1 4 5 5 5 1 3,0
Eurofold  235-S Plegadora 2 1 3 3 5 2 5 5 4 2 3,5
Eurofold  235-F  Plegadora 2 1 3 3 5 2 5 5 4 2 3,5
Uchida F-30N Plegadora 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3,6
Duplo DF-915 Plegadora 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3,7
Martin Yale  1217A Plegadora 3 3 3 3 5 3 5 4 3 4 4,0

Taula B.3. Valoracions de les plegadores. 
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B.2.3 Enquadernadora 

Les enquadernadores dels llibres seleccionades són enquadernadores de cola calenta, ja 
que són les més apropiades per enquadernar els llibres d’Edicions UPC. La valoració dels 
diferents models es troba a la Taula H.4. 
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Eurobind 38.4HF Enquadernadora 1 3 1 3 3 3 4 3 4 5 3,5 
Eurobind 38.4 Matic Enquadernadora 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3,7 
Eurobind 425 Cut Enquadernadora 4 3 4 3 5 3 5 3 4 2 3,6 
Duplo DB-200 Enquadernadora 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3,2 
Lamibind 340 Enquadernadora 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3,6 
Lamibind 380 Enquadernadora 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3,6 
Lamibind 420 Enquadernadora 3 3 2 3 4 3 5 3 4 3 3,5 

Taula B.4. Valoracions de les enquadernadores. 

La màquina seleccionada és una Eurobind model 38.4 Matic, en aquest cas totes les 
màquines avaluades tenen un grau automatització força més baix que la resta de maquinària 
de post impressió. Això es degut a que aquest tipus de màquina són força manuals, i només 
en els models amb més prestacions els processos són totalment automàtics, en aquest cas 
però els preus són tant elevats que no s’han considerat ni tant sols com a possibles 
alternatives. 

B.2.4 Sistema de confecció de revistes 

Els sistemes de confecció de revistes estan formats per tres elements: primer un alimentador 
que en la majoria dels casos és una alçadora, que proporciona els jocs de fulls que formaran 
les revistes, per un trimmer (guillotina frontal) que talla les revistes a la mesura final, i per una 
plegadora-grapadora (PG), que plega les revistes i les grapa quedant confeccionada la 
revista. 

En aquest cas l’elecció és més laboriosa que en el casos anteriors, ja que els tres elements 
que formen els sistemes confeccionadors de revistes han de treballar en sèrie, i per tant, han 
de ser compatibles entre ells. Això implica en quasi tots els casos la obligació que els tres 
elements siguin de la mateixa marca, i tot i ser de la mateixa marca cal fixar-se en la 
compatibilitat, ja que en alguns casos no tots els models d’una mateixa marca són 
compatibles. 
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El procediment que es segueix en per triar els confeccionadors de revistes és el mateix que 
en els apartats anteriors, en la Taula H.5 es pot veure les puntuacions obtingudes per 
cadascun dels models de maquinària considerats, un cop obtingudes aquestes puntuacions 
cal trobar la combinació d’elements que obtenen una puntuació més elevada. 
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Plockmatic Ofipack PL-60 PG 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 3,3 
Plockmatic Ofipack PL-61 PG 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 3,3 
Plockmatic PL-82-TC DV PG 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4,5 
Plockmatic PL-102-TC  PG 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 4,2 
Plockmatic PL-1020.TC PG 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 4,2 
Duplo DBM-120 PG 4 4 4 4 5 4 5 5 5 1 3,8 
Duplo DBM-300 PG 4 4 4 4 5 4 5 5 5 1 3,8 
Nagel Foldnak M2 PG 3 3 3 3 2 3 5 3 4 5 3,6 
Nagel Foldnak 40 PG 3 3 3 3 4 3 5 3 4 5 4,0 
Nagel Foldnak 8 PG 4 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4,5 
Plockmatic PL-83 Trimmer 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4,3 
Plockmatic PL-103 Trimmer 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4,2 
Plockmatic PL-1030 Trimmer 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4,2 
Duplo DC-645  Trimmer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4,0 
Duplo DC-545 HC  Trimmer 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 3,9 
Duplo SCC Trimmer 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 3,9 
Duplo DBM-120T Trimmer 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3,4 
Duplo DBM-300T Trimmer 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3,5 
Nagel Trimmer Trimmer 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3,9 
Plockmatic PL-306+ Alimentador 4 4 3 3 5 3 4 4 3 5 4,2 
Plockmatic Pl-310+ Alimentador 4 4 3 5 5 3 4 4 3 5 4,3 
Plockmatic PL-101 Alimentador 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 4,2 
Plockmatic PL-1000 Alimentador 4 4 3 5 5 3 4 5 3 2 3,7 
Duplo DFC-10 Alimentador 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3,3 
Duplo DFC-12 Alimentador 4 4 3 5 4 3 4 4 3 2 3,4 
Nagel S-8 Alimentador 4 5 4 4 5 3 5 5 3 2 3,8 
Nagel Robo-Feeder Alimentador 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4,3 

Taula B.5. Valoracions dels sistemes confeccionadors de revistes. 

De la Taula C.5 s’extreuen les següent conclusions: 

• La puntuació més elevada de plegadores-grapadores la obtenen amb un 4,5 la 
Plockmatic PL-82-TC DV i la Nagel Foldnak 8, que hi hagi un empat no ha de 
preocupar ja que amb la resta de maquinària ja es desfarà l’empat. 
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• En el cas dels trimmers la valoració més elevada correspon a la màquina Plockmatic 
PL-83, que ha obtingut una puntuació de 4,3 . 

• Els alimentadors que obtenen unes puntuacions més elevades són el Plockmatic PL-
310+ i el Nagel Robo-Feeder, tots dos amb una puntuació de 4,3. 

Els tres elements Plockmatic són compatibles entre ells i per tant són els elements 
seleccionats, ja que en cadascuna de les categories obtenen la puntuació més elevada. 
L’alimentador i la plegadora-grapadora de Nagel també tenen les puntuacions més elevades 
i són compatibles entre elles, però el trimmer compatible de Nagel té una puntuació de 3,9, el 
que fa que globalment el sistema format pels tres elements Plockmatic tingui una puntuació 
superior. 

L’altre possibilitat era Duplo que ofereix una maquinària amb unes prestacions molt bones, 
que en alguns casos són referents del sector. Però que també incorporen uns preus 
exageradament elevats que degut a les necessitats del centre penalitzen molt aquests 
models, ja que les necessitats ja estan cobertes amb models inferiors i la penalització en el 
preu no es veu compensada amb una puntuació molt superior de les prestacions. 
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C Planificació i abast del projecte 

A l’inici del projecte es va realitzar una planificació sobre les tasques a realitzar, així com 
també se’n va limitar l’abast. Aquest projecte va ser pensat per realitzar-se en 5 fases amb 
les que s’obtindria tota la informació necessària, i s’arribaria a trobar la viabilitat o no de la 
creació del centre d’impressions. 

C.1 Fases del projecte 

C.1.1 Fase 1: Estudi de necessitats 

1. Recopilació de dades sobre les impressions de qualsevol tipus de document que pugui 
ser imprès per les màquines HP Indigo. Dades interessants per l’estudi: 

• Estudi del cicle de vida dels documents fins que estan en mans de l’usuari final o client. 
Estudiar quin és el procés actual que segueixen els documents des del seu disseny, a 
on es realitza aquest disseny, el procés d’edició que es segueix, a on es fa la impressió 
(subcontractació o centres propis), quin procés de distribució es segueix, i quins agents 
intervenen durant tot el cicle de vida dels documents. 

• Identificar tot el que s’imprimeix: propaganda, llibres, apunts, documentació (matricula, 
tràmits,...) 

• Número d’impressions en el darrer any, separades per formats i suport (tipus de paper 
o substrat) i per blanc i negre o color. 

• Número d’impressions dels darrers 4-5 anys per veure tendències, o per veure si el 
darrer any no es pot considerar com normal. Aquestes dades possiblement no es 
podran aconseguir, però en els casos que es tinguin l’estudi serà més fiable. 

• Número de  tirades de cada document (llibre, tríptic,...), repeticions, material no utilitzat, 
total de pàgines iguals i diferents. 

2. Centres d’estudi. 

2.1. Unitats centrals. 

• Serveis generals 

• Fundació UPC (màsters i postgraus) 

• Edicions UPC 

2.2. Centres propis de Barcelona ciutat 
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• Campus nord 

o Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
ETSECCPB 

o Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 
ETSETB 

o Facultat d’Informàtica de Barcelona FIB 

• Campus sud 

o Centre de Formació Interdisciplinària Superior CFIS 

o Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona EPSEB 

o Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona ETSAB 

o Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona ETSEIB 

o Facultat de Matemàtiques i Estadística FME 

• Facultat de Nàutica de Barcelona FNB 

2.3. Centres propis de fora de Barcelona ciutat 

• Escola Politècnica Superior de Castelldefels EPSC 

• Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú EPSEVG 

• Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès ETSAV 

• Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa ETSEIT 

• Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa EUETIT 

• Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa EUOOT 

• Escola Universitària Politècnica de Manresa EUPM 

2.4. Centres adscrits o vinculats a la UPC 

• Centres adscrits consorciats  

o Escola Superior d'Agricultura de Barcelona ESAB 

o Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada EUETII 

o Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona EUETIB 

• Centres adscrits de titularitat pública 

o Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar 
EUETTPC 
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o Escola Universitària Politècnica de Mataró EUPMT 

• Centres adscrits de titularitat privada 

o Escola d'Administració d'Empreses EAE 

o Escola Universitària de Negocis de Caixa Terrassa EUNCET 

• Centres vinculats 

o Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia CITM 

o Escola de Fotografia de la Fundació UPC 

o Escola Multimèdia de la Fundació UPC  

o Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals ESPRL 

2.5. Altres: altres organitzacions vinculades a la UPC (UPCnet, Associació d'Amics de la 
UPC (AAUPC),...) 

C.1.2 Fase 2: Costos actuals 

Estudiar quins són els costos actuals que té la UPC o els diferents centres per la impressió 
dels diferents documents. Cal buscar tot els tipus de costos: d’impressió, del paper, de 
distribució, d’emmagatzematge i de rebuig de material obsolet... 

Aquesta fase ha d’anar lligada amb la fase 1, per cada necessitat que es trobi cal trobar el 
cost que actualment es paga. Si es subcontracten aquestes activitats els seu cost serà fàcil 
de valorar, però si no caldrà realitzar alguna estimació, si no hi ha cap valoració dels costos 
actuals. 

C.1.3 Fase 3: Repercussions del nou sistema 

Costos i repercussions del nou sistema HP Indigo. Tots els costos que suposa el nou 
sistema: paper, impressió, generar arxiu, distribució,... 

En aquest cas cal tenir en compte que s’haurà de fer un canvi d’analògic a digital, i segons el 
mètode de treball que es faci servir pot suposar un estalvi o un cost nou. Actualment 
Edicions UPC ja ha digitalitzat tots els seus documents, cal veure si és una tendència 
general de la UPC o la digitalització per utilitzar les màquines HP Indigo suposarà un cost 
important. 

També cal veure quins és el cost de distribució i emmagatzematge, i com realitzar aquests 
processos, a la UPC existeixen diferents sistemes de distribució interna com el que fan servir 
les biblioteques, cal veure si es podria aprofitar aquest sistema o un altre existent. 
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Aquests costos no seran exactes, es tindran uns valors màxims i mínims que només estaran 
concretats en la darrera fase quan es defineixi concretament el model de màquina (o models 
si n’hi ha més d’una), la quantitat de personal necessari, la seva formació corresponent, el 
manteniment, el nivell de producció,... 

C.1.4 Fase 4: Augment de valor dels documents 

Amb les màquines HP Indigo i el sistema digital pot augmentar el valor dels documents 
impresos. Això es pot aconseguir amb la personalització dels diferents documents, i en el cas 
de propaganda amb el màrqueting directe. 

Cal veure quins avantatges tindria la UPC i els diferents centres pel fet de crear valor afegit 
en els seus documents, o per la impressió a la carta. Aquests avantatges poden encaminar-
se a oferir un tracte més personalitzat al personal i estudiants de la UPC, a la captació de 
nous estudiants sobretot en el cas de màsters i postgraus, a l’equiparació de nois i noies dins 
dels diferents centres, etc. 

C.1.5 Fase 5: Mètode d’accés: avaluació d’alternatives 

En aquest últim punt s’haurà d’estudiar més concretament el centre d’impressions. De les 
diferents màquines HP Indigo existents caldrà veure quines són les més adequades per a les 
necessitats i possibilitats de la UPC.  

Aquest centre pot estar format per una o diverses màquines (iguals o complementàries), 
depenen d’això caldrà una quantitat de personal, espai,... caldrà fer un estudi de viabilitat de 
les diferents opcions. 

També es decidirà si es tindrà la capacitat necessària per satisfer tota la demanda de la 
UPC, si es tindrà una capacitat inferior a la demanda i la part excedent de la capacitat es 
subcontractarà. O si es tindrà un capacitat superior a les necessitats i es donarà servei a 
altres organitzacions. 

Amb tot això es tindran els costos definitius del nou sistema i es podrà realitzar una valoració 
sobre la seva conveniència segons els costos, la qualitat i els avantatges del nou sistema. 

C.2 Abast del projecte 

El present projecte va ser pensat perquè només desenvolupes una part del projecte general, 
recopilant només una part de la informació ja que la dimensió de la universitat fa molt difícil 
poder obtenir tota la informació de tots els centres. 
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Per això i d’acord amb la Càtedra HP i els responsables de Hewlett-Packard es va decidir 
restringir l’estudi a les unitats centrals: Serveis generals, Fundació UPC i Edicions UPC, a 
més de agafar una escola com a model que en aquest cas va ser l’ETSEIB. 

La idea inicial és que en un futur si els resultats obtinguts en aquest projecte són 
interessants, es pugui completar l’estudi afegint la resta de centres de la UPC. I amb aquest 
sistema de divisió del projecte des del primer projecte, hi haurà uns resultats sobre els 
avantatges de les màquines HP Indigo per a la UPC, i en el conjunt dels projectes com 
aquesta tecnologia es fa més o menys adequada amb l’augment de necessitats. 

C.3 Objectius del projecte 

Un cop establert l’abast i les limitacions del projecte és van establir els objectius concrets per 
al present projecte: 

• Realització de l’estudi de viabilitat de la maquinària HP Indigo per a la UPC, però 
restringit a les unitats centrals i a l’ETSEIB. 

• Estudi de les necessitats dels diferents tipus de documents que fa servir la UPC. 

• Costos actuals que té la UPC (unitats centrals) per la impressió dels diferents 
documents. 

• Repercussions del nou sistema. Avantatges i possibles estalvis de costos amb la nova 
maquinària HP Indigo. 

• Estudi de l’augment de valor dels documents per les característiques i capacitats de les 
màquines HP Indigo. Possibles usos la nova tecnologia per crear valor afegit. 

• Mètode d’accés. Disseny del centre més adequat segons les necessitats trobades 
anteriorment. Estudi concret del possible estalvi de costos del nou sistema i estudi de 
viabilitat del projecte. 

C.4 Temporalitat i planificació del projecte 

El projecte va ser pensat per desenvolupar-se en 6 mesos tenint en compte que durant el 
mes d’agost la majoria d’unitats de la UPC tanquen, i que per tant, durant aquest temps seria 
molt complicat obtenir qualsevol tipus d’informació. És per això que el mes d’agost no va ser 
comptat en el projecte. 

Mitjançant el diagrama de Gantt de la Fig. D.1 es pot veure quina ha estat la planificació del 
projecte.  
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Fig. C.1. Diagrama de Gantt del projecte 

Tot i que en el diagrama i en la planificació les fases 1 i 2 són independents, són fases amb 
un contingut estretament relacionat que calia realitzar conjuntament. 
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D Pressupost del projecte 

En el pressupost es detallarà el cost de la realització de l’estudi del projecte, i no s’inclourà la 
materialització del projecte. En aquest pressupost s’inclouen les despeses de personal, 
desplaçaments, material i equipament. 

D.1 Costos inclosos en el pressupost 

A continuació es detallen tots els costos inclosos en el pressupost. 

D.1.1 Costos de personal 

En aquesta partida s’inclouen les despeses generades per les hores d’enginyer invertides en 
el projecte. Aquestes hores han estat invertides en la realització de l’estudi tècnic, cerca 
d’informació, preparació i realització d’entrevistes, anàlisi de les dades, redacció del projecte, 
etc. 

D.1.2 Cost de l’equipament 

Per la realització d’aquest projecte ha estat necessari un equip informàtic (ordinador, 
impressora, etc.), a més del software corresponent (Microsoft Office). L’equipament és 
amortitzable en 3 anys i se li aplica al projecte un 22% del seu valor. El preu de l’equipament 
sencer és de 1.600€. 

D.1.3 Cost de desplaçaments 

Durant la realització del projecte han estat necessaris diversos desplaçaments per realitzar 
entrevistes, i poder així obtenir la informació necessària per la realització del projecte. El cost 
de transport estimat és de 0,20 €/km. 

D.1.4 Cost de material 

El material necessari per la realització del projecte ha estat material d’oficina normal: paper, 
tinta d’impressora, bolígrafs, fotocòpies, connexió a internet, carpetes, etc. amb un cost total 
de 200€. 
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D.2 Pressupost 

En la taula següent es mostra en pressupost del projecte. 

 

Descripció Preu Quantitat Import 

Costos de personal 50 €/h 500 25.000,00 € 

Cost de l’equipament 1.600 € 0,22 352,00 € 

Cost de desplaçaments 0,20 €/km 80 16,00 € 

Cost de material 200 € 1 200,00 € 

  Subtotal 25.568,00 € 

  + 16% de IVA 4.090,88 € 

  TOTAL 29.658,88 € 

Taula D.1. Pressupost del projecte 
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E Preus i proveïdors 

Els preus utilitzats en aquest projecte són preus de mercat actuals. S’han utilitzat diferents 
proveïdors per valorar el cost dels diferents elements que intervenen en el projecte, en el cas 
de maquinària o equipament s’inclourà la valoració feta pel proveïdor, i en el cas dels 
materials s’indicarà la font d’on s’ha obtingut les tarifes. 

E.1 Impremtes HP Indigo 

El preu utilitzat en el projecte dels diferents models d’impremtes HP Indigo ha estat obtingut 
directament de Hewlett-Packard 

E.2 Cost de tinta i altres consumibles 

No s’ha detallat el cost de la tinta així com el dels altres consumibles d’impressió com olis, 
dissolvents, planxes, etc. perquè s’ha utilitzat els costos unitaris per impressió obtinguts de 
Hewlett-Packard, que és el subministrador d’aquests productes. 

E.3 Cost del paper 

El proveïdor de paper que s’ha escollit és Torraspapel Distribució, ja que és el proveïdor 
recomanat per HP, el proveïdor que distribueix el paper HP Indigo, i el principal distribuïdor 
de l’Estat. 

A més ofereix un bon servei donant resposta a les necessitats dels clients en 24 hores. Les 
tarifes utilitzades són les corresponents al 2005, ja que s’ha comparat amb el cost de les 
impressions durant el 2005. 

La tarifa del paper del 2005 es pot obtenir directament de la pàgina web de l’empresa 
(www.torrasdistribucion.com), i en ella figuren tots els papers utilitzats en el projecte així com 
les condicions de pagament i servei. 

E.4  Maquinària de post impressió 

Els preus de la maquinària de post impressió han estat obtinguts de Ofisistem, que pertany a 
l’empresa Ofilando, S.L., empresa especialitzada en la fabricació i distribució de maquinària 
per oficina i arts gràfiques. 
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Aquesta empresa distribueix totes les màquines que s’ha utilitzat en el projecte. El 
pressupost per la compra de la maquinària de post impressió del projecte es pot veure a la 
Fig. F.1. 

 

Fig. E.1. Pressupost de la maquinària de post impressió 

E.5 Consumibles de la maquinària de post impressió 

Els preus dels consumibles, grapes i cola per la enquadernadora, han estat obtinguts també 
de l’empresa Ofilando que subministra els equips. 

Aquests preus estan disponibles a la pàgina web de l’empresa (www.ofisistem.com), des 
d’on es poden comprar directament aquests productes.  
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E.6 Material embalatge 

El proveïdor de les caixes de cartró per l’embalatge dels documents és Manutan, empresa 
especialitzada en la distribució d’equipaments i materials per la industria i oficines. Les tarifes 
de Manutan estan disponible en la seva pàgina web (www.manutan.es). 

Existeixen diverses empreses que ofereixen caixes de cartró, que és l’embalatge utilitzat en 
el projecte, com per exemple Cartonajes Font i Rajapack. Manutan té els productes que 
s’ajusten més a les necessitats del centre a uns preus més baixos, i per això ha estat el 
proveïdor escollit. 

E.7 Mobiliari 

El proveïdor del mobiliari utilitzat en la oficina, l’armari del magatzem i la taula de treball del 
centre d’impressions és Kaiserkraft, és una empresa competidora de Manutan i amb 
característiques semblants. Es pot veure el detall dels preus del mobiliari a la Taula F.1. 

 

Pos Ref. Descripción Unidades Precio Suma 
1 755379 Oferta completa, escritorio, buck rodante, 

armario para archivadores, estantería, silla 
giratoria de oficina, con silla color antracita 

1 629.00 € 629.00 € 

2 760429 Mesa de trabajo universal, medidas del tablero 
LxA : 1250x800 mm, verde reseda, tablero de 
MDF 

1 236.50 € 236.50 € 

3 156302 Armarios-almacén, HxAxP 1950x950x420 mm, 
con cajas visualizables, baldas 6 unidades, 
verde reseda RAL 6011 

 

1 629.00 € 629.00 € 

 

• Son válidas las condiciones de 
suministro y de pago nuestras.  
• Precios sin IVA.  

Suma: 1494.50 
€ 

Gastos de envio: 0.00 € 

Suma general: 1494.50 
€  

Taula E.1. Preus del mobiliari del projecte de Kaiserkraft 

Per al mobiliari també s’ha consultat preus d’altres empreses com són: Office Depot, Ofi-
Vallès i Bueso. Essent els productes de KaiserKraft els que tenen preus més reduïts. 

També s’utilitzaran prestatgeries pel magatzem, i en aquest cas el proveïdor serà Manutan, 
ja que és el que té millor oferta d’aquest tipus de producte. Es pot veure el preu de les 
prestatgeries a la Taula F.2. 
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Cantidad 
Referencia 

del 
producto 

Designación 
Unidad 

de 
venta 

Precio 
unitario 

en € 

Total 
en € 

4 207Y5012   

KIT ESTANTERÍA 500KG/4 
NIVELES 

2000X1260X500MM 
MÓDULO INICIAL   

  UN 175,00 700,00 

   Total de su pedido 700,00 

Taula E.2. Preus de les prestatgeries del magatzem de Manutan 

E.8 Equipament informàtic 

El preu de l’ordinador del projecte correspon al proveïdor Dell, ordinador que incorpora 
Windows Xp i impressora de Dell. El pressupost resumit de l’equip informàtic es troba a la 
Taula F.3. Dell és un dels proveïdors més importants d’equipament informàtic gràcies a oferir 
uns preus molt competitius, la tarifa utilitzada en el projecte és especial per a grans 
organitzacions i universitats. 

 

Descripción Cantidad Total sin Total con 

    IVA IVA 
NUEVO OptiPlex™ GX520 Chasis SF    1 EUR 1,523.00 EUR 1,766.68 
       

  Precio sin Porcentaje de Precio con 

  IVA IVA IVA 
System  EUR 1,523.00 16% EUR 1,766.68 

Entrega  EUR 40.00 16% EUR 46.40 

Total  EUR 1,563.00  EUR 1,813.08 

 Precio sin     Precio con 

IVA     IVA 

Importe a Pagar  EUR 1,563.00 EUR 1,813.08 

Taula E.3. Preu de l’ordinador Dell 

Pel software utilitzat (Adobe Creative Suite 2 Premium i Microsoft Office Professional) els 
preus s’han obtingut d’Adobe i Dell. Són preus de mercat que es poden trobar en multitud de 
proveïdors. 
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F Impacte ambiental del projecte 

En la legislació actual es proposen llistes d’accions i llistes de projectes que han de ser 
avaluats per valorar l’impacte ambiental. Actualment la legislació vigent és la Directiva 
85/337/CEE a nivell europeu, que ha estat ampliada per la Directiva 97/11/CE. La legislació 
espanyola queda recollida a la llei 9/2000. Per la seva part la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el DOGC núm. 1000 de 3/6/1988 regula l’avaluació d’impacte ambiental. 

Aquest projecte per les seves característiques i dimensió no requereix d’un estudi d’impacte 
ambiental, tot i així es tractarà breument les possibles incidències del projecte envers el medi 
ambient. 

F.1 Descripció del projecte 

Aquest projecte consisteix en l’adquisició per part de la universitat d’una impremta digital HP 
Indigo, per poder realitzar les impressions necessàries de la universitat, i deixar de 
subcontractar aquesta activitat. 

Alhora serà necessaria l’adquisició de maquinària complementaria per realitzar la post 
impressió dels documents. 

El projecte no requereix de la construcció d’infraestructures, ni edificis, ni cap instal·lació ja 
que les activitats del centre es poden realitzar en un espai destinat a oficines. I en principi el 
centre s’ubicaria en un espai existent al Campus Nord de la UPC. 

F.2 Alternatives del projecte 

Les alternatives del projecte que s’han considerat viables són els models d’impremta HP 
Indigo press 3050 i HP Indigo press 5000. Aquestes màquines es diferencien només en les 
seves capacitats de producció, però tot el procés de funcionament, matèries primeres 
utilitzades i residus són idèntics pels dos models d’impremta. 

Pel que afecta a la localització del centre d’impressions, s’ha establert com a possibles 
alternatives qualsevol campus dels que té la UPC. Com ja s’ha dit l’impacte del centre sobre 
el territori és molt reduït i qualsevol de les alternatives és possible, l’alternativa escollida en el 
projecte és el Campus Nord que és una ubicació adequada per al centre, encara que 
qualsevol de les altres alternatives també era igual de compatible. 
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F.3 Recursos materials utilitzats 

• Eines i utillatges: Software de tractament d’imatges, material d’oficina, mostraris de 
paper, mostraris de color Pantone, etc. 

• Maquinària i equips: Màquina d’impressió digital d’offset tèrmic HP Indigo, guillotina, 
plegadora, enquadernadora, tren de producció de revistes format per plegadora-
grapadora, guillotina frontal i alçadora, i ordinador. 

• Matèries primeres i de consum: Tinta líquida HP Electrolnk, paper, discs compactes, 
material d’oficina, dissolvents, olis, lubricants, recanvis de planxes i coixins, etc. 

• Instal·lacions i altres: Oficina, zona d’impressió i zona d’emmagatzematge, aquestes 
zones necessiten il·luminació. 

F.4 Residus i emissions generades 

• Paper: és el principal residu del centre ja que constitueix la principal matèria primera. 
Procedeix de restes de tall, proves d’impressió, material imprès defectuós, etc. 

• Residus perillosos: restes de tinta, olis, dissolvents, etc. així com dels seus envasos. 

• Emissions atmosfèriques: soroll, vibracions, i compostos orgànics volàtils alliberats 
dels productes químics. 

• Plàstics: provinents del envasos de tinta i altre material. 

F.5 Activitats per reduir la incidència del centre 

F.5.1 Energia 

• Registrar els consum energètics de les màquines per unitat, per poder controlar millor 
els seus consums. 

• Apagar les màquines en els períodes de no utilització. 

• Configurar els equips informàtics per reduir el consum elèctric. I apagar els equips 
informàtics per períodes d’inactivitat superiors a una hora. 

• Moderar la intensitat de llum en els espais a on no sigui necessària una forta 
il·luminació. 
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F.5.2 Consum de materials 

• Utilització de papers de menys gramatge i reciclats. Encara que aquest punt depèn 
més de les demandes dels usuaris finals. 

• Establir una política adequada d’emmagatzematge dels productes quan existeixi 
caducitat en els mateixos (dissolvents, olis, etc.) 

• Recuperar envasos i embalatges. 

• Intentar aproximar al màxim la superfície d’impressió en el paper per reduir les restes 
de paper sobrant. 

F.5.3 Gestió de la contaminació i dels residus. 

• Mantenir en funcionament els equips el temps imprescindible per reduir les emissions 
de soroll al màxim. 

• Enviar el material malmès paper, tintes, etc. a empreses especialitzades pel seu 
tractament. 

• Reciclar les restes de paper. 

F.6 Millores respecte el procés actual 

El sistema actual utilitzat per la UPC per la impressió dels seus documents és la 
subcontractació de les impressions. Les empreses subcontractades utilitzen sistemes 
d’impressió offset convencionals en gran part de les impressions, i per tant el nou sistema 
passa de l’offset tradicional al sistema digital HP Indigo. 

Amb el sistema convencional existeixen tot una sèrie de processos intermedis que generen 
residus que amb el nou sistema no existeixen. Per poder realitzar les impressions són 
necessàries les planxes i els fotolits que requereixen de processos especials pel seu 
tractament, així com tots els productes químics pel revelat. 

A més els equips són molt més grans i amb una estació d’impressió per cada separació de 
color, el que suposa un consum més elevat de lubricants, olis i altres productes pel 
manteniment. 

Les impremtes tradicionals fan servir aigua en el procés, obtenint-se aigua al finalitzar el 
procés amb residus dissolts. 
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Per tant, amb el nou sistema és redueixen molt els consums de materials i els residus 
generats, així que globalment la creació del centre té un efecte positiu envers el medi 
ambient, ja que substitueix els processos actuals per uns altres menys contaminants. 
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G L’alternativa del rènting 

El rènting és una eina molt útil per a la gestió dels béns per part de les organitzacions. Entre 
els avantatges del rènting, es poden destacar el següents: 

• Permet disposar d’un bé sense que s’hagin de fer desemborsaments inicials.  

• Es comptabilitza directament com una despesa, i per tant, no s’han d’amortitzar els 
béns.  

• Es coneixen, a priori, totes les despeses de l’operació, de manera que les despeses 
variables es converteixen en una quota mensual.  

• Es pot deduir la quota com a despesa a l’impost de societats.  

• Evita els problemes de l’obsolescència tecnològica dels béns.  

G.1 Hewlett-Packard Financial Services 

Hewlett-Packard ofereix serveis de rènting dels seus productes mitjançant HP Financial 
Services, creada a nivell mundial per completar la gamma de serveis oferts per HP als seus 
clients. 

Aquest servei permet donar resposta als riscs que comporta l’adquisició de productes 
informàtics i d’alta tecnologia, mitjançant el qual es poden eliminar els problemes de la 
realització constant d’inversions per fer front a l’obsolescència dels equips. 

El serveis que ofereix HP Financial Services són: 

• Retirada i substitució dels actuals equips. En el cas què els equips tinguin valors 
contables pendents d’amortitzar, HP Financial Services soluciona el problema traient 
els actius del balanç i incloent-los en l’operació de rènting. 

• Possibilitat d’incloure tots els costos en una única factura mensual: hardware HP, 
software, manteniment i instal·lació.  

• Possibilitat d’ampliació, renovació o substitució dels equips durant el contracte, evitant 
l’obsolescència tècnica i permeten disposar de la tecnologia més avançada en cada 
moment. 
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G.2 Rènting de les impremtes HP Indigo 

Entre els diferents productes de rènting que ofereix HP Financial Services també figuren les 
impremtes digital HP Indigo. Les ofertes de rènting es realitzen en cada cas particular tenint 
en compte l’organització a qui va dirigida la oferta, i els béns i serveis inclosos en el contracte 
de rènting. 

Les condicions de rènting de les impremtes que han constituït les alternatives del projecte 
(els models HP Indigo press 3050 i 5000) per a la Universitat Politècnica de Catalunya es 
troben a la Taula H.1. 

 

 

Alternativa 
Termini 

Quotes 
mensuals sense 

assegurança 

Quotes 
mensuals amb 
assegurança 

HP Indigo 3050 60 mesos 6.114,15 € 6.262,25 € 
HP Indigo 5000 60 mesos 7.209,22 € 7.383,85 € 

Taula G.1. Condicions del rènting sense IVA. 

Aquests costos del rènting es completen amb les condicions del contracte de rènting al 
finalitzar el contracte, en què es disposa de diverses opcions: 

• Adquirir les impremtes segons el seu valor de mercat. 

• Tornar els equips a Hewlett-Packard. 

• Prorrogar el lloguer per mesos addicionals. 

Aquestes són les condicions en què Hewlett-Packard ofereix les seves impremtes en rènting 
a la UPC. Cal dir que en aquest cas el manteniment no està inclòs en aquestes condicions 
de rènting, i que per tant, cal afegir l’import de les quotes de manteniment. 

G.3 El rènting i el centre d’impressions 

Un dels principals avantatges del rènting és la seva consideració de despesa, que permet 
reduir l’impost de societats que paguen les empreses que fan ús d’aquesta possibilitat. En el 
cas del centre d’impressions aquest benefici repercutiria sobre la universitat, que és qui 
realitza la inversió i la propietària del centre d’impressions. 

Com que la universitat no paga impost de societats aquest avantatge desapareix, i l’únic que 
es manté és el de la disminució del risc ja que no és necessària l’adquisició del bé per part 
de la Universitat. 
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Per tant, es pot valorar fàcilment el valor actual del rènting mitjançant el seu valor actual, i un 
cost de capital del 3,11% (el valor que s’ha fet servir durant tot el projecte), amb l’equació 
següent: 

n
t

t
t 0

Q
(1 k)

VAN
=

=
+∑                                                         Eq.G.1 

Tenint en compte les quotes anuals obtenim un valor actual del rènting en el cas del model 
HP Indigo 5000 de 404.519,09€, valor superior al valor d’adquisició que és de 395.000€. 
l’increment de cost actual que suposa el rènting és de 9.519,09€. 

El mateix succeeix amb l’alternativa del model 3050, amb la que s’obté un valor actual del 
rènting de 343.073,02€ que també és superior al valor d’adquisició de la impremta que és de 
335.000€. En concret el sobrecost que suposa el rènting és de 8.073,02€. 

Una altre possibilitat alhora d’estudiar el rènting és determinar la k de l’Eq. H.1 quan el VAN 
és zero, així s’obté el cost que representa el rènting. Aquest procediment de fet és el del 
càlcul de la TIR. 

Tenint en compte el preus dels dos model d’impremta i les quotes del rènting s’obté una k  
del 3,95% en els dos casos. Aquest cost és superior al cost de capital estimat en el projecte, 
fet coherent amb els sobrecostos que s’han trobat anteriorment. 

Per tant, amb l’opció del rènting es redueix el risc però s’incrementen els costos ja que en 5 
anys que és la duració inicial del rènting, el valor actual del mateix és superior al cost 
d’adquisició de les impremtes. Cal afegir que al finalitzar aquests 5 anys en el cas del rènting 
les impremtes tornaran a Hewlett-Packard, i en el cas de l’adquisició aquestes impremtes 
seran propietat de la universitat. Podent-les utilitzar durant uns quants anys més, fins que 
quedin obsoletes o s’esgoti la seva vida útil. 

Per tant, la diferència de cost entre el rènting i l’adquisició és força més elevada que els 
valors donats anteriorment, si es té en compte que les impremtes poden estar en 
funcionament durant molt més de 5 anys. 

Tot i que generalment el rènting és una molt bona opció perquè combina la reducció dels 
riscs amb uns costos reduïts, fruit dels avantatges fiscals de que gaudeixen aquests tipus de 
contractes, en aquest cas i degut a que la universitat no està subjecte a l’impost de societats, 
el cost del rènting és molt elevat. 

Aquest cost tant elevat és difícil d’admetre només tenint en compte els riscs del projecte, al 
que cal afegir que es tracta d’impremtes per un ús intern de la universitat, i amb les que no 
ha de competir en el mercat amb altres empreses, i que per tant l’obsolescència no es tant 
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crítica com en el cas de les impremtes que fan servir aquesta tecnologia. Tot i que la 
obsolescència també és un factor important en el cas de la universitat que podria arribar a 
tenir uns costos superiors als preus de mercat. 

Aquestes impremtes a més, són d’una tecnologia avançada i que difícilment en 5 anys 
hauran quedat totalment obsoletes, més tenint en compte que els models de l’estudi són 
relativament nous en el mercat i suposen un gran avanç tecnològic. I el centre d’impressions 
disposarà d’un manteniment per part de Hewlett-Packard, amb un cost elevat, que en principi 
ha de garantir el bon funcionament de les impremtes durant molt de temps. 

Es pot concloure que el risc suportat amb aquestes impremtes no és suficient per admetre 
l’increment de costos que suposa el rènting. I que per tant, la opció del rènting s’ha de 
descartar ja que l’adquisició de les impremtes és una opció econòmicament més bona. 
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