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Resum 

En aquest projecte es volen estudiar els avantatges que obtindrà la UPC amb l’adquisició 
d’una impremta digital HP Indigo. Aquest estudi es basa en la creació d’un centre d’impressió 
a la UPC format per una impremta HP Indigo, la maquinària de post impressió necessària per 
realitzar el procés d’acabat dels documents, el personal, el mobiliari, etc. 

S’ha estudiat la gestió de les impressions, els volums i costos actuals de les unitats centrals 
de la UPC: Servei de Comunicació i Promoció, Fundació UPC i Edicions UPC. També s’ha 
estudiat un centre docent que serveix de model: l’ETSEIB. 

Existeixen dos models que s’ajusten a les necessitats i volums del centre: els models HP 
Indigo 3050 i HP Indigo 5000. Tots dos models tenen característiques similars però 
difereixen en la seva capacitat de producció i el seu preu. 

Amb els volums i costos actuals, i els costos que el nou sistema ocasiona, s’obtenen uns 
estalvis. A partir dels valors trobats es pot determinar que amb el volum d’impressions 
estudiat el més convenient és la creació del centre amb un impremta model 3050, ja que es 
tracta d’una inversió amb una rendibilitat positiva encara que amb una liquiditat força 
elevada. 

Es tracta però, d’una inversió amb un risc elevat ja que una petita variació de qualsevol factor 
de la inversió, com el volum de producció, el cost de capital o el valor residual de 
l’equipament, comporta rendibilitats negatives de la inversió. 

Amb un augment del volum, la inversió adquireix una rendibilitat i liquiditat molt bona essent 
en aquest cas el model 5000 el més adequat per constituir el centre d’impressions. Aquest 
augment del volum es pot produir fàcilment si és té en compte tots els centre docents que no 
han estat inclosos en l’estudi. 

A més, el sistema d’impressió HP Indigo permet personalitzar els documents, reduir els 
costos en tirades d’impressió curtes, i tot un seguit d’avantatges mantenint una qualitat 
d’impressió elevada. Això permetria a la universitat augmentar el valor afegit dels documents 
alhora que millorar-ne la gestió. 

Existeixen dos avantatges per a la UPC amb la creació del centre d’impressions, un és que 
es produeixen uns estalvis respecte el sistema actual, i l’altre és que el nou sistema 
incrementa el valor afegit dels documents. 
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1. Glossari 

Alçadora: màquina que subministra de forma ordenada els diferents fulls que constitueixen 
una revista o un llibre per ser plegats, tallats i enquadernats. 

Coixí: element de cautxú del sistema offset muntat en un rodet que transfereix la imatge al 
paper, que li ha estat transmesa per la planxa. 

Edició: conjunt de procediments de preparació, impressió i publicació d’una obra impresa. 

Enquadernadora de cola calenta: màquina que realitza la unió dels fulls que formen els 
llibres i la coberta, es calenta la cola fins a fondre-la i s’encola els lloms de les pàgines unint-
los a la coberta. 

Fotolit: pel·lícula del conjunt del muntatge que es vol imprimir, preparada per transferir-se a 
la planxa offset. Cal un fotolit per cada separació de color de la imatge. 

Gramatge: massa per unitat de superfície d’un material laminar, com ara el paper, la 
cartolina o el cartó, expressada en grams per metre quadrat. 

Guillotina: màquina destinada a tallar fulls de paper apilats. Pot fer-se servir també per tallar 
altres materials tous presentats en fulles: cartró, matèries plàstiques, xapa de fusta, etc. 
Consta d’una gavineta que realitza talls rectilinis formant 90 graus amb el lateral de la 
guillotina. 

Mailing: tramesa publicitària personalitzada que s’envia per correu a persones 
seleccionades prèviament que sol constar d’un sobre exterior, una carta publicitària, un fullet 
i un cupó de resposta. 

Maquetació: acció de dissenyar, projectar o realitzar un model d’un imprès, una revista o un 
llibre, que permet donar una idea de la realització final. 

Màrqueting directe: és una forma del màrqueting que envia els seus missatges 
promocionals directament als consumidors sense la intermediació dels mitjans de 
comunicació. La manera més habitual del màrqueting directe és el mailing, encara que 
n’existeixen altres com el telemàrqueting. 

Offset: mètode de reproducció de documents o imatges sobre paper o altres materials, 
consistent en aplicar tinta sobre una planxa metàl·lica muntada en un cilindre que transfereix 
la imatge a un coixí per pressió, per passar-la finalment al paper. Perquè la planxa s’impregni 
de tinta només en l’espai desitjat, se li realitza un tractament fotoquímic de manera que les 
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parts tractades repel·leixen l’aigua, la planxa primer es mulla amb aigua i després es passa 
pel tinter, i com la tinta és un compost oliós queda només fixada a les parts a on no hi ha 
aigua. 

Pantone: estàndard internacional de codificació de colors en el sector de les arts gràfiques. 

Planxa: placa de metall, generalment zinc, en la que es fixa la imatge mitjançant un procés 
d’insolació del fotolit, posteriorment es realitza el revelatge convertint les zones de la imatge 
en hidrofòbiques (accepten la tinta greixosa però no l’aigua) i les zones corresponents al 
blanc de la imatge en hidròfiles (accepten l’aigua). Són necessàries tantes planxes com 
separacions de color tingui la imatge. 

Plegadora: màquina que permet realitzar el plegat dels documents mitjançant una pressió 
variable segons el gruix del paper, fins obtenir la forma desitjada i eliminant les forces de 
recuperació. 

Quadricromia: impressió feta en quatre colors, tres dels quals són els de la tricromia i el 
quart és el negre o un altre color fosc. La quadricromia és, de fet, una variant de la tricromia i 
s’obté per la reproducció per superposició de les tres imatges monocromàtiques dels tres 
colors primaris i de la del negre en la mateixa impressió del text. 

Separació de color: cadascuna de les divisions d’una imatge en els colors bàsics que la 
componen. 

Tricromia: impressió feta en els tres colors primaris (groc, magenta i cian). 

Trimmer: també anomenada guillotina trilateral o frontal, que a diferència de la guillotina 
convencional pot efectuar el tall simultani dels tres costats d’un llibre o revista. 
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2. Prefaci 

En aquest projecte es vol estudiar la viabilitat de la creació d’un centre d’impressions digital 
amb tecnologia Indigo de l’empresa Hewlett-Packard. Així es vol veure l’efecte de substituir la 
diversitat de proveïdors externs que pot tenir la UPC, per un centre propi, i que a més faci 
servir la tecnologia HP Indigo. 

2.1. Origen del projecte 

La idea d’aquest projecte va néixer de la col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya i Hewlett-Packard, que ha estat plasmada en la Càtedra HP. Dins d’aquesta 
col·laboració va sorgir la idea de realitzar aquest estudi per veure la viabilitat de la creació 
d’un centre d’impressions amb tecnologia HP Indigo a la UPC. 

Per una banda aquest projecte afavoria els interessos de Hewlett-Packard ja que els 
permetia avaluar les capacitats d’un producte, les impremtes Indigo, que podria ser adequat 
per a la UPC. I més endavant els resultats obtinguts es podrien utilitzar per estudiar les 
possibilitats d’aquesta tecnologia en les altres universitats catalanes o fins i tot espanyoles. 

Per la seva banda la UPC pot avaluar el procés que actualment segueix per realitzar totes 
les impressions, i comparar-lo amb el sistema estudiat.  

A més, amb aquest projecte es fa un pas més en la col·laboració entre les dues 
organitzacions, la UPC i Hewlett-Packard, mitjançant la Càtedra HP. 

2.2. Motivació 

El projecte final de carrera ha de permetre posar en pràctica els coneixements adquirits en la 
titulació. Si bé aplicar-los tots seria molt complicat degut a la quantitat de branques dels 
estudis, sí que com a mínim hauria de permetre posar-ne en pràctica una part. 

Ara bé, el PFC a més de l’anterior, també hauria de servir de pont entre el món universitari i 
el professional ja sigui en una empresa, una universitat, l’administració pública o qualsevol 
altre tipus d’organització.  

A aquest projecte, se li pot donar aquesta funció, ja que es tracta d’un estudi que podria 
arribar a ser real, tant per a la universitat com per Hewlett-Packard. I a més de poder posar 
en pràctica diferents coneixements adquirits en els estudis, en aquest projecte és necessària 
la realització de reunions, entrevistes, presentacions de seguiment, i fins hi tot negociacions 
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amb diverses persones de diferents organitzacions. Això permet introduir-se en el món 
professional on aquest tipus de tasques són molt importants, i que durant els estudis és molt 
difícil de poder posar en pràctica. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és estudiar la viabilitat econòmica de l’adquisició per part de 
la Universitat Politècnica de Catalunya d’una o més impremtes HP Indigo, així com el valor 
afegit que pot aportar aquesta tecnologia a la universitat. 

La impremta necessita de personal i de tot un equipament complementari de maquinària, 
mobiliari, etc., que conjuntament s’ha anomenat centre d’impressions. I és aquest centre 
l’objecte real d’estudi econòmic del projecte.  

Per assolir aquest objectiu cal realitzar tot un seguit de tasques: 

• Estudiar el sistema actual de gestió dels documents que genera la UPC. 

• Obtenir el volum d’impressions de la universitat, així com els costos actuals que 
representa aquest volum. 

• Estudiar la repercussió dels costos que el nou sistema ocasionaria.  

• Trobar possibles avantatges del nou sistema. 

• Estudiar la viabilitat econòmica del centre d’impressions. 

3.2. Abast del projecte 

Degut a la dimensió de la Universitat Politècnica de Catalunya aquest projecte es restringirà 
a l’estudi del volum d’impressions de les unitats centrals de la universitat, i d’una escola: 
l’ETSEIB. 

Amb aquesta restricció s’inclouen les unitats centrals ja que a priori són les que tenen un 
volum d’impressions més elevat, i en principi el conjunt de centres docents hauria de tenir un 
volum molt inferior. 
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4. Organització i funcionament actual de la UPC 

En aquest apartat s’estudiarà com està organitzada la Universitat Politècnica de Catalunya 
pel que fa a la gestió de documents. En concret s’estudiarà la impressió de documents a la 
UPC i a l’ETSEIB. 

El terme documents és molt ampli i cal restringir-lo als documents necessaris per a aquest 
estudi. A partir d’ara el terme document es farà servir per parlar de qualsevol document 
susceptible de ser imprès per una impremta digital HP Indigo, com que de fet aquesta 
definició continua essent molt amplia, cal restringir-la encara més. 

El terme document es referirà a qualsevol document que pogui ser imprès per una impremta 
HP Indigo, és a dir, que les dimensions i suports utilitzats siguin compatibles, i que a més, 
actualment la UPC en faci la impressió mitjançant una impremta de qualsevol tecnologia o 
qualsevol altre tipus de sistema d’impressió massiu.  

Un cop realitzat l’estudi es pot veure que tots els documents susceptibles de l’estudi són 
impresos externament, fet aquest que encara pot concretar més la definició del terme  
document. 

Amb aquesta definició del terme document és vol aclarir que en cap cas es refereix als 
documents impresos en les impressores personals, ni a les fotocòpies que un professor pot 
portar un dia a classe, etc.  

4.1. Funcionament de la UPC 

En l’actualitat la Universitat Politècnica de Catalunya té diferents necessitats d’impressió de 
documents: llibres, tríptics, revistes, cartells, fulls informatius, etc. Aquestes impressions es 
realitzen de diverses maneres i depenen de diverses unitats dintre de la UPC.  

La Universitat Politècnica de Catalunya està estructurada en diferents unitats però 
bàsicament n’hi ha tres que gestionen les impressions de documents, i aquestes són 
Edicions UPC, la Fundació UPC i el Servei de Comunicació i Promoció (SCP) depenent de 
l’Àrea de Societat i Territori de la UPC. 

A més d’aquestes unitats els diferents centres docents també gestionen la impressió de tot 
tipus de documents, encara que en aquest estudi només es tindrà en compte l’ETSEIB com 
a centre a estudiar. S’ha restringit l’estudi a un únic centre degut a les limitacions de temps 
per la realització del projecte, d’altra banda el volum d’impressions d’una escola és molt 
inferior al de qualsevol dels centres abans enumerats. 
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Fig. 4.1. Estructura de la gestió d’impressions a la UPC 

En els següents apartats es detalla el funcionament de cada unitat. 

4.2. Edicions UPC 

Edicions UPC, S.L. és l’editorial de la Universitat Politècnica de Catalunya que va començar 
amb la missió de donar resposta a les necessitat de material docent dels estudiants de la 
UPC, i que ha ampliat aquesta missió amb la difusió de la producció escrita de la UPC a tot 
el món universitari i professional. 

El catàleg de la UPC supera en l’actualitat els 500 títols que s’agrupen en diverses 
col·leccions. 

4.2.1. Tipus de documents utilitzats a Edicions UPC 

Edicions UPC fa llibres i aquests són els documents que necessita imprimir. Actualment tot 
es dissenya en format electrònic i aproximadament el 95% del material de què disposa 
Edicions UPC està ja en format electrònic, aquests llibres es poden comprar fins hi tot en 
format digital mitjançant la pàgina web d’Edicions UPC. 

4.2.2. Cicle de vida dels documents a Edicions UPC 

Edicions UPC s’encarrega de tot el procés de producció dels llibres excepte de la impressió 
que està externalitzada i es realitza en diferents proveïdors. Aquest procés d’impressió 
segueix dues vies: primer amb un tipus de proveïdor s’imprimeixen les cobertes dels llibres, 
després s’imprimeix tota la resta del llibre en un altre proveïdor que s’encarrega d’adjuntar la 
portada i enquadernar tot el llibre. 
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Fig. 4.2. Cicle de vida dels documents d’Edicions UPC 

Els proveïdors que s’encarreguen de la impressió de les portades fan servir tecnologia 
Indigo, en canvi, els altres proveïdors que imprimeixen tota la resta del llibre, és a dir, tot 
excepte la coberta, fan servir impremtes convencionals. 

Cal diferenciar dos tipus de proveïdors per la impressió dels llibres, deixant de banda les 
cobertes dels llibres, un primer tipus són els diferents proveïdors externs i el segon tipus són 
el Centre de Publicacions d’Abast (CPDA) de l’ETSEIB i el Centre de Publicacions del 
Campus Nord (CPET) que s’ha anomenat proveïdors interns, aquests últims no només són 
els encarregats de la impressió d’una bona part dels llibres sinó que més endavant són els 
que vendran bona part d’aquests llibres. 

Un cop el llibre ja està acabat són les impremtes les encarregades de portar els llibres fins a 
Edicions UPC, encara que en algun cas aïllat poden portar els llibre directament a les 
diferents botigues on es vendran, bàsicament les llibreries dels diferents campus. 

4.3. Fundació UPC 

La Fundació UPC es va crear l’any 1994 amb l’objectiu de potenciar la formació permanent al 
llarg de la vida, amb estudis de màster, postgrau i reciclatge professional de qualitat i 
preferentment en els àmbits de coneixement de la UPC. 

Actualment la Fundació ofereix diversos serveis com són la formació permanent, la formació 
a mida, la consultoria, validació i acreditació de competències, i serveis complementaris a la 
formació. 

Per oferir tots aquests serveis la Fundació realitza un consum de documents que li són 
necessaris per poder desenvolupar la seva missió. 
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4.3.1. Tipus de documents utilitzats a la Fundació UPC 

La major part dels documents de la Fundació estan destinats al màrqueting. En ells 
s’expliquen els diferents màsters, postgraus, etc. que ofereix la Fundació, aquests tipus 
d’estudi acostumen a tenir un cost elevat i cal fer-los conèixer. 

Tota aquesta publicitat es fa arribar a les possibles persones interessades a través de 
diferents mètodes: per correu segons una base de dades, en fòrums o exposicions, en certs 
punts dels campus, etc. 

També hi ha un altre tipus de documents que es susceptible d’aquest estudi, i són els apunts 
que es fan servir en els diferents cursos que imparteix la Fundació. Aquests apunts estan en 
format digital i la impressió es fa externament mitjançant un dels proveïdors de la Fundació. 

Per últim, també hi ha la memòria de la Fundació i un fulletó institucional. Tots aquests són 
els documents que actualment s’imprimeixen a la Fundació. 

4.3.2. Cicle de vida dels documents a la Fundació 

El disseny dels diferents documents es realitza a la Fundació, i aquest disseny es realitza en 
format electrònic. Un cop es té el disseny del document, la maquetació i impressió es realitza 
externament en diferents proveïdors. 

La Fundació té diversos proveïdors que utilitza segons el tipus de document, aquests 
proveïdors fan servir tant les impremtes convencionals com les digitals per a la impressió 
dels documents de la Fundació. 

 

Fig. 4.3. Cicle de vida dels documents de la Fundació UPC 

Un cop feta la impressió, un manipulador extern subcontractat s’encarrega de l’etiquetatge i 
transport dels diferents documents fins a la Fundació o els espais que siguin necessaris, la 
Fundació després reparteix els diferents documents segons les seves necessitats. Cal dir 
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que en aquest cas apareix la figura d’un manipulador, que no es substituirà amb el centre 
d’impressions, i que per tant, continuarà realitzant la mateixa tasca. 

4.4. Servei de Comunicació i Promoció 

El Servei de Comunicació i Promoció està ubicat al Campus Nord i depèn de l’Àrea de 
Societat i Territori. 

L’objectiu d’aquest centre és el d’oferir un servei de qualitat a tota la comunitat UPC en el 
disseny i impressió de documents, i alhora fer-ho a un preu assequible. Els preus que ofereix 
el Servei de Comunicació i Promoció estan per sota mercat, ja que el centre no obté 
beneficis. 

D’altra banda, amb aquest centre la UPC pot realitzar un control sobre la publicitat i la imatge 
de marca que es realitza en tota la comunitat UPC, i establir unes pautes perquè no hi hagi 
missatges contradictoris entre els diferents centres o unitats de la UPC. 

4.4.1. Tipus de documents utilitzats pel Servei de Comunicació i Promoció 

El servei de comunicació i Promoció s’encarrega de dissenyar i produir tots els documents 
necessaris per a la comunitat UPC, així qualsevol centre, departament, etc. quan tingués 
necessitat d’algun tipus de document hauria de realitzar el disseny i impressió a través 
d’aquest servei.  

Així que en principi, no caldria estudiar cap centre ja que totes les necessitats que tenen els 
diferents centres haurien d’estar gestionades per aquest servei. Això però en la pràctica no 
s’acaba d’acomplir, i els diferents centres gestionen cadascun una part de les seves 
impressions. 

4.4.2. Cicle de vida dels documents del Servei de Comunicació i 
Promoció 

Al Servei de Comunicació i Promoció li arriben de diferents centres i unitats de la UPC 
encàrrecs sobre diferents tipus de necessitats.  

Aquest centre s’encarrega de fer el disseny i la maquetació de qualsevol tipus de document 
del que hi hagi necessitat, després es realitza la impressió externament. Es fan servir 
diversos proveïdors segons les característiques dels documents. 
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Fig. 4.4. Cicle de vida dels documents del Servei de Comunicació de la UPC. 

Cal destacar que es compra el paper per separat per poder obtenir costos inferiors. Així els 
diferents proveïdors reben l’encàrrec de la impressió, i el paper necessari per fer-la, 
d’aquesta manera es negocia per separat el preu del paper i de la impressió, i es poden 
reduir els costos. 

Aquests proveïdors que realitzen la impressió són els encarregats d’etiquetar els diferents 
documents i transportar-los fins a la UPC, a on per correu intern es fa arribar als usuaris 
finals. 

4.5. Centre d’estudi: ETSEIB 

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona és una de les escoles més 
grans de tota la UPC. En ella s’imparteixen diversos estudis com són Enginyeria Industrial, 
Enginyeria Química, Enginyeria en Organització Industrial, Enginyeria de Materials, Graduat 
Superior en Enginyeria Logística, Graduat Superior en Disseny, i cada cop hi ha més oferta 
d’estudis. 

4.5.1. Tipus de documents utilitzats per l’ETSEIB  

Aquest centre evidentment degut a la seva dimensió tindrà moltes necessitats d’impressió de 
documents, però com anteriorment s’ha dit, aquests haurien de passar pel Servei de 
Comunicacions i Promoció. 

Alguns dels documents que es fan servir a l’ETSEIB però es gestionen directament des de 
l’Escola. Aquests documents estan bàsicament relacionats amb la publicitat dels diferents 
estudis i dels serveis que l’Escola ofereix a les empreses. 

Així es tracta de llibrets informatius, tríptics, cartells, etc. 
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4.5.2. Cicle de vida dels documents a l’ETSEIB 

A l’ETSEIB hi ha dues persones que s’encarreguen de gestionar els documents per 
delegació de l’escola. 

A l’Escola es fa el disseny un cop recopilada la informació necessària en cada cas, el 
disseny es fa tot en format digital. Un cop fet el disseny s’envia als proveïdors externs que 
realitzen la impressió i porten a l’Escola el material imprès, un cop a l’Escola es distribueix 
segons el tipus de document de què es tracti per carta, correu intern o posant-lo en els 
diferents expositors. 

Disseny dels 
documents

ETSEIB

Impressió

Proveïdor extern

Emmagatzematge 
i consum

ETSEIB

 

Fig. 4.5. Cicle de vida dels documents de l’ETSEIB 

Anteriorment, fa un parell d’anys, es contractaven els serveis d’una dissenyadora que 
s’encarregava de tot el procés, aquest sistema es fa servir actualment en casos molt 
excepcionals. 

En algunes ocasions per impressions molt concretes es fa servir el CPDA, però generalment 
els proveïdors són externs a la UPC i estan escollits segons la relació qualitat-preu. 
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5. Estudi de volums i costos actuals 

Cal saber quin és el volum d’impressions que es realitzen en les diferents unitats que entren 
dins aquest projecte, així com el cost que representen aquestes impressions. Amb aquestes 
dades es podrà obtenir el possible estalvi o increment de cost que suposa la creació d’un 
centre d’impressions digital amb tecnologia HP Indigo per a la UPC. 

5.1. Consideracions prèvies 

Les dades trobades han estat subministrades per les diferents unitats i cal acollir-se a les 
demandes que han realitzat aquestes unitats, i per exprés desig de la pròpia universitat les 
dades s’han tractat de manera confidencial. És per aquest motiu que no apareixeran dades 
desglossades, sinó que apareixeran sempre dades globals de totes les unitats incloses en el 
projecte. 

En algun cas es mostrarà el detall de les impressions segons les unitats i el tipus de 
documents, però en cap cas es mostraran costos individuals, ni per impressió, ni per unitat. 

És per aquest motiu que durant tot el projecte es farà un tractament global de la universitat 
sense entrar en detalls de les impressions de cada unitat. 

D’altra banda, les dades disponibles corresponen a un any, i seria preferible tenir les dades 
durant un període superior, de fet el recomanable seria tenir les dades referents a diversos 
anys per poder establir una evolució, o detectar anys amb un volum inusual. Això no és 
possible ja que aquestes dades han de ser subministrades per les diverses unitats, i no estan 
disponibles, i per tant, s’agafen les dades de l’últim any com a dades models i es fa la 
suposició que és un volum normal. 

Tot i que no es tinguin les dades d’altres anys, en les diverses entrevistes mantingudes per 
obtenir les dades si que s’ha pogut apreciar que el volum és aproximadament constant 
durant els diversos anys. Tant sols en el cas d’Edicions UPC durant l’any estudiat hi ha hagut 
un volum inusual, que ha estat per sota del volum normal d’impressions, aquest fet ha estat 
degut a l’estoc de que es disposava a l’inici del període era més gran que en altres anys. 

Així que en principi les possibles variacions de volum haurien de ser per augmentar el 
nombre d’impressions, i com que no hi ha la possibilitat d’estudiar l’evolució del volum, caldrà 
més endavant, quan es valori la qualitat de la inversió tenir en compte les possibles 
variacions de volum. 
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També és de destacar que s’ha assumit la bondat de les dades obtingudes ja que per altre 
banda no hi ha la possibilitat de comprovar-les, en el cas que aquestes dades fossin errònies 
el present estudi obtindria uns resultats tant allunyats de la realitat com ho fossin les dades 
obtingudes. 

5.2. Volums anuals 

El volum actual global d’impressions anuals és de 2.743.551 documents. Cal tenir en compte 
que no es disposa de les dades del nombre de llibres anuals de Edicions UPC però si del 
volum anual de pàgines, que fent la consideració que un llibre d’Edicions UPC té unes 250 
pàgines, s’obté que anualment s’imprimeixen uns 64.000 llibres, ja inclosos en el valor 
anterior. 

Tenint en compte el sistema d’impressió HP Indigo amb el que el suport d’impressió són els 
fulls en format DIN A3, el volum anual es pot traduir al número d’impressions anuals de fulls 
DIN A3, que és de 10.222.945 impressions, el que representa tenint en compte que alguns 
documents són a dues cares que es necessiten 5.534.130 fulls DIN A3 per poder realitzar 
totes les impressions. Aquests valors s’obtenen de la suma de les necessitats individuals de 
cada document, i es desenvoluparà el seu càlcul en els subapartats 9.1.1 i 10.4.1 
respectivament. 

Cal dir que tampoc ha estat possible disposar de la temporalitat de les impressions per poder 
així observar l’estacionalitat que puguin tenir, encara que en les diverses entrevistes s’ha 
comentat aquest factor. L’estacionalitat és sobretot un fet a tenir en compte en la Fundació 
UPC, a on gran part de les seves impressions s’acostumen a centralitzar en les èpoques de 
final i d’inici del curs acadèmic. 

En la resta de casos l’estacionalitat no és un factor molt important ja que les impressions es 
van repartint durant tot l’any, caldria però que amb la creació del centre d’impressions existís 
una certa coordinació per no centralitzar totes les impressions en un període curt de temps. 
Aquest fet però en principi no hauria de ser un gran impediment ja que globalment les 
impressions del centre estarien repartides durant tot l’any, tenint algunes puntes als inicis i 
finals dels diferents cursos acadèmics. 

El volum actual és més elevat però es tracta de documents que no poden ser impresos amb 
les impremtes HP Indigo comercials, ja sigui perquè no admeten les dimensions dels 
documents o el suport d’impressió. Alguns d’aquests documents són per exemple la carpeta 
UPC que sobrepassa les dimensions d’impressió, o els discs compactes amb programari 
que porten les carpetes, ja que no és un suport d’impressió acceptat per les impremtes 
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comercials HP Indigo. Encara que aquest suport si que es pot utilitzar en les impremtes 
industrials HP Indigo. 

Alguns d’aquests documents eliminats de l’estudi si que tenen una forta estacionalitat ja que 
estan concentrats en un període de temps curt, i suposen un volum força elevat. Amb 
l’eliminació d’aquests documents també es redueix molt el possible problema de 
l’estacionalitat dels documents. 

5.3. Costos de les impressions 

El volum anual descrit en l’apartat anterior suposa uns costos anuals de 528.924,59€. Aquest 
cost del volum anteriorment mostrat correspon a l’any 2005, encara que en algun cas 
s’inclouen dades de l’any 2004 per completar un any, ja que algunes de les unitats tenen la 
informació per anys acadèmics. 

Aquesta inclusió de dades de dos anys no és molt influent ja que en la majoria de casos 
estan pactats uns preus, i per tant el cost és el mateix que en el 2005 i en aquelles 
impressions que s’han realitzat a finals del 2004. 

Els diferents documents tenen un cost individual que varia en cadascun d’ells, un cop s’ha fet 
la valoració dels costos que implicaria el sistema HP Indigo s’ha vist com en alguns casos els 
costos variables d’impressió han estat superiors al cost que es paga actualment. En aquests 
casos però s’han continuat incloent aquests documents en l’estudi ja que en cas de la 
creació del centre, si es subcontractessin aquestes impressions, segurament tindrien un cost 
superior ja que el volum contractat amb les impremtes disminuiria molt i per tant els preus 
segurament augmentarien. 

5.4. Dades obtingudes 

Les dades que s’han obtingut de les diferents unitats han estat les necessàries per permetre 
establir uns costos amb el nou sistema. Aquestes dades han de permetre identificar el tipus 
de paper i la impressió realitzada, en concret les dades que han estat necessàries per cada 
document són: 

• Dimensions del document 

• Descripció del document (número de pàgines, acabats, etc.) 

• Tipus de document (revista, tríptic, llibre, etc.) 

• Número de tintes utilitzades en cada cara 
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• Gramatge del paper utilitzat 

• Tipus de paper utilitzat (estucat, mat, etc.) 

• Quantitat de documents 

• Cost dels documents 

I en el cas que per exemple una revista tingués la coberta amb un acabat diferent a l’interior 
de la revista (tipus de paper, número de tintes, etc.), també s’ha tingut en compte, i s’ha 
tractat de manera individual la coberta i les pàgines interiors. 

S’han obtingut les dades referents a 285 documents diferents apart dels llibres d’Edicions 
UPC, amb que els individualment s’ha calculat la quantitat de paper necessari, el cost 
d’impressió i el cost de post impressió de cada document. El que ha permès obtenir els 
volums totals d’impressions, de fulls DIN A3 utilitzats, etc. 
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6. El centre d’impressions 

En els apartats anteriors s’ha estudiat quin és el funcionament actual de la gestió dels 
documents a la UPC, així com el volum i costos anuals. En aquest apartat i en els apartats 
següents s’estudiarà el nou sistema basat en l’adquisició per part de la UPC d’una impremta 
digital HP Indigo. 

Pel funcionament de la impremta és necessària una infraestructura que l’acompanyi, són 
necessaris treballadors, maquinària complementària, un espai de treball, etc., tots aquests 
factors tindran un cost que caldrà afegir al de la impremta, i és per això, que de fet 
s’estudiarà la creació d’un centre d’impressions format per la impremta HP Indigo i tota la 
infraestructura necessària per al seu correcte funcionament. 

El centre d’impressions serà un espai propi de la Universitat Politècnica de Catalunya en el 
que es realitzi la impressió dels documents necessaris per el funcionament de la pròpia 
universitat, i de les organitzacions supeditades a la universitat. 

Es tracta per tant d’un centre destinat a la millora d’un procés que actualment està 
externalitzat, essent la pròpia universitat qui realitzi aquestes tasques, amb el que es podrien 
obtenir avantatges com un possible estalvi en costos i un augment de valor dels documents. 

Per tant, es tracta de millorar el funcionament de la producció d’impressions a la universitat, i 
no de crear un nou negoci, ja que no es preveu que la universitat obri el centre d’impressions 
a l’exterior per competir en el mercat. 

6.1. Organització 

Aquest centre formaria part de la universitat i com a tal dependria de la UPC, no hauria de 
tenir cap consideració especial, encara que el més adequat seria que depengués dels Servei 
de Patrimoni. També es podria fer dependre del Servei de Comunicació i Promoció ja que és 
aquest servei l’encarregat del disseny dels documents. 

Així el centre seria totalment dependent i estaria integrat en un dels dos serveis, en la decisió 
final la política de la universitat tindria un pes fonamental, i si depengués del Servei de 
Comunicació s’integraria en un sol servei el disseny i la impressió del document. 

D’altra banda, ja que existiria aquesta sinèrgia entre el centre d’impressions i el Servei de 
Comunicació es podria estalviar certs costos, ja que el Servei de Comunicació actualment 
realitza la maquetació dels documents, i per tant, no seria necessària realitzar-la al centre 
d’impressions i ni comprar el programari necessari, ni tenir el personal que realitzi la 
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maquetació, etc. És per tant més recomanable que el centre pertanyi al Servei de 
Comunicació i Promoció. 

De totes maneres com és una decisió a on la política hi té un pes molt important, en el 
projecte s’estudiarà el centre d’impressiosn de manera aïllada sense que s’aprofitin les 
possibles sinèrgies d’estar integrat al Serveis de Comunicació. 

6.2. Els clients del centre 

El centre d’impressions donaria servei i realitzaria les impressions de les diferents unitats de 
la UPC: a la pròpia universitat, a Edicions UPC, a la Fundació, a les escoles i facultats, als 
departaments, instituts, etc. Amb la intenció que suposés un estalvi de costos per totes 
aquestes organitzacions a més del possible augment de valor dels seus documents. 

D’altra banda es realitzarien transferències entre les diferents organitzacions degudes als 
costos de les impressions, però aquestes transferències no es tractaran en aquest estudi 
degut a la impossibilitat de desglossar les dades de les impressions. 

6.3. Localització 

En aquest punt s’estudia quina és la localització més adient del centre d’impressions, decisió 
que tindrà efectes sobre els costos del centre, ja que per exemple el cost de transport variarà 
en funció de la localització triada. Cal tenir en compte, a més, que tractant-se d’un centre de 
la universitat, segurament, en la localització també tindran un pes important aspectes de la 
política interna de la universitat. Aspectes molt difícils de conèixer externament i que farien 
que el resultat obtingut en l’estudi no fos gaire real. 

Alhora de tractar la localització del centre hi ha diversos factors que poden intervenir en la 
decisió, però cal tenir en compte els que realment poden influir positivament en l’empresa. 

Factors que cal tenir en compte són [Rajadell, Manel, 2003]: 

1. Localització del clients: en aquest cas els clients estan perfectament definits i 
localitzats, ja que són els diferents campus i organitzacions de la UPC.  

D’altra banda existeix la possibilitat que el centre d’impressions en un principi o més 
endavant decideixi donar servei a altres organitzacions externes a la UPC. Els clients 
principals en qualsevol cas continuarien essent la universitat i les unitats vinculades a la 
mateixa, i és per això que són les que cal tenir en compte alhora de decidir la localització. 
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Tenir en compte aquest factor ajudarà a què els costos en transport siguin més baixos, 
tot i que els productes del centre no siguin excessivament pesats ni voluminosos. 

2. Localització de proveïdors: aquest punt no és gaire important per a la localització del 
centre ja que la matèria primera que fa servir principalment és paper i tinta. Aquests són 
productes fàcils de trobar i que no necessiten de cap transport especial. 

A més, existeixen nombroses empreses dedicades al mateix negoci i que fins hi tot fan 
servir la mateixa tecnologia (HP Indigo) dins de l’àrea metropolitana de Barcelona i els 
seus voltants, fet que mostra que actualment ja existeixen uns canals de distribució per 
les matèries primeres. 

3. Equipament: cal veure les infraestructures disponibles a la zona. És important que hi 
hagi bones vies de comunicació, subministraments, etc. Però és molt important també les 
infraestructures de telecomunicacions ja que la tecnologia que es farà servir en aquest 
centre, necessita aquest tipus d’infraestructures per poder oferir tots els seus avantatges, 
respecte tecnologies més convencionals. 

4. Possibilitats de subcontractació: Per determinats productes o en cas d’excés de 
demanda es pot necessitar subcontractar part del procés de producció, és per això que 
seria recomanable tenir en compte aquest fet. 

5. Ordenació territorial: cal tenir en compte la qualificació del terreny a on es vulgui 
construir el centre, així com les altres ordenances municipals. 

6. Disponibilitat de mà d’obra: aquest punt que pot ser molt important en altres empreses 
no ho és gaire en aquesta, ja que els requeriments de formació dels empleats són bàsics 
i és l’empresa qui formarà amb els coneixements específics necessaris als treballadors. 

7. Impacte ambiental: cal veure les conseqüències de l’establiment del centre en la zona, 
així com també cal estudiar si les característiques de clima i contaminació de la zona són 
adequades per desenvolupar la tasca de l’empresa. 

8. Estabilitat de la zona: dins d’aquest punt cal estudiar el clima social, moviments 
sindicals, terrorisme, vandalisme, estabilitat política, estudi de l’impacte social del centre, 
etc. En principi aquest punt no cal donar-li gaire importància en aquest cas, ja que el 
centre serà petit i la zona és estable. 

Es poden trobar més factors que tinguin influència en la localització del centre, però en 
aquest cas tenint en compte que no es tracta d’una gran empresa sinó d’un petit centre 
d’impressions, de la seva forta vinculació amb la UPC, i de les característiques de la 
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tecnologia emprada, aquests altres factors no tenen tanta importància en comparació amb 
els ja enumerats. 

Tots aquests factors es poden classificar segon tangibles i intangibles. Els tangibles són 
factors que es poden valora mitjançant els costos que tenen associats, en canvi, els 
intangibles són difícils de quantificar. És per això que en la localització cal tenir en compte 
dos criteris: 

• Minimitzar costos. 

• Maximitzar l’aprofitament dels recursos de l’entorn i de les necessitats del centre. 

6.3.1. Proposta de localització 

Per estudiar la localització només es tindrà en compte la situació dels clients, que són els 
diferents campus i unitats de la UPC. Un cop trobada una localització es veurà si compleix 
els requeriments dels altres factors. 

S’imposarà en la localització que el centre estigui en un dels campus de la UPC, ja que 
d’aquesta manera es disposarà del conjunt d’instal·lacions i serveis de la universitat. Per 
exemple d’aquesta manera es tindrà accés al correu intern, a la xarxa d’internet de UPCnet, 
etc. 

En primer lloc cal veure quins són els centres i unitats de la UPC i la seva ubicació. La UPC 
està present amb instal·lacions pròpies a: 

• Barcelona 

• Castelldefels 

• Manresa 

• Sant Cugat del Vallès 

• Terrassa 

• Vilanova i la Geltrú 

En cadascun d’aquests campus hi podem trobar diferents escoles, centres, serveis, etc. En 
resum el que hi podem trobar en cada campus es troba a la Taula 6.1. 
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Ciutat Número d'escoles Centres tecnològics 
Barcelona 8 1 
Castelldefels 2 1 
Manresa 1 1 
Sant Cugat del Vallès 1 0 
Terrassa 3 1 
Vilanova i la Geltrú 1 1 

Taula 6.1. Instal·lacions dels campus. Font: web UPC [www.upc.edu] 

Cal afegir la situació d’Edicions UPC, la Fundació UPC, els Serveis Generals i el Rectorat 
que es troben a Barcelona i concretament al Campus Nord. 

Es poden fer servir molts mètodes per trobar la localització adequada però el sistema que se 
seguirà és el següent: 

Primer es quantificarà la importància de les escoles, centres tecnològics, etc. S’agafarà com 
a base les escoles que prendran la unitat com a pes o importància, els centres tecnològics i 
el Rectorat se’ls donarà un pes de 0,5 ja que en principi les necessitats d’impressió són 
menors. 

Per últim a les tres grans organitzacions que seran els principals clients del centre: Edicions 
UPC, la Fundació UPC i els Serveis Generals se’ls assignarà un pes de 3. Tenint com a 
base les dades de l’ETSEIB es podria trobar un pes mitjançant la relació de despesa anual 
de l’escola en comparació a les tres organitzacions, o mitjançant el nombre d’impressions. 
Aquest sistema ens donaria resultats en tots els casos valors superiors a un pes de 20 per 
qualsevol de les tres organitzacions, valors molt elevats que per prudència no s’han fet servir. 
Per exemple moltes de les impressions del Servei de Comunicació i Promoció (Serveis 
Generals) tenen com a destí les diferents escoles, per això s’ha optat per donar un valor 
menys elevat. 

Els pesos obtingut finalment per a cada ciutat són: 

 

Ciutat Pes 
Barcelona 18 
Castelldefels 2,5 
Manresa 1,5 
Sant Cugat del Vallès 1 
Terrassa 3,5 
Vilanova i la Geltrú 1,5 

Taula 6.2. Taula de pesos 

Després cal trobar les distàncies entre les diferent ciutats. Això s’ha fet mitjançant el càlcul de 
distàncies per carretera de Via Michelin, un sistema informàtic de lliure accés disponible a 
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internet [www.viamichelin.es]. Els valors trobats de les distàncies són valors aproximats ja 
que depenen de la ruta escollida, els valors triats són els corresponents a una ruta òptima pel 
que fa al temps i als costos. Les distàncies es troben a la taula següent: 

 

Distàncies [km] Barcelona Castelldefels Manresa Sant Cugat 
del V. Terrassa Vilanova i 

la Geltrú 
Barcelona 0 21 57 15 25 45 
Castelldefels 21 0 76 37 44 27 
Manresa 57 76 0 47 35 82 
Sant Cugat del V. 15 37 47 0 13 58 
Terrassa 25 44 35 13 0 67 
Vilanova i la Geltrú 45 27 82 58 67 0 

Taula 6.3. Matriu de distàncies 

El mètode que es farà servir per trobar la localització és el model de Weber modificat. S’ha 
triat aquest model perquè es basa només en les distàncies entre el centre productiu i els 
proveïdors i clients mitjançant una ponderació (pes).  

Les modificacions que es faran a aquest mètode són que els proveïdors no es tenen en 
compte com ja s’ha dit anteriorment, i que s’obligarà al model a que la solució sigui en un 
campus de la UPC, és a dir, una de les ciutats on hi ha campus, i no es permetrà una altre 
ciutat. Aquest últim punt facilitarà molt la tasca de trobar la solució òptima. 

j i ij
i

T w d= ⋅∑       Eq.6.1 

On: 
- T és el cost assignat a localitzar el centre en j 
- wi és el pes de la localització i 
- dij és la distància entre de i a j 

Amb tot això és pot calcular el cost de localitzar el centre en cadascuna de les ciutats, i 
després triar la ciutat amb un cost més baix. Els resultats obtinguts es troben a la Taula 6.4. 

Amb aquest procediment s’ha trobat que Barcelona és la ciutat indicada per localitzar el 
centre d’impressions. Aquest resultat però ja es podia intuir abans de realitzar aquests 
càlculs ja que a Barcelona hi ha la majoria de futurs clients. 
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Localització Barcelona Castelldefels Manresa Sant Cugat 
del V. Terrassa Vilanova i 

la Geltrú 
Barcelona 0,0 378,0 1026,0 270,0 450,0 810,0
Castelldefels 52,5 0,0 190,0 92,5 110,0 67,5
Manresa 85,5 114,0 0,0 70,5 52,5 123,0
Sant Cugat del V. 15,0 37,0 47,0 0,0 13,0 58,0
Terrassa 87,5 154,0 122,5 45,5 0,0 234,5
Vilanova i la Geltrú 67,5 40,5 123,0 87,0 100,5 0,0

Cost 308,0 723,5 1508,5 565,5 726,0 1293,0

Taula 6.4. Taula de costos 

Anteriorment, en l’assignació dels pesos s’ha donat un valor molt més inferior a Edicions 
UPC, Fundació UPC i Serveis Generals del que el volum d’impressions o despesa indicaria. 
Un cop trobat el resultat es pot dir que aquella suposició no afecta al resultat trobat, ja que si 
a aquests centres se’ls hagués donat un pes més elevat, s’hagués arribat al mateix resultat 
però amb diferències més elevades. 

Un cop trobada aquesta solució cal veure si compleix els factors abans descrits. El fet que 
sigui Barcelona la ciutat triada facilitarà que es puguin acomplir tots els factors necessaris. 

El primer factor era la localització dels clients, aquest factor es compleix ja que és el que s’ha 
tingut en compte per determinar la localització. El segon factor és la localització dels 
proveïdors que havent localitzat el centre a Barcelona segur que no hi haurà cap problema ja 
que els productes que es necessiten no són difícils de trobar. Per exemple, el proveïdor de 
paper més important a nivell estatal té la seva seu a Barcelona. 

Les infraestructures de la zona són més que suficients per les necessitats del centre, i estan 
a Barcelona hi ha possibilitat de subcontractar qualsevol procés. Per tant els factors 3 i 4 sí 
que es compleixen. 

En el cinquè factor caldria especificar exactament els terrenys on estaria el centre, encara 
que en principi no cal un edifici nou, simplement cal un espai en un edifici ja existent. Per 
tant, aquest punt és fàcil de complir. 

El següent factor és la disponibilitat de mà d’obra, evidentment aquest no serà un factor que 
representarà problemes ja que serà fàcil de trobar mà d’obra a Barcelona. Tampoc serà un 
problema els aspectes mediambientals ja que no es tracta d’una activitat que generi gaire 
contaminació més que la que es puguin generar en unes oficines, només genera algun 
residu com paper, envasos de tinta, etc... 

L’últim factor, l’estabilitat a la zona, tampoc serà un problema ja que es tracta d’un centre 
petit i hi ha estabilitat tant en la localització triada com en qualsevol de les altres opcions. 
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Per últim cal destacar que a Barcelona hi ha dos campus: Campus Nord, Campus Sud, a 
més de la Facultat de Nàutica. Descartant d’entrada la Facultat de Nàutica, el centre tant pot 
estar al Campus Nord com al Campus Sud, però veient que actualment la tendència és a 
concentrar totes organitzacions que depenen de la UPC al Campus Nord, i que els clients 
més importants del centre (Edicions UPC, Fundació UPC, Serveis Generals) estan ubicats al 
Campus Nord, el més lògic seria ubicar el centre en el Campus Nord. A més, en el Campus 
Nord hi ha més disponibilitat de terrenys, actualment la superfície útil del Campus Nord és de 
118.467,5 m2, i tenint en compte que la superfície necessària pel centre és petita, en el 
subapartat 8.5.2 un cop trobats tots els equipaments necessàris es calcula que la superficie 
necessària pel centre és de 140 m2, no sembla impossible per tant destinar algun espai del 
Campus Nord al centre d’impressions. 

El nou centre representaria un 0,1% de la superfície útil del Campus Nord, fet que permetria 
trobar una ubicació amb relativa facilitat, encara que la definició exacte dependrà de les 
estratègies i polítiques de la universitat, és per això que no es concreta exactament un 
emplaçament. 



Estudi de viabilitat de la creació d’un centre d’impressió digital Indigo a la UPC. Pàg. 33 

 

7. Tecnologia del centre d’impressions 

El centre d’impressions requereix de tot un seguit de màquines per poder desenvolupar la 
seva tasca, i poder realitzar les impressions. Aquestes màquines es divideixen en dos grups: 
les impremtes que seran HP Indigo i la maquinària de post impressió. 

7.1. Impremtes Indigo 

Les impremtes HP Indigo es divideixen en dues línies de productes que són les impremtes 
comercials i les impremtes industrials. Aquestes últimes estan destinades a la impressió 
d’etiquetes, envasos flexibles, targes d’identificació, bosses, etc. i permeten una impressió en 
diversos suports com per exemple el plàstic. 

Per aquest projecte es descarten els models HP Indigo que pertanyen a la branca industrial, 
ja que tot i que la UPC consumeix aquest tipus d’impressions, ho fa amb un volum petit que 
queda molt lluny de les possibilitats i costos d’aquestes impremtes. De fet ,els clientes típics 
de les impremtes industrials són empreses del sector de la nutrició, la cosmètica, els aliments 
i les begudes. Empreses molt allunyades de la UPC en les seves necessitats, 
característiques i volums de producció. 

Per tant, l’estudi es centrarà en les màquines d’impressió comercial HP Indigo que permeten 
la impressió en paper de diferents gramatges i amb un sistema totalment digital. Aquestes 
impremtes estan dissenyades per a la impressió de catàlegs, llibres, prospectes, mailing 
directe, targes de visita, etc. productes aquests que sí s’ajusten a les necessitats de la UPC 

Dins de la categoria d’impremtes comercials encara cal fer una altre distinció segons el tipus 
d’alimentació del paper, ja que hi ha la possibilitat d’alimentació per bobina o alimentació per 
fulles de paper. L’alimentació per bobina està dissenyada per a volums molt elevats de 
producció i d’una producció relativament uniforme, ja que l’alimentació per bobina permet 
una gran producció alhora que dificulta molt el canvi de tipus de paper. 

En canvi, amb l’alimentació per fulls de paper s’obté una gran flexibilitat en la producció, 
gràcies a la facilitat del canvi de tipus de paper, que a canvi disminueix la capacitat de 
producció. En aquesta nova divisió es descartarà l’alimentació per bobina ja que no és 
adequada a les característiques de les impressions de la UPC, que es basen en molts tipus 
de formats i suports, amb tirades curtes. 
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Per tant, de totes les impremtes HP Indigo només es consideraran per al centre 
d’impressions les impremtes comercials d’alimentació per fulls de paper, ja que són aquestes 
les adequades per aquest tipus de centre. Hewlett-Packard disposa de tres models 
d’impremtes dins dels grups escollit, que són: 

• HP Indigo Press 1050 

• HP Indigo Press 3050 

• HP Indigo Press 5000 

Aquestes tres impremtes fan servir la mateixa tecnologia i la seva principal diferència és la 
capacitat de producció, i l’automatització dels processos que es reflecteix alhora en la 
capacitat de producció. 

7.1.1. Producció del centre d’impressions 

Les impremtes triades tenen diferents capacitats que queden reflectides en la Taula 7.1, a on 
figuren les impressions en hora punta de fulls A3 a una cara i segons el número de tintes. És 
pot veure que els models HPI 3050 i HPI 5000 tenen la mateixa capacitat punta. 

 

 Impressió a una cara [A3/h] 
 1 tinta 2 tintes 3 tintes 4 tintes 
HPI press 1050          4.000          2.000          1.500          1.000  
HPI press 3050          8.000          4.000          3.000          2.000  
HPI press 5000          8.000          4.000          3.000          2.000  

Taula 7.1. Capacitats en hora punta d’impressió a una cara segons número tintes 

Cal tenir en compte que aquestes són les capacitats en hora punta de les diferents màquines 
però que no es pot imprimir sempre en aquests nivells de producció. Hi ha una sèrie de 
factors com són les tasques de manteniment a les màquines, les recarregues de tinta i 
paper, el canvi de tipus d’impressió, les parades, etc. que no fan possible que s’estigui 
sempre en aquest nivells de producció. Com ja s’ha dit, els diferents models tenen diferents 
nivells d’automatització en els seus processos que fan que el temps perdut sigui diferent 
segons les màquines. 

Hewlett-Packard ha estimat aquests temps perduts per a les diferents màquines obtenint-se 
uns valors mitjans de temps perdut en cada màquina. Segons aquestes estimacions els 
diferents models tenen un rendiment aproximat de temps útil, en el que sí s’acompleixen les 
capacitats indicades a la Taula 7.2, de un 50% en el model HPI 1050, d’un 60% al model HPI 
3050 i d’un 75% al model HPI 5000. 
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Si a la Taula 7.1 la única diferència de capacitat es produïa entre el model 1050 i la resta, 
amb la introducció dels rendiments del temps útil tots tres models tenen capacitats 
productives diferents, tal i com es mostra en la taula següent. 

 

 Impressió a una cara [A3/h] 

 1 tinta 2 tintes 3 tintes 4 tintes 
HPI 1050          2.000          1.000             750              500  
HPI 3050          4.800          2.400          1.800           1.200  
HPI 5000          6.000          3.000          2.250           1.500  

Taula 7.2. Capacitats mitjanes d’impressió a una cara segons número tintes 

Amb les dades de les impressions que es realitzen als centres que estan inclosos en l’estudi 
es pot obtenir el número de fulls A3 impresos segons el número de tintes, dades amb les que 
es podrà calcular el número de màquines necessàries per les impressions realitzades. Les 
impressions realitzades es troben resumides en la següent taula. 

 

 1 tinta 2 tintes 3 tintes 4 tintes Total 
general 

Comunicacions Institucionals 1.171.049 137.309 23.014 442.678 1.774.049
Edicions UPC 6.440.000 12.506              -               -  6.452.506
ETSEIB              -               -  9.650 98.000 107.650
Fundació UPC 441.390 793.400 266.100 387.850 1.888.740
Total general 8.052.439 943.215 298.764 928.528 10.222.945

Taula 7.3. Número d’impressions anual segons tintes i unitats 

Ara es pot fer el càlcul del nombre de màquines necessàries per a la producció de la Taula 
7.3, que es calcula segons les capacitats mitjanes i prenent 3.220 com el nombre d’hores 
anuals que el centre està en funcionament (veure l’apartat 8.3 de balanç de personal). 

 

 Hores en producció per màquina i segons tintes 
 Màquina 1 Màquina 2 Màquina 3 
 Tintes Tintes Tintes 

Model 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
HPI 1050 3220 - - - 806 943 398 1072 - - - 785
HPI 3050 1678 393 166 774 - - - - - - - -
HPI 5000 1342 314 133 619 - - - - - - - -

Taula 7.4. Hores d’utilització dels diferents models de màquines per tintes 
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En el cas dels models 3050 i 5000 només és necessària una màquina per poder realitzar 
totes les impressions, en canvi, amb el model 1050 calen tres màquines per poder realitzar 
tota la producció. 

No s’ha tingut en compte la possibilitat de combinar diferents models perquè els models 3050 
i 5000 per si sols ja són capaços de satisfer tota la demanda, i per tant, combinar-los amb 
una altre màquina no tindria sentit ja que amb aquests models no és necessita més 
capacitat. 

Amb la taula anterior es pot trobar el percentatge d’utilització de les diferents màquines i 
models, fet que permet veure la capacitat que queda disponible un cop satisfeta tota la 
demanda. 

Model Màquina 1 Màquina 2 Màquina 3
HPI 1050 100,00% 100,00% 24,37%
HPI 3050 93,49% - -
HPI 5000 74,79% - -

Taula 7.5. Percentatge d’utilització dels diferents models 

En el cas del model 1050 si es distribueix la capacitat entre les diferents màquines es troba 
un percentatge d’utilització de 74,79%, igual que en el cas del model 5000 fet que no ha de 
sorprendre si es mira atentament la Taula 7.2. En la Taula 7.5 de percentatges, no hi figura la 
utilització mitjana del model 1050 per veure clarament que són necessàries tres màquines. 

7.1.2. Alternatives possibles 

Com s’ha explicat anteriorment només les impremtes comercials amb alimentació per fulls de 
paper són adequades per centre d’impressions d’aquest estudi, i en l’apartat anterior s’ha 
trobat la quantitat necessària de màquines per cada model segons els nivells de producció 
necessaris. 

Per tant, hi ha tres alternatives possibles que són les següents: 

• 3 màquines model HPI 1050. 

• 1 màquines model HPI 3050. 

• 1 màquines model HPI 5000. 

Cal tenir en compte que cada maquina necessita d’un operari per al seu correcte 
funcionament, tot i que es possible que els operaris realitzin altres tasques mentre la 
impremta està en funcionament, en principi cal assignar-hi un operari a cada màquina. 
Aquest és un punt que caldrà tenir en compte més endavant en l’avaluació econòmica 
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d’aquestes tres alternatives, ja que al cost de les tres màquines 1050 cal afegir-hi l’increment 
de personal necessari. 

7.1.3. Vida de les impremtes 

Els models HP Indigo que s’han seleccionat com a possibles alternatives pel centre 
d’impressions són models tecnològicament molt avançats, que superen i deixen desfasats 
als anteriors models d’Indigo. Models que alguns d’ells van sortir al mercat a finals del 1999, i 
que ja no es comercialitzen perquè han quedat totalment obsolets. 

Cal tenir en compte aquesta obsolescència alhora d’estudiar la inversió ja que tot i que la 
vida física de les impremtes HP Indigo és força llarga, els models actuals poden quedar 
obsolets en un període molt més curt de temps. 

La vida estimada de les impremtes HP Indigo és superior a la vida d’obsolescència, veient 
diferents exemples de l’ús d’aquestes impremtes és pot estimar que una vida útil raonable és 
de sis anys. D’aquí sis anys si es realitzen les tasques de manteniment necessàries les 
impremtes encara estaran en bon estat i podrien continuar funcionant, però tècnicament és 
molt probable que al mercat hagin aparegut nous models d’impremtes que deixin obsolets 
els actuals, i que els models actuals deixin de ser competitius. 

Un punt fort del centre d’impressions és l’alta qualitat que oferiria gràcies a l’ús de les 
impremtes HP Indigo i les seves característiques, cal tenir en compte això alhora d’establir la 
vida de les impremtes ja que no seria lògic que el centre d’aquí uns anys tingués una 
maquinària obsoleta, que frenés les capacitats del centre. 

Es pot veure com en sis anys el models d’Indigo han evolucionat i canviat, quedant totalment 
superats pels models actuals, i exemples de casos com el de Digital Screen impremta 
barcelonesa que tenint una Indigo Turbo Stream en un període de 6-7 anys ha necessitat 
incorporar una HP Indigo 3050 per poder continuant essent competitiva, posant de manifest 
aquest fet. Per tant, sembla raonable i prudent establir com a vida útil de 6 anys de les 
màquines HP Indigo pel centre d’impressions. 

7.2. Maquinària de post impressió 

Les impremtes HP Indigo permeten la impressió dels documents, però aquests s’obtenen en 
format DIN A3, cal realitzar les tasques necessàries per convertir aquests fulls DIN A3 en els 
llibres, tríptics, targes, etc. que són els documents que realment és necessiten.  
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Per poder obtenir els documents acabats cal tallar els fulls impresos que s’obtenen en format 
DIN A3. En alguns casos només tallant els fulls ja s’obtindrà el document acabat però en 
molts altres casos caldrà afegir més procediments per obtenir el document acabat. 

En el cas de les revistes, un cop tallats els fulls caldrà plegar-los i grapar-los, els llibres caldrà 
enquadernar-los, i els tríptics plegar-los. Queda clar que per obtenir els documents acabats 
cal incloure processos complementaris després de la impressió, el que s’ha anomenat post 
impressió. 

Actualment en el mercat existeix una varietat força important de maquinària de post 
impressió, encara que la majoria d’empreses ofereixen productes molt similars en preus i 
característiques. La majoria d’aquestes empreses ofereixen una línia de productes 
especialment dissenyada per treballar amb impremtes digitals, i en molts casos, amb 
capacitats superiors a diverses impremtes juntes. 

També hi ha la possibilitat que la maquinària de post impressió treballi en línia amb la 
impremta o fora de línia. En aquest estudi no es contempla la possibilitat de treballar en línia 
ja que hi ha una diversitat molt important de documents que necessiten de processos 
diferents, és per tant preferible un procés flexible que permeti variar amb facilitat el tipus de 
document en procés. 

7.2.1. Operacions de tall 

Es tracta de la primera operació a la que es sotmeten els documents i aquesta operació és 
comuna per a tots els documents, independentment dels processos posteriors que tinguin. 

Anualment, com ja s’ha introduït en l’apartat 5.2, sortiran de la impremta 5.534.130 de fulls 
impresos en format DIN A3 que cal tallar, el sistema de tall ha de permetre processar aquest 
volum i no s’admetrà un sistema que suposi un coll d’ampolla pel procés d’impressió i post 
impressió. No seria lògic que la maquinària auxiliar que té un cost molt inferior a les 
impremtes limités la capacitat del centre d’impressions, han de ser les impremtes les que 
limitin la capacitat del centre. 

7.2.2. Altres operacions 

La operació de post impressió més important és la de tallar el paper perquè tots els 
documents necessiten d’aquesta operació, n’hi ha però altres sense les quals no es podrien 
obtenir els documents acabats: 

• Confecció de revistes: cal realitzar la confecció de revistes que consisteix en tallar els 
fulls, plegar-los i grapar-los per obtenir les revistes acabades. 
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• Enquadernació de llibres: cal adjuntar el contingut dels llibres i les cobertes, i encolar 
els llibres. 

• Plegar: una gran quantitat de documents s’han de plegar com a pas previ a un altre 
procés com passa en el cas de la confecció de revistes, però en altres casos plegant el 
document ja obtenim el document acabat com passa amb els tríptics. 

7.2.3. Proposta de maquinària 

Com s’ha advertit anteriorment existeix força diversitat de marques que ofereixen productes 
relativament similars, i amb un preus força semblants, és per això que en l’estudi econòmic la 
tria d’uns models o d’uns altres no tindrà una influència important, ja que els costos seran 
molt semblants. A l’annex B es troba el desenvolupament de la sel·lecció de la maquinària de 
post impressió, amb el que s’obté la maquinària proposada a continuació formada per quatre 
sistemes bàsics. 

1. Sistema integrat Plockmatic de confecció de revistes 

Es tracta d’un conjunt format per tres màquines: Plockmatic PL-310+ CollatorPro, PL-82-TC 
DV Blinderpro i PL-83 Trimmer. Totes tres màquines treballen en línia confeccionant revistes 
amb una capacitat de fins a 1.800 revistes per hora. Es tracta d’un sistema dissenyat per 
treballar sota demanda, realitzant produccions petites i variades. 

Alhora aquestes màquines poden treballar independentment, fet que permet obtenir una 
major flexibilitat i un millor aprofitament de les seves característiques i capacitats.  

Cadascuna de les tres màquines té una funció diferent: 

• Plockmatic PL-310+ CollatorPro: alçadora vertical per al sistema integrat composat 
per deu estacions amb sortida al tren de revistes, especialment indicada per impremtes 
offset convencionals o per sistemes digitals. 

Pot arribar a tractar fins a 3.000 jocs per hora, i va directament connectat al sistema de 
confecció de revistes, fent la tasca d’alimentador.  

• PL-82-TC DV Blinderpro: és una grapadora/plegadora que ofereix un acabat 
professional, poden realitzar les revistes amb llom rectangular, i que té una capacitat 
de fins a 2.000 jocs per hora connectada a l’alçadora.  

• PL-83 Trimmer: guillotina frontal que com en el cas anterior connectada en línia pot 
treballar a una velocitat màxima de 1.800 jocs/hora.  
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2. Guillotina Programable Ideal 4850-95 EP  

Guillotina amb mòdul de control electrònic i programable, amb capacitat de memorització per 
treballs repetitius. Es tracta d’una guillotina independent que serveix per qualsevol tipus de 
treball i amb capacitat de tallar fins a 1.000 fulls de 80 g/m2 d’un sol cop.  

Existeixen models superiors que permeten tallar superfícies molt elevades, però cal tenir en 
compte el format màxim que permeten les impremtes HP Indigo, que és el mateix d’aquesta 
guillotina. 

3. Plegadora Ideal 8343 

Plegadora automàtica amb memòria per 36 posicions amb les quals es podria memoritzar 
tots els documents que realitza el centre i necessiten ser plegats. Té un sistema de control 
digital amb comptador que juntament amb les memòries permet que el seu funcionament 
sigui molt simple, i que es requereixi molt poca intervenció de l’operari. 

Aquesta plegadora està especialment indicada per plegar els tríptics, díptics, etc. podent 
plegar a una velocitat de fins a 10.000 fulls DIN A4 per hora amb un plegat simple, i permet el 
plegat en gramatges de fins a 230 g/m2. 

4. Enquadernadora Eurobind 38.4 Matic 

Sistema d’enquadernació per cola calenta amb capacitat de producció de fins a 200 llibres 
per hora. Adequada per l’enquadernació del llibres del centre ja que el tipus d’enquadernació 
de llibres que actualment es realitza és el que aquesta màquina permet obtenir. 

No permet produccions molt elevades però que són més que suficients pel volum 
d’enquadernacions que es realitzarien al centre. Permet un gruix d’enquadernació de 50 mm 
i fins 380 mm de longitud, dimensions també que cobreixen amb escreix les necessitats del 
centre. 

Es tracta d’un model que tot i amb una capacitat de producció petita és semiautomàtica fet 
que permet als operaris més llibertat, i poder estar pendents de diverses màquines al mateix 
temps, tot i que cal realitzar algunes funcions manualment. Cal tenir present que un model 
completament automàtic tindria una capacitat de fins a 50 vegades la d’aquest model, i que 
per tant estaria pràcticament sempre parada, a més de tenir un increment de cost molt 
superior al dels operaris necessaris per fer funcionar el model triat. 

7.2.4. Volum actual post impressió 

Els documents impresos tenen diferents acabats, dels 5.534.130 fulls DIN A3 que anualment 
és farien servir en el centre, es reparteixen segons acabats tal com es mostra a la Taula 7.6. 
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Per trobar els valors de la Taula 7.6 s’ha estimat que el nombre de pàgines mitjà d’un llibre 
d’edicions UPC és de 250, d’altre banda la categoria de Fulls independents inclou diferents 
documents que tenen en comú que només necessiten tallar-se. 

 

Tipus de document Quantitat
Carpetes 3.500
Díptics 201.381
Fitxes 200
Fulls independents 1.796.053
Llibres 64.000
Pòsters 1.267
Quadríptic 98.900
Quintríptic 7.000
Revistes 319.842
Targes 55.600
Tríptic 195.808

Taula 7.6. Quantitats anuals de documents segons tipus d’acabats 

Cal tenir en compte que el volum de fulls tallats és de 5.534.130 fulls DIN A3 ja que tots els 
documents cal tallar-los. Tenint en compte la maquinària proposada no hi ha d’haver 
problemes per poder tractar aquest volum ja que la velocitat punta màxima d’impressió de les 
màquines Indigo escollides és de 8.000 fulls/hora, i que d’una sola passada la guillotina Ideal 
pot tallar fins a 1.000 fulls, al que s’ha d’afegir la capacitat de la guillotina que forma part del 
sistema integrat Plockmatic de confecció de revistes. 

Si comparem la capacitat punta de les diferents màquines d’acabat amb el volum anual es 
pot comprovar que la capacitat és suficient, tal i com es veu a la Taula 7.7. De fet es podria 
buscar una maquinària amb capacitats molt inferiors a la proposada, però en aquest cas el 
resultat de l’acabat perdria qualitat ja que la maquinària triada combina els acabats de 
qualitat, amb la mínima capacitat que tot i això és força elevada pel centre. 

 

Tipus d’acabat Punta horària Quantitat 
anual 

Hores 
necessàries 

Jornades 
equivalents

Plegat 10.000 A4/h 506.589 51 4 
Confecció de revista 1.800 jocs/h 319.842 178 13 
Enquadernat de llibres 200 llibres/h 64.000 320 23 

Taula 7.7. Capacitat de la maquinària proposada 

També cal tenir en compte que s’han fet servir les capacitats en hora punta, que de fet 
poques vegades arribaran a obtenir-se ja que cal fer una preparació de la maquinària, canvis 
de format, etc. En qualsevol cas tot i assumint que la capacitat real fos la meitat de la 
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capacitat en hora punta, el conjunt de maquinària triat seria totalment suficient per fer front al 
volum de producció. 

Cal tenir en compte també, que el sistema integrat Plockmatic és un sistema molt flexible que 
pot realitzar tasques de guillotina, plegat i grapat amb els mòduls corresponents de forma 
independent. 

D’altra banda aquesta maquinària proposada de post impressió no varia segons la impremta 
HP Indigo que s’esculli, ja que el procés d’acabat necessari serà el mateix en qualsevol dels 
casos. 

Els volums dels diferents tipus d’acabats són anuals i no es té informació de l’estacionalitat 
dels diferents documents, tot i que no hi hauria d’haver grans puntes de treball, si que es cert 
que certs documents com per exemple la revista institucional de la UPC, l’Informacions, 
requereixen d’un termini de lliurament molt breu. Per tant, la maquinària de post impressió ha 
d’estar preparada per poder tractar el volum de documents que surtin de les impremtes HP 
Indigo i no representar un coll d’’ampolla al procés. 
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8. Valoració econòmica de les variables tècniques 

En aquest apartat es valora econòmicament els costos que representa la maquinària 
necessària pel centre d’impressions, així com tota la resta de costos que cal tenir en compte 
alhora de fet la valoració econòmica del projecte. 

En el cas de les impremtes HP Indigo i de la maquinària de post impressió també es farà una 
estimació del possible valor residual que puguin tenir, en finalitzar el període d’estudi de la 
inversió. Cal dir que es tracta d’una estimació ja que no es pot conèixer el valor real i exacte 
del valor residual de la maquinària, ja que depèn de molts factors, com per exemple, 
l’evolució del mercat, però tot i això és un valor que cal tenir en compte ja que el cost real de 
la maquinària varia segons aquest valor. 

També s’ha de remarcar que si algun cost pot tenir alguna variabilitat no coneguda sempre 
s’escollirà la opció que penalitzi la inversió, ja que el resultat en cas d’error seria uns 
rendiments trobats inferiors als reals. Però si es realitza la suposició contraria es podria 
trobar unes rendibilitats acceptables però que realment no ho fossin degut a les suposicions 
fetes. 

Els diferents costos tindran valors referits a l’any 2005 o al 2006 segons sigui més útil pels 
apartats posteriors, en el cas del cost dels materials seran preus del 2005 per poder 
comparar amb els costos històrics. En tots els casos però són preus abans d’impostos, és a 
dir, abans d’aplicar-hi l’IVA corresponent. 

8.1. Inversions en obres físiques 

Es considera inversió en obres físiques la realitzada per l’adquisició de terrenys, 
construccions, remodelacions i obres complementàries relacionades amb el sistema 
productiu.  A més, caldrà afegir les necessitats en inversions d’obres físiques d’espais no 
destinats a la producció com poden ser les oficines. 

En aquest projecte no està previst cap adquisició de béns immobles ja que el centre 
d’impressions hauria d’estar dins del Campus Nord, tal i com s’ha dit en l’apartat 6.3 de 
localització. Hi ha la possibilitat que es requereixi alguna petita reforma per adequar l’estat de 
les instal·lacions del local, a les necessitats del centre. Tot i això, ja que les característiques 
necessàries del centre no són diferents de les de qualsevol espai que tingui la UPC no s’hi 
destinarà cap partida en concepte de reforma, ja que aquestes ja estan incloses en el 
manteniment de les instal·lacions que es tractarà més endavant. 
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S’ha de tenir present la presència d’un cost d’oportunitat de l’espai utilitzat pel centre 
d’impressions, que seria assimilable a un cost de lloguer. Aquest cost però no és una 
inversió sinó un cost d’operació del projecte que constitueix un desemborsament durant la 
vida del projecte i que per tant, es tractarà més endavant. 

8.1.1. Obres d’adequació del centre 

Bàsicament caldria adequar les instal·lacions a la maquinària del centre d’impressions, ja que 
en principi les instal·lacions de la UPC estan en bon estat i el centre no requereix d’unes 
característiques molt especials. 

El centre d’impressions hauria de tenir unes dimensions aproximades de 140 m2 (veure 
subapartat 8.5.2), com ja s’ha dit no són necessàries grans infraestructures un espai destinat 
a oficines ja és adequat per poder desenvolupar les tasques del centre. L’únic que pot ser 
necessari reformar pel centre és l’instal·lació electrica augmentant-ne la capacitat, a més, 
d’alguna altre reforma puntual que un cop triat el local específic pugui ser necessària. 

Com que de fet no són necessàries reformes sinó alguna petita adequació no es destinarà 
cap partida a obres d’adequació del centre, ja que aquestes petites reformes ja estan 
incloses en el cost de manteniment (veure subapartat 8.5.3). 

8.2. Inversions en equipament 

Es consideren inversions en equipament totes les inversions que permetin les operacions 
normals del centre d’impressions. Aquest punt es separarà en les impremtes HP Indigo que 
constitueixen l’eix del projecte, la maquinària auxiliar o de post impressió, i la resta 
d’inversions en equipament com pot ser el mobiliari. 

Aquesta segregació de les inversions en equipament permet separar els diferents tipus 
d’inversions, i facilitarà l’estudi de les diverses alternatives del projecte que es basaran en els 
diferents models d’impremtes HP Indigo. 

8.2.1. Impremtes HP Indigo 

Els preus dels diferents models d’impremtes comercials HP Indigo es troben a la Taula 8.1, 
en ella apareixen els preus de venda i el cost de software que en el cas del model 1050 cal 
adquirir apart. 
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Model HP Indigo Preu [€] Extres [€] Cost total [€]
 HP Indigo Press 1050-4 colors  149.000 20.000 169.000
 HP Indigo Press 3050-4 colors  335.000                -  335.000
 HP Indigo Press 5000-4 colors  395.000                -  395.000

Taula 8.1. Preus dels diversos models d’impremta HP Indigo 

Segons s’ha establert en apartats anteriors la vida útil de les impremtes HP Indigo pel centre 
d’impressions es pot estimar en 6 anys. Cal trobar el valor residual de les impremtes al final 
del 6 anys, valor que dependrà de molts factors com són la seva conservació, les noves 
tecnologies aparegudes, l’estat del sector de les impressions, etc. Per tant, es fa realment 
complicat establir un mètode de depreciació de les impremtes ja que és molt difícil predir 
quines innovacions tecnològiques apareixeran en els propers anys. 

És per això, que el mètode seguit per estimar el valor residual de les impremtes 6 anys 
després de realitzar la inversió consisteix en veure quin valor de venda tenen les impremtes 
Indigo amb una antiguitat de 6 anys, i establir quin percentatge de valor respecte l’inicial 
conserven actualment. 

Aquest sistema suposa que com amb els anteriors models, els actuals quedaran desfasats 
per una nova sèrie de models HP Indigo, i que la pèrdua de valor serà similar. A la Taula 8.2 
es mostren els preus de venta de diversos models Indigo venuts després de 5-6 anys, i el 
percentatge del valors pel que han estat venuts comparant-lo amb el preu de venda original 
portat a euros actuals segons la inflació dels últims anys. 

Existeixen diverses empreses dedicades a la venda de maquinària d’impressió i post 
impressió de segona mà, és aquest un mercat amb molta activitat. Les dades de la Taula 8.2 
s’han obtingut d’algunes d’aquestes empreses de revenda com són: TPX, LDR, EDB i 
Netbid. Dedicades totes elles a la venda de maquinària de segona mà, i en alguns casos 
especificament de maquinària relacionada amb les arts gràfiques. 

 

Model Any Preu de venta en 
euros del 2005 

Preu de 
revenda [€] 

Percentatge 
de valor Font 

Indigo TurboStream 1.999 461.448 125.000 27,09% LDR
Indigo TurboStream 2.000 461.448 41.667 9,03% TPX
Indigo E-Print Pro+ 1.998 219.096 40.833 18,64% TPX
Indigo E-Print Pro+ 1.999 219.096 38.500 17,57% EDB
Indigo E-Print Pro+ 1.999 219.096 30.000 13,69% Netbid
Indigo E-Print Pro+ 2.000 219.096 49.500 22,59% EDB

Taula 8.2. Preus de venta d’impremtes Indigo de segona mà 
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Es pot veure com els preus són molt variables, un factor clau és l’estat de conservació de la 
maquinària, però fins hi tot amb dades històriques és difícil estimar un valor per la maquinària 
usada, fet que es torna molt més complicat si s’intenta fer amb prediccions a sis anys vista.  

El valor mitjà dels percentatges de la Taula 8.2 és del 18%, i és el percentatge que es farà 
servir per calcular el valor residual de la maquinària al finalitzar la inversió, tenint en compte 
l’evolució de la inflació. Aquest valor és una estimació tenint en compte les dades històriques 
d’aquest tipus de maquinària que és força moderna, és molt difícil de predir com 
evolucionarà un sector a on la tecnologia és un punt clau, i que està constantment en canvi i 
evolució. 

8.2.2. Maquinària de post impressió 

Els diferents elements de maquinària de post impressió és troben resumits amb els seus 
preus de venda a la Taula 8.3. 

 

Model Preu [€] 
PL-82-TC DV Blinderpro 8.255  

PL-83 Trimmer 5.873  

Plockmatic Pl-310+ 5.317  

Plegadora Ideal 8343 3.257  
Enquadernadora de cola Eurobind 38.4 Matic 11.151 
Guillotina Programable IDEAL 4850-95 EP 5.318 

Inversió inicial en maquinària de post impressió 39.170  

Taula 8.3. Preus de la maquinària de post impressió 

Aquesta maquinària té una vida força més llarga que la de les impremtes digitals, i la majoria 
de maquinària de post impressió evoluciona a un ritme molt inferior que les impremtes 
digitals. A l’hora de trobar un valor residual però es tindrà en compte aquests fets i es 
buscarà un valor residual passats sis anys, com en el cas de les impremtes Indigo. 

La funció de la maquinària de post impressió és complementar la impremta i permetre donar 
l’acabat desitjat als documents, és pel fet de ser maquinària complementària i d’un valor molt 
inferior pel que es tindrà en compte la vida útil de les impremtes, i no la de la maquinària de 
post impressió. 

El sistema utilitzat per trobar el valor residual de la maquinària de post impressió serà el 
mateix que el procediment seguit amb les impremtes Indigo, es veurà quin percentatge de 
valor mantenen actualment en el mercat de maquinària usada de post impressió.  

Un valor residual raonable i prudent per l’estudi de la inversió és d’un 30% del preu 
d’adquisició, es pot trobar per exemple guillotines de característiques semblants a la triada i 
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de la mateixa marca que passats 10 anys és venen per 27% del seu preu. Model que és 
pràcticament idèntic a l’actual ja que la maquinària de post impressió evoluciona a un ritme 
molt inferior que el de les impremtes digitals. 

Actualment es ven força maquinària d’aquest tipus de la dècada dels vuitanta i principis dels 
90, fet que demostra que es tracta d’una maquinària amb una vida molt llarga. Per això 
l’estimació feta d’un valor residual del 30% és molt prudent, però es tracta d’una predicció 
que com en el cas de les impremtes cal anar revisant durant la vida del projecte.  

8.2.3. Altres equipaments 

El centre d’impressions necessita mobiliari per poder desenvolupar la seva tasca normal, 
aquest mobiliari és necessari per la oficina, magatzem i zona d’impressió i post impressió. 
Aquest mobiliari consistirà en: 

• Un conjunt d’equipament estàndard d’oficina composat per un escriptori, cadira, buck, 
armari i prestatgeria. 

• Quatre prestatgeries de magatzem i un armari. 

• Una taula de treball universal per poder realitzar la manipulació dels documents amb 
comoditat i facilitat. 

També serà necessari un ordinador per realitzar les tasques d’oficina i maquetació quan sigui 
necessari. Aquest ordinador haurà d’incloure el software habitual d’un equip d’oficina, i el 
software que permeti el tractament gràfic dels documents que arribin al centre quan calgui fer 
algun procés. El software i l’ordinador consistiran en: 

• Adobe Creative Suite 2 Premium conjunt de totes les eines gràfiques de Adobe que 
permet realitzar qualsevol tasca necessària: disseny, edició i maquetació. Les 
impremtes HP Indigo fan servir software Adobe i utilitzant aquest paquet d’eines es 
garanteix la total compatibitat.  

• Microsoft Office Professional Edition 2003 paquet estàndard d’oficina. 

• Ordinador Dell OptiPlex GX520 Intel Pentium 4 HT a 3.00GHz amb impressora Laser 
Dell 1710. 

Els costos de l’equipament del centre es troben al balanç d’equipament de la taula 8.4 a on 
figuren els preus unitaris i totals de tots els elements d’equipament d’aquest apartat. 
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Equipament Quantitat Valor 
d’adquisició [€] 

Valor d’adquisició 
total [€] 

Oficina completa 1 629,00 629,00 
     Escriptori 1                        -                            -  
     Buck rodant 1                        -                            -  
     Armari per arxivadors 1                        -                            -  
     Mòdul de prestatgeria 1                        -                            -  
     Cadira d’oficina estàndard 1                        -                            -  
Prestatgeria semipesada Epoxi 4 175,00 700,00 
Armari magatzem 1 629,00 629,00 
Taula de treball universal 1 236,50 236,50 
Dell OptiPlex GX520 1 1.523,00 1.523,00 
Microsoft Office Professional (Edu) 1 202,15 202,15 
Adobe Creative Suite 2 Premium  1 1.799,00 1.799,00 

Inversió total en equipament 5.718,65 

Taula 8.4. Balanç d’equipament 

8.3. Balanç de personal 

El personal del centre seria personal de la Universitat Politècnica de Catalunya, i com a tal, 
estarà regulat com a personal universitari. El personal del centre serà PAS laboral grup 
regulat pel Quart Conveni col·lectiu del personal laboral de les Universitats Públiques 
Catalanes [Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 2001, núm. 3.332, p. 2.432]. 

Segons el conveni, el personal del centre estaria qualificat com grup III: Personal tècnic amb 
formació professional de segon grau o una titulació equivalent o amb capacitat provada en 
relació amb el lloc de treball. Grup suficient per les tasques que es realitzaran al centre, cal 
dir que la categoria superior correspon a personal amb titulació universitària que no és 
necessària per al centre. 

8.3.1. Cost del personal 

Aquest conveni també marca les condicions retributives del PAS laboral de les universitats 
públiques catalanes, i per tant, el salari del personal del centre s’ha d’adequar al conveni. Pel 
que fa al salari en el 2006 s’aplicarà un increment del 2% segons la llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya [Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 4.541, 2005, p. 
43.725], el 2% és l’increment màxim permès. 

També cal tenir en compte les càrregues fiscals que haurà de suportar la universitat degudes 
al personal, ja que també representen part del cost laboral [Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 2005]. Amb tot això el cost de cada treballador/a al 2006 es troba calculat en la 
Taula 8.5, en aquesta taula també hi apareix el cost del personal amb tres anys d’antiguitat i 
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que li correspon un trienni, ja que per la durada del projecte serà necessari tenir en compte 
l’antiguitat. 

 

 
 

Personal 
nou [€] 

Personal amb 
1 trienni [€] 

Sou del treballador     
Sou base 19.865,67 19.865,67
Complement del lloc de treball 0N 3.352,90 3.352,90
Trienni                   -  582,47
Sou total anual 23.218,58 23.801,05

Càrregues fiscals    
Contingències comuns (23,6%) 5.479,58 5.617,05
Atur tipus general (6%) 1.393,11 1.428,06
Fons de garantia salarial (0,04%) 9,29 9,52
Formació professional (0,6%) 139,31 142,81
Prima d’accident de treball (EP.91) (0,25%) 58,05 59,50

Cost total per treballador 30.297,92 31.057,99

Taula 8.5. Cost del personal del grup III pel 2006 

8.3.2. Quantitat de treballadors/es 

A més del salari cal tenir en compte les hores que el conveni permet treballar al personal ja 
que serà necessari més o menys personal depenent d’això. Al centre hi haurà dos torns 
diaris de treball de 7 hores cadascun de 8 a 22 hores segons queda establert en el conveni. 
Un torn de treball seria insuficient per satisfer tota la demanda i amb dos torns es pot satisfer 
tota la demanda, excepte en el cas del model d’impremta HP Indigo 1050 en què caldran 3 
màquines per satisfer tota la demanda. 

Cal tenir en compte que el total d’hores anuals de treball serà de 1.462, valor que es 
determinant alhora d’establir la quantitat de personal necessàri pel centre. El centre hauria de 
tancar al mes d’agost ja que el conveni indica la preferència dels mesos de juliol i agost per 
fer les vacances, i com el mes d’agost moltes unitats de la UPC també estan tancades és el 
mes més convenient per tancar el centre. També existiria la possibilitat que el centre no es 
tanqués a l’agost sinó que el centre estigués obert la meitat de la jornada durant juliol i agost, 
i els treballadors es repartissin les vacances entre juliol i agost. Aquesta possibilitat però no 
afecta al càlcul del personal necessari i del seu cost, és una opció que caldria prendre un cop 
el centre estigués en funcionament i es veiés com actuen les unitats que encarregarien les 
impressions al centre (Edicions UPC, Serveis Generals, Fundació UPC, etc.). 

Tenint en compte tot això els 250 dies de treball habitual es converteixen en 230 pel 
tancament durant l’agost, dies que un sol treballador/a no pot cobrir ja que amb jornades de 
7 hores correspondrien a 1610 hores anual, valor superior al màxim permès pel conveni. És 
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per això que caldria un mínim de tres treballadors/es per poder ocupar tot el temps que el 
centre estarà en funcionament. 

Els treballadors/es contractats han de ser intercanviables en les seves funcions, fet que 
caldrà tenir en compte alhora de seleccionar el personal. A més de la impressió cal realitzar 
les tasques de post impressió i embalatge, i les tasques d’oficina i maquetació. En la majoria 
dels casos el treballador/a que porta la impremta pot realitzar les tasques de post impressió, i 
participar o realitzar també l’embalatge.  

Caldrà però realitzar les tasques d’oficina, tasques que no requereixen gaire temps degut al 
volum de treball del centre, però si que serà necessari més temps per realitzar la maquetació 
d’alguns dels documents. És per això que seria convenient que durant cert temps hi 
haguessin dues persones al centre. 

Tenint en compte que el centre estarà en funcionament durant 3.220 hores anuals, amb tres 
treballadors/es es cobreix totes les hores del centre, i queden 1.166 hores lliures anuals, que 
representen quasi un 80% de les hores anuals d’un treballador/a. Així de fet es tindrien dos 
treballadors/es que portarien les impremtes i realitzarien les tasques de post impressió, i un 
altre treballador/a que realitzaria les tasques d’oficina i maquetació, ajudaria en la post 
impressió quan fos necessari, i cobriria el lloc de treball quan els altres treballadors/es 
tinguessin un dia lliure. 

Amb aquest sistema es tindria un tercer treballador/a durant 166,6 dies dels 230 dies que 
estaria obert el centre, fet que representa que setmanalment en promig hi hagi tres 
treballadors diaris durant més de 3,5 dies. Una altre opció podria ser que el tercer 
treballador/a només treballes 6 hores diàries (excepte quan estigués reemplaçant a un dels 
altres), de manera que en promig treballaria 4,2 dies setmanals com a tercer treballador/a, i 
d’aquesta manera quasi sempre hi hauria tres treballadors/es al dia. 

Amb un quart treballador/a la feina podria quedar més repartida però no se’n faria més ja que 
com s’ha dit, n’hi ha prou amb tres per realitzar les tasques. Per tant, no té sentit el 
plantejament de incorporar més personal, sobretot si es té en compte que és un dels costos 
principals del projecte i amb l’increment de personal encara es convertiria en un cost molt 
més important. 

Amb 3 treballadors/es el cost total de personal del centre seria de 90.893,76€ durant el 2006, 
cost que aniria incrementant anualment degut a la inflació. Cal remarcar que l’augment es 
produirà sobre els salaris i no sobre el cost total per treballador, un cop calculat el nou salari 
caldrà obtenir les noves càrregues socials, i així el nou cost total.  
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8.3.3. Formació 

El personal del centre necessita d’uns coneixements específics sobre la maquinària 
d’impressió que utilitzin. En concret Hewlett-Packard realitza cursos de formació pels 
operaris de les màquines HP Indigo que són específics per cada model, ja que cadascun té 
unes característiques diferents. 

Aquests cursos de formació són necessaris per poder treballar amb les impremtes, i tenen un 
cost de 6.000€ per curs. Aquest curs però és fàcilment negociable si es realitza la compra 
d’una impremta HP Indigo, és per això que es comptabilitzarà només el cost d’un curs, 
encara que no només hi hagi un treballador/a, ja que probablement amb la compra de la 
impremta el curs es pugui negociar i ser totalment gratuït. Amb la comptabilització d’un curs 
s’adopta una actitud prudent envers la possibilitat de no comptabilitzar-ne cap, ja que caldria 
fer una negociació en el moment de la compra. 

8.4. Cost dels materials 

Per al funcionament normal del centre és necessari l’ús de diversos materials que permeten 
poder realitzar els documents del centre. D’aquest tipus de costos n’hi ha dos que són els 
més importants en quantitat que són el paper i la tinta, també n’hi ha d’altres però que 
representen una importància molt menor en comparació amb els primers. Aquests altres 
costos són les grapes i la cola de l’enquadernació, i els costos d’embalatge. 

Tots els costos de materials presentats són amb preus del 2005, aquests costos durant el 
2006 és previsible que augmentin degut a la inflació, fet que es tindrà en compte més 
endavant. S’ha establert els costos directes segons les impressions realitzades al 2005, és a 
dir, que s’ha comptat com si el centre hagués de produir exactament el mateix que en el 
2005. 

8.4.1. Costos de paper 

El paper és un cost directe del centre d’impressions i és essencial per poder fer la impressió. 
De paper n’hi ha de moltes classes que es diferencien bàsicament en el gramatge i l’acabat, i 
les impremtes HP Indigo estan capacitades per poder treballar amb un ampli ventall de 
gramatges que va des de 60 g/m2 fins a 350 g/m2, i amb quasi tots els acabats. D’altra banda 
el paper utilitzat és format DIN A3 o DIN A3+ tot i que és possible utilitzar papers més petits 
per aprofitar el paper, no és recomanable ja que els elements de la impremta es 
desgastarien de manera no uniforme, fet que a la llarga comportaria costos molt més elevats 
que els possibles estalvis de paper. 
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El proveïdor escollit pel paper és Torraspapel Distribución que és l’empresa líder en 
distribució de paper per la industria gràfica a la península Ibèrica, i forma part de 
Torraspapel, S.A. el principal fabricant de paper de l’estat espanyol. Aquesta empresa té la 
seu central a Barcelona i està present a tot el món. 

A més de ser l’empresa més important del sector que garanteix poder obtenir qualsevol tipus 
de paper, a uns preus competitius, és el subministrador recomanat per Hewlett-Packard a 
Espanya i el distribuïdor oficial a Espanya del paper HP Indigo, especialment dissenyats per 
l’ús amb impremtes HP Indigo. 

Tipus de papers utilitzats 

El tipus de paper escollit per cada impressió ve determinat per les exigències del disseny de 
cada document, i es determina fora del centre d’impressions segons el que necessiti 
cadascuna de les unitats. El paper necessari per satisfer les necessitats del centre anuals es 
troba a la Taula 8.6, en ella també apareixen les característiques del paper que és consumit 
anualment, així com el codi i descripció del distribuïdor. Cal aclarir que no es poden demanar 
fraccions de paquets i que el terme quantitat d’ordres es refereix a la quantitat d’encàrrecs 
diferents que realitzen anualment les diferents unitats, i fan servir el mateix tipus de paper. 
Encara que els encàrrecs d’Edicions UPC no estan desglossats i només apareixen com un 
sol encàrrec. 

 

Codi Descripció Gramatge 
[g/m2] 

Fulls per 
paquet 

Quantitat 
de fulls 

Quantitat de 
paquets 

Quantitat 
d'ordres 

67915 4cc 120 500 22.600 46 12 
67959 4cc 200 250 23.181 93 16 
58653 4cc 90 500 4.495.506 8.992 58 
58654 4cc 100 500 174.238 349 44 
58660 4cc 220 125 1.929 16 5 
58662 4cc Art   130 500 59.365 119 14 
58664 4cc Art   250 250 12.506 51 1 
59304 4cc 160 200 400 2 2 
67124 Hp Indigo Matt Ctd 115 500 417.250 835 12 
67125 Hp Indigo Matt Ctd 150 500 212.125 425 59 
67126 Hp Indigo Matt Ctd 250 250 11.000 44 5 
67127 Hp Indigo Matt Ctd 300 250 18.174 73 22 
67129 Hp Indigo Gloss Ctd 150 500 65.354 131 14 
67130 Hp Indigo Gloss Ctd 250 250 3.000 12 1 
67131 Hp Indigo Gloss Ctd 300 250 17.502 71 23 

Quantitats totals 5.534.130 11.259 288,0 

Taula 8.6. Característiques i quantitats del paper consumit anualment 
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Tarifes del paper 

Cal tenir en compte que els costos del paper depenen de la quantitat que se’n demani, estan 
la tarifa esglaonada segons tres intervals: 

• Menys de 50 paquets 

• De 51 a 200 paquets 

• Més de 200 paquets 

També cal tenir en compte les condicions del servei de Torraspapel que ofereix un servei de 
24 hores en les entregues de les comandes, però que a les comandes de valor inferior a 
100€ les carrega amb 35€ de despeses de transport. El cost de llançament de 35€ no es 
tindrà en compte ja que el volum anual de paper utilitzat és molt elevat, i serà difícil que es 
realitzin comandes inferiors a 100€. Si el paper que es consumeix anualment es demanés de 
manera homogènia durant tot l’any, caldria fer més de 6 comandes diàries per no arribar als 
100€ per comanda, per tant, fàcilment es podran realitzar les comandes sense els costos de 
transport. 

Cal determinar quina serà la mida del lot de compra de cada producte amb el que s’obtindran 
uns costos menors. En aquest apartat tant sols es vol identificar la tarifa que correspon a 
cada article i no establir un sistema de gestió d’estocs pel centre, per això els articles amb un 
consum de menys de 50 paquets anuals no cal tenir-los en consideració, perquè la única 
possibilitat és la tarifa corresponent a comandes de menys de 50 paquets. 

Cal tenir present però, que aquestes dades són històriques però que un cop el centre estigui 
en funcionament realment no es tindrà gaire informació sobre el tipus de paper que es 
necessitarà, ja que dependrà de les comandes que arribin. A més, tenint en compte que els 
costos de llançament són pràcticament zero: no hi ha despeses de transport, les comandes 
es poden realitzar per telèfon, internet, etc., i que el termini de lliurament és de 24 hores, el 
més convenient pel centre és mantenir un estoc mínim dels papers més utilitzats. I la resta 
de paper demanar-lo segons les necessitats. 

Per tant, es farà servir la tarifa per comandes de més de 200 paquets pel paper de codi 
58653, que és el que té un major consum, i la tarifa de més de 50 paquets pels codis amb un 
consum anual de més de 100 paquets. Per la resta de papers es farà servir la tarifa de 
menys de 50 paquets. Aplicant aquest sistema els costos de paper anuals són de  
143.958,42 €, tal i com es pot veure a la Taula 8.7. 
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Paper Tarifa 

Codi Quantitat 
de paquets 

< 50 
Paquets 

51 a 200 
Paquets 

> 200 
Paquets 

Cost anual 
[€] 

67915 46 16,52 15,76 15 759,92 
67959 93 15,44 14,7 14 1.435,92 
58653 8.992 12,56 12 11,44 102.868,48 
58654 349 13,99 13,36 12,8 4.662,64 
58660 16 10,48 9,91 9,53 167,68 
58662 119 24,65 23,31 22,41 2.773,89 
58664 51 23,61 22,32 21,46 1.204,11 
59304 2 11,66 11,02 10,6 23,32 
67124 835 14,64 14,38 14,09 12.007,30 
67125 425 19,1 18,77 18,38 7.977,25 
67126 44 33,3 32,66 32,02 1.465,20 
67127 73 39,96 39,19 38,42 2.917,08 
67129 131 19,1 18,77 18,38 2.458,87 
67130 12 33,3 32,66 32,02 399,6 
67131 71 39,96 39,19 38,42 2.837,16 

Cost total anual de paper 143.958,42 

Taula 8.7. Costos anuals de paper i tarifes 

El cost mínim que es podria obtenir és de 143.109,59€, que correspon a aplicar els màxim 
descomptes possibles, per exemple en el cas del codi 67127 que són necessaris 73 paquets 
la tarifa aplicada seria la corresponen a més de 50 paquets, tot i que es reben 22 comandes 
diferents. Però com s’ha dit anteriorment realment no es tindrà coneixement de les 
necessitats de paper del centre, fins que aquest no rebi les comandes de les diferents 
unitats. És per tant força arriscat adquirir un paper sense tenir coneixement de si en el futur 
serà necessàri. 

El paper més utilitzat és l’empra’t pels llibres, la revista Informacions, etc. que són documents 
que des del principi es coneix que s’hauran de produir i que per tant, també es té 
coneixement que es necessitarà aquell tipus de paper. Aquests papers corresponen als 
codis de més consum i en els que sí s’ha triat una tarifa amb descompte. 

La  diferència de cost obtinguda entre el cost calculat del paper i el mínim cost possible és 
petita, i representa un 0,59% del cost anual en paper, això fa que el sistema adoptat no 
comporti uns costos afegit elevats. 

Avaluació del procediment realitzat 

Segons el model de Harris-Wilson [Companys, Ramón; Coromines, Albert, 1998] el cost 
anual mitjà degut a la mida de lot es pot determinar segons l’Equació 8.1. 
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( )
2

D QK Q CL CA D CS
Q

= ⋅ + ⋅ + ⋅             Eq.8.1 

On: 
- CL és el cost de llançament (€/comanda) 
- CA és el cost d’adquisició (€/unitat) 
- CS és el cost de possessió (€/unitat·any) 
- D és la demanda (unitats/any) 
- Q és la mida del lot (unitats/comanda) 
- K(Q) és el cost mitjà anual (€/any) 

El cost de llançament es pot aproximar com a zero i per tant el primer terme desapareix. El 
cost d’adquisició depèn de la tarifa utilitzada, i el cost de possessió depèn de diversos factors 
com són: la creació i manteniment de la capacitat d’emmagatzematge, la variació del valor 
dels béns, el cost d’oportunitat del capital, cost d’assegurances, etc. De fet l’únic cost a tenir 
en compte és el de l’espai que es requereix per l’emmagatzematge, que es podria aproximar 
amb l’espai ocupat per un paquet de paper i el cost per metre quadrat de magatzem. Es 
podria obtenir una aproximació d’aquest cost segons el procediment següent: 

1. El volum mitjà d’un paquet és aproximadament de 8,8·10-3 m3, tenint en compte les 
dimensió d’un paquet estàndard (0,32m d’amplada, 0,46m de llargada i 0,06m d’alçada). 

2. La quantitat de paquets per metre quadrat, suposant que s’apilen fins a una alçada 
màxima d’un metre i mig i el volum d’un paquet calculat, és de 170,45 paquets/m2. 

3. El cost mitjà del metre quadrat de lloguer d’un espai d’oficines al districte de les Corts de 
Barcelona, que és a on està el Campus Nord, és de 11,27 €/mes per a l’any 2005 
[Ajuntament de Barcelona, 2005]. 

4. Amb els valors obtinguts anteriorment es pot determinar el cost de possessió anual 
segons el càlcul següent: 

2

€11, 27 €12 0,79 ·170, 45 
mes mesosCS any paquet anypaquets

m

= ⋅ =                   Eq.8.2 

Ara es pot calcular el cost mitjà anual de l’Equació 8.1 en el cas que s’aprofitin els 
descomptes per quantitat i es demanin els lots mínims que permetin obtenir el descompte, i 
comparar-los amb el cas extrem de demanar lots unitaris. Es pot veure com en tots els casos 
el sistema que comporta uns costos menors, és el de aprofitar els descomptes, tal i com es 
pot veure a la Taula 8.8. Només s’ha fet el càlcul dels codis que anteriorment s’ha establert 
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que aprofitarien els descomptes, perquè en la resta no hi ha alternativa ja que no hi ha prou 
volum per beneficiar-se dels descomptes. 

 

 Utilitzant els descomptes Sense utilitzar els descompte 

 Codi Q   
[paq] 

CS·Q/2 
[€/any] 

CA·D 
[€/any] 

K (Q) 
[€/any] 

Q 
[paq]

CS·Q/2 
[€/any] 

CA·D 
[€/any] 

K (Q)  
[€/any] 

Estalvi 
[€/any] 

58653 201 79,40 102.868,48 102.947,88 1 0,40 112.939,52 112.939,92  9.992,04 
58654 51 20,15 4.662,64     4.682,79 1 0,40     4.882,51     4.882,91  200,12 
58662 51 20,15 2.773,89     2.794,04 1 0,40     2.933,35     2.933,75  139,71 
67124 51 20,15 12.007,30   12.027,45 1 0,40   12.224,40   12.224,80  197,35 
67125 51 20,15 7.977,25     7.997,40 1 0,40     8.117,50     8.117,90  120,50 
67129 51 20,15 2.458,87     2.479,02 1 0,40     2.502,10     2.502,50  23,48 

Taula 8.8. Estalvis obtinguts amb els descomptes 

La utilització dels descomptes és la millor política que pot seguir el centre ja que comporta 
uns costos inferiors. Per tant, el determinat en l’apartat anterior en què només s’ha tingut en 
compte els descomptes és pot considerar correcte. 

8.4.2. Costos d’impressió 

Les impremtes HP Indigo fan servir una tinta especial que permet obtenir una molt bona 
qualitat d’impressió, aquesta tinta és la HP Indigo ElectroInk. El cost d’aquesta tinta així com 
dels altres elements consumibles de les impremtes (olis, dissolvents, etc.) estan valorats per 
Hewlett-Packard segons es mostra en la Taula 8.9, costos que corresponen a la impressió 
d’un full DIN A3 per una cara.  

 

 €/A3 segons tintes a una cara 
 1 2 3 4 
HPI 1050 0,015 0,034 0,054 0,100
HPI 3050 0,010 0,028 0,045 0,080
HPI 5000 0,010 0,028 0,045 0,080

Taula 8.9. Cost d’impressió segons tintes i a una cara 

Tenint en compte aquests costos i les impressions que es realitzen anualment (veure Taula 
7.3), es pot obtenir fàcilment el cost d’impressió anual, amb una impremta HP Indigo. Es pot 
veure com el cost només varia en cas d’utilitzar una impremta model 1050, ja que els costos 
d’impressió en aquest model són més elevats. El cost anual d’impressió dels documents es 
troba a la Taula 8.10, a on es troba un increment de cost en el cas de triar el model 
d’impremta HP Indigo 1050. 

 

 



Estudi de viabilitat de la creació d’un centre d’impressió digital Indigo a la UPC. Pàg. 57 

 

 1 tinta 2 tintes 3 tintes 4 tintes Cost total [€]
Cost d’impressió HPI 1050 120.786,60 32.069,38 16.133,42 92.853,20 261.842,60
Cost d’impressió HPI 3050-5000 80.524,40 26.410,08 13.444,52 74.282,56 194.661,55

Taula 8.10. Cost d’impressió anual segons model d’impremta 

Aquests costos són estàndards i negociables segons el volum d’impressions, en cas que el 
centre tingués un volum força més elevat es podrien veure reduïts segons les negociacions 
que es realitzessin amb Hewlett-Packard. 

8.4.3. Costos d’enquadernació 

Es necessiten realitzar dos tipus d’enquadernació al centre, una per revistes que es realitza 
mitjançant grapes, i una altre pels llibres que es realitza mitjançant cola especial per 
l’enquadernació. 

Les grapes que permet utilitzar la Grapadora-plegadora Plockmatic PL-82 són de tres tipus: 
26/6, 26/8S i Ri 26/6. Tot i que es puguin fer servir aquests tres tipus només es necessari el 
tipus 26/6 que és el tipus de grapa que normalment es fa servir. Es pot trobar el cost total en 
grapes que correspon a l’aplicació de dues grapes a cada document enquadernat amb 
aquest procediment, a la Taula 8.11. 

Pel que fa a la cola de les enquadernacions es farà servir cola del mateix fabricant que la 
maquinària d’enquadernació. En aquest cas trobar el cost anual en cola no és tant fàcil com 
en el cas de les grapes, ja que no hi ha dades disponibles sobre aquest tipus de cola ni 
normalment és té control sobre aquest cost. Normalment es comptabilitza un cost horari 
d’enquadernació perquè té més importància el cost del personal. Per la falta de dades 
disponibles es trobarà una aproximació del cost en cola anual, que no tindrà una rellevància 
molt important en l’estudi per la seva quantia. A la Taula 8.11 es troba el cost anual en cola. 

L’aproximació feta és la següent: es tracta d’una cola de característiques pràcticament 
idèntiques a la silicona que segons l’empresa Bayer té una densitat de 1,02 g/ml. D’altre 
banda un llibre estàndard d’Edicions UPC té unes dimensions del llom de 26 cm per 1,5 cm, i 
el gruix de la cola és d’un mil·límetre. Amb el volum ocupat per la cola i la densitat s’obté 
fàcilment el la massa de cola utilitzada per llibre, que és de 3,98 grams per llibre, cal tenir en 
comte que aquest la cola utilitzada per l’enquadernadora conserva la massa i el volum 
després de la seva aplicació. 
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Material Unitat de 
mesura Quantitat Cost 

Unitari Cost Total [€] 

Grapes 26/6  Unitats 639.684 0,000386 246,92 
Cola termofundible Grams 254.592 0,008202 2.088,16 

Taula 8.11. Costos anuals d’enquadernació 

Els costos anuals d’enquadernació són de 2.335,08€ i inclouen les dues partides de la Taula 
8.11. 

8.4.4. Costos d’embalatge 

Per poder transportar els documents impresos es necessitarà disposar d’algun element que 
permeti realitzar el transport, aquest element seran caixes de cartró. Per trobar el nombre de 
caixes anuals necessàries és faran servir dos tipus de caixa de mesures diferents, i es faran 
servir les següents condicions: 

• Es repartiran els documents segons formats i centres, i en cas que una caixa no 
s’ompli completament és comptarà com una capsa sencera igualment. 

• Es tracta d’una aproximació del cost d’embalatge, i no es tracta per comandes 
individuals per no desglossar les dades de la Universitat i els altres centres. De totes 
maneres en la capacitat de les caixes es té en compte això i es deixa un marge de 
seguretat. 

• Les caixes que es faran servir es troben amb les seves característiques i preus a la 
Taula 8.12. 

 

 Mesures interiors (cm) 
Caixes Amplada Llargada Alçada

Volum exterior [l] Preu unitari [€] 

Petita 22 35 20 17 0,53 
Gran 33,5 50 25 45,2 1,2 

Taula 8.12. Tipus de caixes 

Cal tenir les dades dels diferents tipus de documents per cada centre per poder calcular les 
caixes necessàries, aquesta informació és troba desglossada en la Taula 8.13. Les caixes 
grans es destinaran als llibres, revistes i pòsters, ja que són els documents que per 
dimensions i quantitats ocupen un volum més gran. Per tota la resta de documents es faran 
servir caixes petites. 
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 CENTRE  

Tipus de document Serveis 
Centrals 

Edicions 
UPC ETSEIB Fundació 

UPC 
Total per 

tipus 
Carpetes 500                -  3.000                -  3.500
Díptics 185.381                -  1.000 15.000 201.381
Fitxes                -                 -  200                -  200
Fulls independents 874.673                -  25.300 896.080 1.796.053
Llibres                -  64.000                -                 -  64.000
Pòsters 267                -                 -  1.000 1.267
Quadríptic 12.000                -                 -  86.900 98.900
Quintríptic                -                 -                 -  7.000 7.000
Revista 106.242                -  8.000 205.600 319.842
Targes 16.600                -                -  39.000 55.600
Tríptic 26.708                -  7.300 161.800 195.808
Total per centre 1.222.371 64.000 44.800 1.412.380 2.743.551

Taula 8.13. Volums anuals de documents segons tipus de documents i centre 

El número de caixes i el cost corresponent que s’obté és troba a la Taula 8.14. 

 

  nº caixes   
Tipus de 

document 
Documents 
per caixa 

Serveis 
Centrals

Edicions 
UPC ETSEIB Fundació 

UPC 
Total 

per tipus Cost [€] 

Carpetes 1.000 1 - 3          -  4 2,10
Díptics 2.000 93 - 1 8 102 53,61
Fitxes 2.000 - - 1          -  1 0,53
Fulls indep. 2.000 438 - 13 449 900 473,04
Llibres 30 - 2.134 - -  2.134 2.560,80
Pòsters 2.000 1 - - 1 2 2,40
Quadríptic 2.000 6 - - 44 50 26,28
Quintríptic 2.000 - - - 4 4 2,10
Revista 650 164 - 13 317 494 592,80
Targes 12.000 2 - - 4 6 3,15
Tríptic 2.000 14 - 4 81 99 52,03
     Cost total anual 3.768,85

Taula 8.14. Quantitats i costos anuals de caixes 

8.5. Altres costos del centre 

Queden per comptabilitzar altres costos que tindrà el centre o que cal repercutir-li, aquests 
costos són l’energia elèctrica consumida, el cost del lloguer del local, i els diferents 
manteniments necessaris que li corresponen al centre. 
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8.5.1. Cost d’energia elèctrica. 

El cost de la energia elèctrica del centre anual utilitzant la tarifa 2.1 d’alta tensió i una 
discriminació horària tipus 3 [Boletín Oficial del Estado, núm. 310, 2005, p. 42.576], es 
troba a la Taula 8.15. Aquest cost és una estimació tenint les consideracions que la impremta 
treballés durant tot el temps, que la maquinària de post impressió només treballés durant 600 
hores anuals, i tenint en compte que la il·luminació i l’ordinador sempre estiguessin en 
funcionament. 

La suposició que la maquinària de post impressió només treballa durant 600 hores dóna molt 
de marge per les operacions de posada en marxa i parada, que només són necessàries en 
el cas de l’enquadernadora. Cal tenir en compte el temps que s’ha calculat que la maquinària 
de post impressió hauria d’estar en funcionament, veure apartat 7.2.4, és molt inferior a les 
600 hores. 

 

Facturació de potència Pot. a Facturar 17,18 kW 
  Fact. Potència 882,61 € 
Facturació d’energia Energia Activa 43.843,40 kWh
  Fact. Energia 2.787 € 
Complements       
    Discriminació Fact. Discriminació 18,42 € 
    Energia reactiva Factor Potència 0,804   
  Fdp adoptat 0,8   
  Kr calculat 5,56 % 
  Kr adoptat 5,6 % 
  Fact. Reactiva 205,47 € 
Cost total de l’energia elèctrica 3.893,06 € 

Taula 8.15. Cost anual d’energia elèctrica 

El cost trobat és per les tres impremtes HP Indigo 1050, 3050 i 5000, que tenen 
aproximadament el mateix consum elèctric. 

8.5.2. Cost del local 

Pel local del centre d’impressions no cal pagar cap lloguer ja que pertany a la UPC, tot i així 
es genera un cost d’oportunitat pel fet d’ocupar aquest local. Aquest cost d’oportunitat es 
valorarà tenint en compte el cost mitjà del lloguer per metre quadrat d’un local d’oficines, al 
barri de les Corts. Amb les dimensions de la maquinària més l’espai necessari per poder-hi 
treballar, es troba l’espai necessari de la zona de producció del centre, tal i com es pot veure 
en la Taula 8.16.  
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Maquinària del sistema productiu 
Dimensions 

[mm] 

Àrea de 
màquina 

[m2] 

Àrea 
[m2] 

Sistema integrat Plockmatic 1.625 596 3,63 2,6 9,41
Plegadora Ideal 8343 520 870 1,52 1,87 2,84
Enquadernadora Eurobind 38.4 Matic 1.150 500 4,15 3,5 14,53
Guillotina Programable Ideal 4850-95 EP 775 970 3,78 3,97 14,99
HP Indigo Press 3.969 2.227 6,97 5,23 36,43

Espai destinat a la producció 78,19

Taula 8.16. Espai necessari a la zona de producció 

A la Taula 8.17 es troben les dimensions del diferents elements del centre i les dimensions 
totals del mateix, que són aproximadament de 140m2. 

 

Espai ocupat pel centre 
d’impressions Àrea [m2]

Zona de producció 79
Oficina 10
Magatzem 50

Espai total del centre 139

Taula 8.17. Dimensions del centre 

Amb un cost per metre quadrat de 11,65 €/m2 (font: Ajuntament de Barcelona més la inflació 
prevista) i els 140 m2 del centre s’obté un cost d’oportunitat del centre de 1.631,00€ 
mensuals que anualment suposa un cost de 19.572€. 

8.5.3. Manteniment del centre 

Caldrà realitzar la neteja i el manteniment del centre com amb qualsevol altre de les 
instal·lacions de la UPC. La Universitat té contractat diversos serveis que cobreixen aquestes 
tasques mitjançant licitacions públiques, aquests serveis i la seva descripció es mostra a 
continuació: 

• Servei de neteja i desinfecció: Servei de neteja de les instal·lacions del Campus 
Nord. 

• Servei de manteniment general: Servei de el manteniment preventiu i correctiu, 
conducció i treballs de reforma, i millora de les instal·lacions d’electricitat, aigua, 
manyeria i fusteria. 

• Servei de manteniment preventiu de climatització: Comprèn el manteniment 
preventiu de les instal·lacions de climatització del Campus Nord. 



Pàg. 62  Memòria 

 

• Servei de manteniment correctiu de climatització: Compren el manteniment 
correctiu, conducció i treballs de reforma i millora de les instal·lacions de climatització 
del Campus Nord. 

Amb el cost mitjà d’aquestes tasques per metre quadrat, i les dimensions del centre 
s’establiran un costos de manteniment i neteja del centre, com es mostra en la Taula 8.18. 

 

Serveis Cost 
anual [€] 

Superfície 
inclosa [m2] 

Cost del 
servei [€/m2] 

Cost pel 
centre [€] 

Servei de neteja i desinfecció 1.939.655 101.960 19,02 2.662,10 
Manteniment general 67.241 21.760 3,09 432,44 
Manteniment preventiu de climatització 60.776 140.000 0,43 60,20 
Manteniment correctiu de climatització 66.379 140.000 0,47 65,80 

Cost total anual de manteniment i neteja 3.220,54 

Taula 8.18. Cost anual dels serveis de neteja i manteniment 

Cal afegir el manteniment específic que necessiten les impremtes HP Indigo i que realitza 
Hewlett-Packard, aquest manteniment té un cost de 1.500€ mensuals al 2005, encara que 
durant el primer any de la màquina aquest manteniment és gratuït ja que està inclòs en el 
preu de venta. La resta de maquinària no necessita de cap manteniment específic que no 
puguin realitzar els treballadors del centre. 

8.5.4. Transport 

Tot i que en l’objectiu d’aquest projecte no s’inclou el transport dels documents, si que és 
necessari tenir-lo en compte ja que els costos de les impressions utilitzats en aquest projecte 
inclouen el transport en alguns casos. Per això es comptabilitzarà el cost del transport en els 
casos que sigui necessari per substituir el transport que realitzin actualment els proveïdors 
de les impressions. 

Aquest transport es realitzarà mitjançant el servei de correu intern que gestiona el Servei de 
Patrimoni de la UPC. Aquest servei correspon al servei de correu intern entre campus 
territorials i al servei de missatgers, que per l’any 2005 tenia pressupostat 200.000€ anuals.  

El servei de correu intern arriba als campus diàriament i en el cas dels campus més 
importants pot arribar a passar dos vegades al dia pel mateix campus. Aquest servei 
gestiona un volum anual molt elevat de moviments, que comparat amb el volum 
d’enviaments del centre és provable que no arribes a suposar cap increment de costos per a 
la UPC, aquesta és una suposició avalada per les opinions de les persones encarregades 
d’aquest servei. Per això, el sistema que s’utilitzarà per calcular el cost del transport serà el 
de portar els documents fins al seu destí com si tot el moviment fos puntual i no repartit 
durant tot l’any.  
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El transport necessari pels diferents centres és: 

• Edicions UPC: cal portar els llibres des del centre d’impressions fins a la seu 
d’Edicions UPC situada al Campus Nord, a on també hi ha el seu magatzem. 

• Fundació UPC: en aquest cas no caldrà fer cap transport ja que el manipulador extern 
actual de la Fundació ja s’encarregarà d’anar a buscar els documents al centre 
d’impressions. 

• Servei de Comunicació i Promoció: el transport que realitzen actualment les 
impremtes proveïdores consisteix en portar els documents fins a la UPC, i un cop a la 
universitat es distribueixen per correu intern. Per tant, actualment el servei de correu 
intern ja gestiona el documents del Servei de Comunicació. En aquest cas tampoc 
s’assignarà un cost de transport als documents ja que la única diferencia serà que el 
servei de correu intern haurà de recollir els documents al centre d’impressions enlloc 
de recollir-los al Servei de Comunicació i Promoció, tots dos al Campus Nord. 

• ETSEIB: en aquest cas el transport necessari serà des del centre d’impressions fins a 
l’ETSEIB. 

El cost del transport del correu intern és de 23,66€/h que inclou el vehicle, un xofer i un 
ajudant, a més de les altes despeses com carburant, assegurança mínima, etc. Tenint en 
compte el volum de les caixes que cal transportar calculat a la Taula 8.14, i que la capacitat 
estàndard d’una furgoneta és de 6,5 m3, es pot calcular el nombre de viatges necessaris per 
realitzar el transport. El cost total de transport anual per centre és de 412€ que es troba 
desglossat pels dos centre que tenen aquest cost a la Taula 8.19. 

 

 Edicions 
UPC ETSEIB 

Caixes grans 2.134,00 13,00 
Caixes petites -  22,00 
Volum anual [m3] 96.457,00 962,00 
Viatges necessaris 14,84 0,15 
Viatges anuals 15,00 1,00 
Temps de viatge [min] 5,00 10,00 
Temps de carrega i descàrrega [min] 60,00 60,00 
Temps per viatge [min] 65,00 70,00 
Temps de transport anual [min] 975,00 70,00 

Cost anual [€] 384,40 27,60 

Taula 8.19. Cost anual de transport per centre 



Pàg. 64  Memòria 

 

9. Augment de valor dels documents i altres 
avantatges. 

Amb les màquines HP Indigo i el sistema digital es 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 per la UPC i els diferents centres les màquines HP Indigo 
pel fet de crear valor afegit en els seus documents, o 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. 

A més de permetre altres avantatges com la disminució d’estocs gràcies als reduïts costos 
en tirades curtes. 

En primer lloc, i abans de posar exemples de com la creació del centre d’impressions podria 
millorar la gestió de les impressions a la UPC, cal fer una introducció a les capacitats de les 
impremtes HP Indigo. No es pretén fer un estudi exhaustiu ni complert de les màquines HP 
Indigo, només mostrar les seves qualitats i capacitats per poder observar millor els 
avantatges que pot proporcionar. 

9.1. Avantatges de la impressió Indigo envers la impressió 
offset tradicional 

Per entendre els avantatges cal veure quin és el flux de treball en les impremtes digitals i en 
les impremtes offset tradicionals, en la Fig. 9.1 es representen els diferents fluxos de treball 
dels dos sistemes. 

La impressió digital fa possible la impressió de tirades curtes de molt alta qualitat amb costos 
molt baixos, això en canvi no és possible amb les impremtes tradicionals degut al sistema 
que fan servir. Com es pot veure en la Fig. 9.1 en el sistema tradicional, hi ha una sèrie de 
productes intermedis que generen costos afegits i augmenten el temps necessari per 
realitzar la impressió. 
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Fig. 9.1. Flux de producció en offset tradicionals a l’esquerra, i flux d’impremta digital a la dreta 

A més, amb la impressió offset tradicional és fa un canvi del sistema digital del disseny a 
l’analògic per poder realitzar la impressió, en canvi, amb la impressió digital mai es passa a 
un format analògic, fet que permet la personalització de les impressions. 

Els principals avantatges de la impressió digital envers la tradicional són: 

• Possibilita la impressió de tirades molt curtes amb una alta qualitat i un cost molt baix, 
fet totalment impossible amb les impremtes tradicionals. 

• Permet la personalització del documents amb la que es poden obtenir resultats 
extraordinaris quan s’aplica al màrqueting directe. 

• La qualitat de la impressió digital és força variables, però en el cas HP Indigo la qualitat 
és molt bona i d’un nivell semblant a l’offset tradicional. 

• Estalvi de materials ja que no calen processos intermedis de creació de fotolits, 
planxes, dispositius d’exposició de les planxes, etc. i per tant una reducció de costos i 
residus. 

• Estalvi de temps, tant per l’estalvi de les tasques de preimpressió com per la fase 
d’arrencada de la impremta ja que no cal muntar les planxes, calibrar la tinta, etc. 



Pàg. 66  Memòria 

 

9.2. La personalització 

El sistema d’impressió digital HP Indigo permet la personalització dels documents en color, 
amb el que s’obtenen documents diferents amb molt bona qualitat.  

9.2.1. Personalització en el màrqueting directe 

En el màrqueting directe s’han realitzat diversos estudis sobre la personalització de la 
informació enviada als clients, i el sistema HP Indigo permet un grau molt elevat de 
personalització alhora que manté una alta qualitat del producte. Un estudi sobre la 
personalització i el color mostra la resposta dels consumidors al màrqueting directe 
mitjançant el correu convencional [Broudy, David; Romano, Frank, 1999], aquest estudi està 
realitzat amb llibres de negoci de tres categories: màrqueting, management i finances, les 
dades obtingudes en aquest estudi es reflecteixen en la Fig. 9.2. En el mateix estudi es pot 
trobar la resposta al màrqueting directe per diversos productes i serveis, com per exemple: 
serveis telefònics, vídeos, productes infantils, productes d’alimentació, etc., i en tots els 
casos s’obtenen uns resultats semblants o fins hi tot superiors.  
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Fig. 9.2. Comparació de percentatges de respostaamb la personalització i el color 

En la Fig. 9.2 es pot veure com la personalització de la informació augmenta ostensible-ment 
la resposta dels clients, i com el color en les impressions també és un factor molt important. 
Tot i que l’aparició del nom fa augmentar força la resposta és amb la personalització en color 
a on es veu un gran increment de la resposta, de quasi un 2.000% respecte el sistema no 
personalitzat en blanc i negre. 
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Aquest estudi mostra com la utilització de la personalització i el color en el màrqueting 
directe, permet millorar els resultats que s’obtenen amb el màrqueting directe d’una manera 
molt contundent. 

9.3. Avantatges en el cas d’Edicions UPC 

9.3.1. Llibres en colors 

Actualment els llibres d’Edicions UPC estan impresos en blanc i negre per motius de cost. 
Els principals clients d’aquests llibres són estudiants pels quals el preu de llibre és un factor 
clau a l’hora de decidir la compra d’un llibre. Aquests llibres però tindrien una qualitat força 
superior si poguessin ser en color ja que permetrien una millor comprensió dels continguts 
del llibre, alhora que tindrien una aparença més agradable a la vista. 

Es podria dir sense fer cap estudi que els llibres destinats a la formació milloren amb l’ús del 
color, i més encara quan en aquests llibres hi ha gràfics, esquemes, fotografies i dibuixos 
com passa en els llibres d’Edicions UPC. Es poden trobar dades estadístiques sobre aquesta 
millora en l’estudi anomenat "Colour for impact"  [White, Jan, 1997], a on es tracten els 
avantatges del color en les impressions en les empreses, en el màrqueting i també en la 
formació. Les dades més interessants que s’obtenen de l’estudi per als llibres d’Edicions 
UPC són: 

• L’atenció dels lectors es prolonga en un 82% si es fa servir el color. 

• El color augmenta la capacitat de recordar en materials educatius i manuals de 
formació en un 60%. 

• La claredat augmenta en un 70% quan es ressalten en color els detalls pertinents. 

• El temps de recerca visual es redueix en un 80% mitjançant la codificació per colors. 

D’aquestes dades es pot extreure que els llibres destinats a la docència, que és l’objectiu 
principal dels llibres d’Edicions UPC, augmentarien el seu valor amb la introducció del color 
ja que desenvoluparien millor la seva tasca de formació: serien més clars alhora que 
permetrien un estudi més efectiu. 

La millora qualitativa dels llibres amb la introducció del color és més clara en els gràfics, 
esquemes o altres figures a on la comprensió es fa molt més senzilla amb la introducció del 
color. Fer els llibres en color no vol dir que hagin de ser a tot color, simplement el fet de 
incorporar un color ja pot ajudar a millorar molt la qualitat dels llibres, alhora que no 
incrementa excessivament el cost de llibre, i permet fer més comprensibles gràfics i 
esquemes.  
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Tenint en compte els costos d’impressió en blanc i negre i en color d’un full DIN A4 que s’han 
donat en l’apartat apartat 8.4.2, es pot veure que l’augment de cost d’una pàgina en passar 
de blanc i negre a un sol color és de 0,009€, i de 0,035€ en passar a quatre tintes.  

Com s’ha dit abans el preu del llibre és un factor molt important que no es pot oblidar. Si la 
realització de tot el llibre amb un color estimant unes 250 pàgines per llibre suposaria un 
increment del cost del llibre de 2,25€, també és cert que es podria només utilitzar el color en 
els gràfics, esquemes, etc. Per exemple, un llibre amb 100 pàgines amb esquemes veuria 
augmentat el seu cost en només 90 cèntims d’euro.  

Per tant, l’augment de cost estaria en uns valors raonables que fan viable la possibilitat de la 
inclusió del color en el llibres d’Edicions UPC. De fet com amb el sistema HP Indigo 
desapareixen els costos de llançament deguts a la preimpressió fins hi tot es podrien 
realitzar dues sèries en alguns llibres, uns en blanc i negre, i els altres en color segons el 
tipus de client del llibre. Així s’obtindrien els llibres a molt baix cost si es creu que és el més 
important pels estudiants, però també hi hauria una altre sèrie de més bona qualitat que faria 
el llibres d’Edicions UPC més interessants sobretot en les llibreries externes a la UPC, a on 
es poden trobar aquests llibres. 

9.3.2. Llibres a la carta per internet 

Edicions UPC té pràcticament tots els llibres en format digital i ofereix la possibilitat de 
compra dels llibres en format electrònic a través de la seva pàgina web. Els llibres es poden 
comprar sencers o per capítols, i també es poden comprar els llibres impresos a través 
d’internet però en aquests cas sempre els llibres sencers. 

El poder comprar només una part del llibres resulta d’utilitat ja que es pot adquirir els 
continguts que realment interessen, però aquesta possibilitat està només disponible 
mitjançant l’edició electrònica. Amb el sistema HP Indigo es podria ampliar l’oferta d’Edicions 
UPC i permetre que la venda per capítols també es pogués realitzar en format imprès. 

El sistema digital HP Indigo permet la impressió web-to-print amb la que es podria connectar 
la pàgina web d’Edicions UPC amb el centre d’impressions Indigo. D’aquesta manera es 
podrien obtenir llibres personalitzats a on figurarien els capítols demanats amb un cost 
inferior al del llibre sencer. 

Amb aquest sistema es beneficien els clients ja que poden adquirir aquelles parts dels llibres 
que realment els interessen en format paper i alta qualitat, a més de permetre a Edicions 
UPC complementar la seva oferta. 
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9.3.3.  Reduir estoc 

El sistema d’impressió digital permet un gran estalvi de costos, sobretot de costos de 
llançament, ja que la impressió es realitza directament sense la necessitat de passos 
intermedis. D’aquesta manera no és necessari realitzar grans tirades de milers d’exemplars 
per poder obtenir uns costos baixos i rentables, i es poden realitzar tirades molt curtes amb 
pràcticament els mateixos costos. 

Amb costos reduïts en les tirades curtes es podria obtenir uns nivells baixos d’estoc de llibres 
al magatzem d’Edicions UPC, això permetria tenir un immobilitzat inferior alhora que 
permetria poder actualitzar els llibres més fàcilment, ja que si d’un llibre hi ha estoc cal 
esperar a que s’esgoti per treure’n una actualització. 

Actualment Edicions UPC disposa d’un estoc important acumulat de llibres, ja que necessita 
d’un cert volum en les tirades d’impressió perquè aquestes tinguin uns costos acceptables. 
Amb la creació del centre d’impressions i la tecnologia HP Indigo, Edicions UPC podria reduir 
el seu estoc fet que permetria la revisió dels llibres més sovint. 

9.4. Fundació UPC 

9.4.1. Articles promocionals 

La Fundació manté contacte i realitza col·laboracions amb moltes empreses ja que permet 
enriquir la formació dels seus estudiants, i alhora les empreses són possibles clients perquè 
es poden realitzar cursos per a les empreses, els seus treballadors, o ser clients d’altres 
serveis com la consultoria que ofereix la Fundació. 

Les capacitats de les impremtes HP Indigo permeten la personalització dels seus productes 
de manera que es podrien realitzar els articles promocionals adaptats als clients, per 
exemple es podrien produir calendaris amb el nom de la Fundació i el de l’empresa. Aquesta 
és un idea que ha estat molt interessant pels responsables de màrqueting de la Fundació. 

9.4.2. Mailing personalitzat 

La Fundació dóna a conèixer la formació que ofereix mitjançant diverses vies com poden ser 
la presència en diversos fòrum acadèmics, fires, exposicions, internet, etc. però hi ha una 
altre via que és el correu convencional i electrònic. Mitjançant el correu convencional s’envia 
informació sobre els diversos cursos que ofereix la Fundació, així com informació més 
detallada dels cursos que puguin interessar al destinatari.  
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La dades dels destinataris s’obtenen en fires i fòrums a on als estands de la Fundació es 
poden omplir uns formularis que la Fundació més tard farà servir per remetre la informació, 
d’altra banda des d’internet també estan disponibles aquests formularis. En ells es demanen 
quines són les àrees de coneixement en les que es té més interès, quins són els tipus de 
curs preferits, a més de les dades personal i acadèmiques. 

La informació que s’envia als estudiants està personalitzada ja que s’envien els catàlegs 
generals a on apareixen tots els cursos, i els catàlegs que corresponen als cursos triats com 
a preferits. A part d’aquesta personalització no se’n realitza cap altre tot i la quantitat 
d’informació que hi ha en les dades que s’extreuen dels formularis omplerts per estudiants i 
professionals. Una persona podria estar interessada en un curs però desconèixer altres que 
realment li interessessint més, i dels quals no rebria d’informació, amb les dades de que 
disposa la Fundació es podrien detectar aquests casos segons els estudis que ha cursat i les 
seves preferències. 

De fet, tot i que la Fundació no sigui una empresa i que la seva missió sigui la d’oferir 
formació  permanent al llarg de la vida, aquest enviament massiu de publicitat dels cursos és 
molt semblant al màrqueting directe, i de fet ho és. Ja que s’envien missatges als possibles 
“clients” a partir d’una base de dades, fins hi tot una característica del màrqueting directe és 
que incorpora targetes postals de resposta a on no cal segell (franquejats). En algun dels 
catàlegs enviats per la Fundació (com per exemple el catàleg de màsters i postgraus) 
existeix una targeta postal de idèntiques característiques. 

Els cursos de la Fundació tenen un cost molt elevat, i gràcies a la personalització com la que 
es realitza en el màrqueting directe es podria obtenir una resposta més elevada dels 
destinataris de la informació. Potser no per realitzar el curs d’entrada però si per interessar-
se i veure que li pot oferir aquesta formació. 

Com s’ha vist en l’apartat 9.2.1 amb la personalització que el sistema HP Indigo permet 
assolir, es pot millorar la resposta en el màrqueting directe. Per tant, es podria aprofitar els 
avantatges de la personalització en la Fundació per obtenir una resposta més elevada que 
es concretes amb un increment del nombre d’estudiant a la Fundació. 

Aquesta personalització podria servir per mostrar en la informació enviada la formació que 
realment pot interessar a l’estudiant, ja que dels més de 300 màsters i postgraus només una 
part realment poden interessar als possibles estudiants. Així els destinataris de la informació 
tindrien una informació més concentrada i especifica de la formació que per les seves 
característiques (acadèmiques, de preferència, etc. ) més els pugui interessar. 
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9.4.3. Personalitzar continguts 

També es podrien personalitzar els continguts dels llibrets informatius sobre cada curs, ja 
que si la part de continguts i estructura del curs serà per tothom la mateixa, altres continguts 
del llibret com la presentació, i els beneficis del curs seran diferents segons el tipus 
d’estudiant. Per exemple, els beneficis que pugui aportar el curs seran diferents per a un nou 
titulat universitari que abans d’accedir al món laboral vol complementar la seva formació, que 
per a un enginyer amb experiència que es vol complementar, o per un professional amb 
poca formació però molta experiència. 

El sistema de la personalització de la informació enviada als possibles estudiants ja s’utilitza 
actualment. Aquest sistema és utilitzat per l’Albertson College de Idaho al Estat Unitats 
d’Amèrica, segons la seva experiència la personalització mitjançant les impremtes HP Indigo 
ha millorat l’eficàcia i l’eficiència del màrqueting directe realitzat, destinat a la captació de 
nous alumnes. 

La tecnologia HP Indigo els ha permès millorar el primer contacte als possibles estudiants 
amb l’Albertson College i augmentar el percentatge d’estudiants que són atrets per la 
universitat. S’ha aconseguit una resposta del 18% d’estudiants que desitgen més informació 
sobre la universitat per en última instància realitzar la inscripció. 

9.5. Comunicacions Institucionals 

9.5.1. Centralitzar impressions 

La creació del centre d’impressions suposaria la centralització de totes les impressions, i 
facilitaria que el Servei de Comunicació i Promoció supervisi que a tota la UPC es mantingui 
una mateixa línia en la comunicació. Per exemple, en l’ús del color blau de la UPC com a 
imatge corporativa. 

Actualment tot i que en principi quasi tot hauria de passar pel Servei de Comunicació i 
Promoció, moltes de les impressions són gestionades per centre i departaments sense cap 
supervisió per part de la UPC. Amb la creació del centre es facilitaria un control sobre les 
impressions ja que en principi totes haurien de passar pel centre, i només caldria supervisar 
quan fos necessari el documents que arriben al centre per ser impresos. 

En aquesta supervisió en cap cas es vol insinuar que s’hagi de fer una censura dels 
continguts, sinó que la UPC té una imatge de marca que cal cuidar i mantenir-ne el prestigi. 
Amb missatges contradictoris entre diferents escoles, o contraris a la línia UPC es pot 
perjudicar la imatge de la universitat. Aquests missatges contradictoris no cal que siguin de 
contingut, sinó que poden ser amb els colors utilitzats, la iconografia, etc. 
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9.5.2. Personalitzar continguts 

La universitat amb el sistema HP Indigo es podria afavorir de la personalització dels seus 
documents, fet que permetria obtenir millors resultats. Aquesta personalització donada la 
dimensió de la universitat es podria aplicar a infinitat de camps, alguns exemples d’aquestes 
aplicacions són: 

• Personalització per campus de la informació UPC. La informació que s’inclou en la 
carpeta UPC, o la resta d’informació que la UPC reparteix en suport paper, es podria 
personalitzar per campus. Això permetria als campus petits tenir informació més 
ampliada dels temes que més directament els afecten, fet que ha estat comentat amb 
els responsables del Servei de Comunicació, però degut a l’elevat cost de la 
personalització amb els sistemes d’impressió convencionals no ha estat possible. 

• Permetria personalitzar els continguts de la informació que es dóna a futurs estudiants 
per exemple en les jornades de portes obertes, o fer més efectives campanyes com la 
d’igualació del nombre d’estudiants i estudiantes a les enginyeries. 

9.5.3. Altres avantatges 

Cal tenir en compte que aquest servei dissenya impressions per a les escoles i altres serveis 
de la universitat, i que serien realment aquests a qui suposaria un avantatge el centre 
d’impressions. Els clients del servei veurien com els avantatges apuntats en els altres 
apartats els podrien aprofitar per a ells, i així per exemple personalitzar els documents, o 
reduir els estocs.  

9.6. ETSEIB 

9.6.1. Reduir estoc 

Com en el cas d’Edicions UPC, l’ETSEIB disposa d’un estoc important de les seves 
impressions ja que perquè aquestes tinguin uns costos acceptables, més tenint en compte la 
dimensió de l’escola, cal realitzar tirades que s’emmagatzemen durant anys. 

Amb el centre d’impressions es podria reduir els estocs i poder renovar el material quan fos 
convenient, ja que en l’actualitat i degut al problema dels costos alguns dels documents de 
l’ETSEIB estan desfasats, ja que en ell apareixen titulacions futures de l’escola que avui ja 
són una realitat. 
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9.6.2. Personalitzar continguts 

De la mateixa manera que es realitzen tirades molt llargues per tenir uns costos acceptables, 
també es realitzen els documents amb el mateix disseny i contingut per incrementar el volum 
i obtenir uns costos més baixos. 

El llibret promocional de l’escola està realitzat de manera genèrica i se li adjunta unes fitxes 
amb la informació interessant segons el receptor. En el cas d’una empresa s’adjunta unes 
fitxes amb els serveis que ofereix l’escola a les empreses, o als estudiants fitxes sobre la 
vida a l’escola o les possibilitats de realitzar parts dels estudis en una altre universitat. 

Amb el sistema HP Indigo el llibret promocional podria estar directament personalitzat 
segons a qui anés dirigit, i s’estalviaria l’haver d’anar afegint fitxes. Fet que suposaria una 
millora de la imatge i simplificaria el lliurar un llibret, tot això sense que els costos es 
disparessin. 

9.7. Altres avantatges 

A més dels avantatges que tindrien específicament cada centre existeixen altres avantatges 
no directament relacionades amb els documents, sinó en el fet de disposar d’un centre 
d’impressions propi amb tecnologia HP Indigo. 

Actualment existeix una col·laboració entre Hewlett-Packard i la UPC materialitzada 
mitjançant la Càtedra HP, aquesta col·laboració es veuria reforçada amb un centre 
d’aquestes característiques. Mitjançant aquesta Càtedra es realitzen diverses assignatures 
sobre la imatge i el color, i un dels objectius principals de la càtedra és obrir noves vies 
d’investigació, amb el centre d’impressions aquestes tasques es podrien veure afavorides 
davant la possibilitat de tenir a l’abast una impremta digital d’alta tecnologia. 
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10. Avaluació de les alternatives 

Abans d’avaluar les diferents alternatives cal trobar certes dades com la inflació dels pròxims 
anys per poder realitzar els estudis necessaris, és per això que en primer lloc es 
determinaran aquestes dades i altres variables, i més endavant s’avaluaran les diferents 
alternatives. 

10.1. Horitzó temporal 

Les diferents alternatives possibles s’avaluaran per un període de 6 anys, ja que és el temps 
que s’ha estimat que poden mantenir-se competitives. És per tant la vida tecnològica qui 
marca l’horitzó temporal de la inversió, fet normal si es té en compte que es tracta de 
maquinària molt sofisticada. 

La vida física de les impremtes així com la vida comercial són molt més elevades, ja que 
aquestes impremtes poden estar en funcionament si es realitza el manteniment adequat 
força més temps dels 6 anys de l’estudi, en les condicions de treball del centre, i d’altra 
banda les impremtes realitzen uns productes, les impressions, que tenen un vida comercial 
molt llarga. És per això que l’horitzó temporal queda marcat per la vida tecnològica de les 
impremtes. 

D’altra banda l’horitzó temporal el marquen les impremtes perquè són l’eix principal de 
l’estudi, i la resta de variables són simplement el complement necessari perquè les 
impremtes Indigo pugin treballar. 

10.2. Dades prèvies a l’avaluació 

10.2.1. Inflació 

La inflació general de preus suposa l’augment dels preus que es paguen per béns i serveis, i 
que ocasiona una reducció del poder de compra de la unitat monetària. Aquest fet pot afectar 
a la comparació econòmica d’alternatives d’inversió, i la història dels canvis de preus 
demostra que la inflació, l’augment de preus, és molt més habitual que la deflació dels preus, 
la disminució. 

L’Índex de Preus al Consum (IPC) és una mesura estadística dels canvis de preus d’una 
economia, i és una estimació de la inflació general de preus. El càlcul de l’IPC es realitza 
mitjançant el cistell de la compra de les famílies, en que cada producte o servei està 
ponderat pel seu consum. L’IPC és una mesura que es fa servir com a referència general per 



Estudi de viabilitat de la creació d’un centre d’impressió digital Indigo a la UPC. Pàg. 75 

 

a la variació de preus i serveis, és per això que serà l’IPC la eina utilitzada per mesura la 
inflació al projecte. 

Aquest índex va variar el seu mètode de càlcul l’any 2002 i des de llavors la seva evolució ha 
estat força constant obtenint-se les taxes d’inflació anuals que es troben a la taula 10.1. 
Aquest índex té base del 2001 fet que no permet comparar valors del IPC d’anys anteriors al 
2002 [Instituto Nacional de Estadística. 2005]. 

 

 2002 2003 2004 2005* 
Variació del IPC general 3,5 3,0 3,0 3,6 

Taula 10.1. Variació del IPC a Espanya,* l’any 2005 és una estimació al mes de desembre 

Els valors de l’IPC també es poden obtenir per Catalunya a on els valors de taxa d’inflació 
són superiors, tot i això la majoria dels costos del projecte, com a mínim per volum econòmic, 
són a nivell estatal i per això és més convenient tenir en compte la inflació espanyola. 

És molt complicat preveure la inflació del pròxim any, i encara ho és més en un horitzó 
temporal de sis anys. Per això, es suposarà que la inflació espanyola tindrà una evolució 
similar a la dels últims anys, i que la taxa d’inflació pels propers anys serà del 3,3% que 
correspon a la mitjana dels últims quatre anys. 

10.2.2. Fonts de finançament 

Existeixen diferents possibilitats pel finançament d’una inversió que es poden utilitzar 
individualment o en combinació, en aquest cas però es tracta d’una inversió per a una 
universitat pública (UPC), i que funciona segons els procediments propis d’una organització 
pública. 

Per tant, el finançament del projecte cal realitzar-lo mitjançant les transferències de l’Estat, la 
Generalitat, etc. ja que és el procediment normal pel finançament de la universitat. A més, 
aquesta inversió no suposa un volum molt elevat per a la Universitat tenint en compte que 
afecta a tot el conjunt de la UPC. 

El cost del capital seria assimilable al cost de capital propi d’una empresa privada, que es 
valora com el cost d’oportunitat de dedicar el capital necessari per realitzar la inversió, a 
altres inversions. Un tipus d’inversió adequat per establir el cost de capital són les 
obligacions i bons de l’Estat ja que incorporen un risc nul a la inversió.  

Com a cost de capital es triarà la rendibilitat que ofereix l’Estat en bons i obligacions, en la 
última subhasta realitza que correspon al mes de novembre del 2005. Les rendibilitats que 
ofereixen els paquets són del 3,02% pels bons a 5 anys i de 3,45% per les obligacions a 10 
anys (font: Ministeri d’Economia i Hisenda). Com que l’horitzó temporal de la inversió 



Pàg. 76  Memòria 

 

correspon a sis anys, els cost de capital es trobarà interpolant amb els valors de 5 i 10 anys. 
El valor del cost de capital a sis anys és del 3,11%. 

10.2.3. Tractament dels impostos 

Existeixen dos tipus d’impostos a tenir en compte en una inversió com aquesta, i són l’impost 
sobre el valor afegit (IVA) i l’impost de societats [Ferreiro, J.J. 1992]. Encara que per ser una 
Universitat pública qui realitza inversió, el tractament dels impostos serà diferents que en el 
cas d’una empresa privada. 

En tractar-se d’una universitat pública, i no d’una empresa privada, la UPC no està subjecte 
a l’impost de societats ja que no és una societat. Aquest fet té conseqüències importants 
alhora d’estudiar la inversió, ja que les amortitzacions deixen de tenir sentit per l’estudi de la 
inversió, en no poder deduir de l’impost de societats la depreciació dels actius. 

Els serveis relacionats amb l’educació estan exempts de l’IVA és a dir, que la Universitat és 
qui paga l’IVA dels proveïdors. La UPC realitza altres activitats com la prestació de serveis, 
realització de projectes, tasques de recerca i desenvolupament, etc. per altres 
organitzacions, tasques per les que rep una contraprestació econòmica en la que es carrega 
l’IVA. Això permet a la UPC repercutir l’IVA suportat en la liquidació d’IVA, i per tant tampoc 
cal tenir en compte l’IVA en l’estudi de la inversió. 

10.3. Inversió en capital circulant 

És necessària un inversió en capital circulant durant la vida del projecte que cal tenir en 
compte alhora d’estudiar la inversió. Hi ha quatre punts típics d’increment en capital circulant 
que són el disponible, els estocs, els comptes a cobrar, i els comptes a pagar. En aquesta 
inversió aquests conceptes apareixen de la següent manera: 

• Disponible: sí que és cert que pel funcionament del centre és necessari una certa 
quantitat disponible de tresoreria. Però cal tenir en compte que el centre d’impressions 
està integrat i forma part de la UPC, i que amb la tresoreria que normalment té la 
universitat és suficient per fer front a aquesta inversió. 

• Estocs: l’increment d’estocs es tractarà en dos blocs diferents, el primer bloc serà el 
paper i el segon la resta de matèries primeres. Pel que fa al paper tal i com s’ha tractat 
en l’apartat dels costos de materials es tindrà un estoc mínim dels papers més 
habituals, caldria tenir un estoc d’una setmana de paper, que seria suficient tenint en 
compte que es treballarà sota comanda. 

Pel que respecta a la resta de materials la política d’estocs que s’establirà serà d’un 
mes, en aquest apartat l’únic cost que és important és el de tinta i altres consumibles 



Estudi de viabilitat de la creació d’un centre d’impressió digital Indigo a la UPC. Pàg. 77 

 

d’impressió. La tinta i els altres consumibles són elements bàsics pel centre, sense els 
quals el centre no pot fer cap tipus de feina, i tenint en compte que el centre no disposa 
de molt personal, és important tenir un marge de seguretat en l’estoc d’aquests 
productes. L’increment d’estocs per l’any 2006 és de: 

    
7 30Inc. Estocs = 148.709,05 + 207.391,21 = 20.174,17€

360 360
⋅ ⋅                     Eq.10.1 

• Comptes a cobrar: el centre d’impressions no té pròpiament clients ja que és una 
inversió que vol generar estalvi de costos a la UPC, si que és cert que caldran 
transferències de capital entre els diferents centres, però aquest és un fet intern, i a 
més, la política de la UPC és que els pagaments interns siguin immediats. Per això no 
es considera cap increment de comptes a cobrar.  

• Comptes a pagar: hi haurà un increment dels comptes a pagar degut als materials 
que consumeix el centre. Com a norma general la universitat realitza els pagaments a 
90 dies, i tenint en compte que les compres anuals són de 356.100,25€, s’obté un 
increment de compte a pagar pel 2006 de: 

90Inc. Comptes a Pagar = 356.100,25 = 89.025,06€
360

⋅    Eq.10.2 

10.4. Alternatives possibles 

Per la realització d’aquest projecte hi ha tres alternatives possibles que corresponen als tres 
model HP Indigo que reuneixen les característiques necessàries per poder realitzar les 
impressions. Encara que el model HP Indigo 1050 és poc adequat pel projecte ja que és un 
model destinat a produccions inferiors a les del centre. 

En concret per poder fer servir un model HP Indigo 1050, caldria adquirir tres màquines 
d’aquest model, obtenint-se la mateixa producció que amb un model HP Indigo 5000. De fet 
el model 5000 a més té característiques que tot i amb la mateixa producció la fa una opció 
tecnològicament superior. De totes maneres els costos relacionats amb l’adquisició i 
funcionament de tres impremtes model HP Indigo 1050, comparats amb els costos d’una 
impremta 5000, són molt superiors en el primer cas. L’increment dels costos del projecte 
amb la utilització de tres impremtes HP Indigo 1050 en lloc de una HP Indigo 5000 es poden 
apreciar amb el llistat següent: 

• Maquinària: el cost de les tres impremtes 1050 juntes supera en 112.000€ el cost 
d’una impremta model 5000. 
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• Manteniment: el manteniment de 1.500€ mensuals caldria multiplicar-lo per tres, fet 
que suposa un increment anual de 36.000€. 

• Personal: caldria incorporar nou personal al centre, sobretot tenint en compte que el 
model 1050 està molt menys automatitzat, i requereix més intervenció de l’operari. Així 
que caldria comptar amb un mínim de quatre persones més, que anualment suposen 
uns 121.191,70€. 

• Consumibles d’impressió: el cost d’impressió amb un model 1050 és més elevat que 
amb els dos altres models que són possibles alternatives, i això representa anualment 
un increment dels costos de 67.181€. 

Aquests quatre conceptes fan incrementar el cost en 336.373€, sense que s’obtingui cap 
valor afegit, la única avantatge que existeix és que en tenir tres màquines en cas d’averia 
només es perdria un 33% de la capacitat productiva. Però la diferència de cost és tant 
elevada que no permet ni plantejar-se aquesta possibilitat, cal tenir en compte també que és 
disposa d’un manteniment que representa un cost important i que en principi garanteix un 
bon funcionament de la maquinària. 

D’altra banda, també s’incrementaran altres costos com són el cost del local, de 
manteniment i neteja i l’energia elèctrica, pel fet que es necessitaria més espai per tota la 
maquinària. Són aquests el motius pels quals es descarta el model HP Indigo 1050 per al 
centre d’impressions, quedant només dues possibilitats reals que són els models 3050 i 
5000. 

De fet no només hi ha dues alternatives sinó que cal escollir entre tres alternatives que són: 

• No crear el centre d’impressions i continuar amb el funcionament de subcontractació 
actual. 

• Crear el centre d’impressions amb una impremta HP Indigo 3050. 

• Crear el centre d’impressions amb una impremta HP Indigo 5000. 

Cal escollir per tant entre aquestes tres possibles opcions la que sigui més adequada pels 
interessos de la universitat. A partir d’ara les dues alternatives d’inversió s’anomenaran pel 
model d’impremta HP Indigo que les constitueixen. 

10.5. Projecció dels fluxos de caixa. 

Tenint en compte els costos del projecte, les dades prèvies a l’avaluació de les alternatives i 
els increments de capital circulant que s’han trobat anteriorment, es pot realitzar la projecció 
dels fons invertits i generats de la inversió amb els que es trobaran els fluxos de caixa.  
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Els fons generats per la inversió realment són estalvis produïts pel projecte, que són els 
mateixos en les dues alternatives d’inversió. De fet la majoria de fons de la projecció són 
iguals per les dues alternatives, ja que de fet només canvia el cost de la impremta escollida, 
perquè totes dues impremtes produeixen els mateixos costos i necessiten dels mateixos 
complements. 

10.5.1. Fluxos amb el model HP Indigo 3050 

En primer lloc cal trobar els fons invertits en el projecte, que es troben a la Taula 10.2. 

 

FONS INVERTITS 0 1 2 3 4 5 6 
          
EQUIPAMENT         

HP Indigo 3050 335.000,00       -73.268,83
 Post impressió         

PL-82-TC DV 8.254,82       -1.805,44
PL-83 Trimmer 5.872,84       -1.284,47
Pl-310+ 5.317,06       -1.162,91
Ideal 8343  3.256,84       -712,31
Eurobind 38.4 Matic 11.150,74       -2.438,81
Ideal 4850-95 EP 5.317,66       -1.163,04

 Altres equipaments 5.718,65        
          
PERSONAL         

Formació 6.000,00        
          
CAPITAL CIRCULANT         

- Inc. estocs  20.174,17 570,33 589,15 608,59 628,67 -22.570,90
- Inc. comp. a pagar  -89.025,06 -2.937,83 -3.034,78 -3.134,92 -3.238,38 101.370,96

          
TOTAL FONS 
INVERTITS 385.888,61 -68.850,89 -2.367,50 -2.445,63 -2.526,33 -2.609,71 -3.035,75

Taula 10.2. Fons invertits amb el model 3050 

Un cop obtinguts els fons invertits cal trobar el fons generats pel projecte. Aquests es troben 
a la Taula 10.3.  
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FONS GENERATS 0 1 2   3   4  5 6 
             
Costos actuals  546.379,10 564.409,61 583.035,13 602.275,29 622.150,37 642.681,33 
       
PERSONAL      
- Salaris  69.655,73 71.954,37 74.328,86 78.707,89 81.305,25 83.988,33 
- Càrregues socials  21.238,03 21.938,88 22.662,87 23.998,05 24.789,96 25.608,06 
       
ALTRES COSTOS         
- Energia elèctrica  3.893,06 4.021,53 4.154,24 4.291,33 4.432,95 4.579,23 
- Cost de local  19.572,00 20.217,88 20.885,07 21.574,27 22.286,22 23.021,67 
- Manteniment i neteja  3.220,54 3.326,82 3.436,60 3.550,01 3.667,16 3.788,18 
- Manteniment Indigo    19.207,60 19.841,45 20.496,22 21.172,60 21.871,29 
       
COSTOS DIRECTES      
- Costos d’impressió  201.085,85 207.721,68 214.576,49 221.657,52 228.972,22 236.528,30 
- Costos de paper  148.709,05 153.616,45 158.685,79 163.922,42 169.331,86 174.919,81 
- Costos post impressió  2.412,14 2.491,74 2.573,97 2.658,91 2.746,65 2.837,29 
- Costos d’embalatge  3.893,22 4.021,70 4.154,41 4.291,51 4.433,13 4.579,42 
- Costos de transport  412,00 425,60 439,64 454,15 469,14 484,62 
          

TOTAL FONS 
GENERATS 0,00 72.287,48 55.465,38 57.295,73 56.673,00 58.543,24 60.475,13 

Taula 10.3. Fluxos generats pel projecte amb el model 3050 

Amb els fons invertits i generats de les Taules 10.2 i 10.3, es poden obtenir els fluxos de 
caixa del projecte que es troben a la Taula 10.4. Amb els fluxos generats i acumulats es pot 
veure que la dimensió del projecte en el cas de triar aquesta alternativa és de 385.888,61€, 
que correspon a la inversió inicial. 

 

  0 1 2    3   4  5 6 
Fons generats 0,00 72.287,48 55.465,38 57.295,73 56.673,00 58.543,24 60.475,13 
Fons invertits 385.888,61 -68.850,90 -2.367,50 -2.445,63 -2.526,33 -2.609,71 -3.035,75 
FLUXOS DE 

CAIXA -385.888,61 141.138,38 57.832,88 59.741,36 59.199,33 61.152,95 63.510,88 

Fluxos 
acumulats -385.888,61 -244.750,23 -186.917,35 -127.175,99 -67.976,66 -6.823,71 56.687,17 

Taula 10.4. Fons generats amb el model 3050 

10.5.2. Fluxos amb el model HP Indigo 5000 

Com en l’apartat anterior es presentaran els fluxos del projecte però per l’alternativa del 
model HP Indigo 5000. Els fons invertits en el projecte amb aquest model es troben a la 
Taula 10.5, i els fons generats a la Taula 10.6. 
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FONS INVERTITS 0 1 2 3 4 5 6 
          
EQUIPAMENT         

HP Indigo 5000 395.000,00       -86.391,60
 Post impressió         

PL-82-TC DV 8.254,82       -1.805,44
PL-83 Trimmer 5.872,84       -1.284,47
Pl-310+ 5.317,06       -1.162,91
Ideal 8343  3.256,84       -712,31
Eurobind 38.4 Matic 11.150,74       -2.438,81
Ideal 4850-95 EP 5.317,66       -1.163,04

 Altres equipaments 5.718,65        
          
PERSONAL         

Formació 6.000,00        
          
CAPITAL CIRCULANT         

- Inc. estocs  20.174,17 570,33 589,15 608,59 628,67 -22.570,90
- Inc. comp. a pagar  -89.025,06 -2.937,83 -3.034,78 -3.134,92 -3.238,38 101.370,96

          
TOTAL FONS 
INVERTITS 445.888,61 -68.850,89 -2.367,50 -2.445,63 -2.526,33 -2.609,71 -16.158,52

Taula 10.5. Fons invertits amb el model 5000 

 

FONS GENERATS 0 1 2 3   4  5 6 
             
Costos actuals  546.379,10 564.409,61 583.035,13 602.275,29 622.150,37 642.681,33
       
PERSONAL      
- Salaris  69.655,73 71.954,37 74.328,86 78.707,89 81.305,25 83.988,33
- Càrregues socials  21.238,03 21.938,88 22.662,87 23.998,05 24.789,96 25.608,06
       
ALTRES COSTOS       
- Energia elèctrica  3.893,06 4.021,53 4.154,24 4.291,33 4.432,95 4.579,23
- Cost de local  19.572,00 20.217,88 20.885,07 21.574,27 22.286,22 23.021,67
- Manteniment i neteja  3.220,54 3.326,82 3.436,60 3.550,01 3.667,16 3.788,18
- Manteniment Indigo   19.207,60 19.841,45 20.496,22 21.172,60 21.871,29
       
COSTOS DIRECTES      
- Costos d’impressió  201.085,85 207.721,68 214.576,49 221.657,52 228.972,22 236.528,30
- Costos de paper  148.709,05 153.616,45 158.685,79 163.922,42 169.331,86 174.919,81
- Costos post impressió  2.412,14 2.491,74 2.573,97 2.658,91 2.746,65 2.837,29
- Costos d’embalatge  3.893,22 4.021,70 4.154,41 4.291,51 4.433,13 4.579,42
- Costos de transport  412,00 425,60 439,64 454,15 469,14 484,62
        

TOTAL FONS 
GENERATS 0,00 72.287,48 55.465,38 57.295,73 56.673,00 58.543,24 60.475,13

Taula 10.6. Fluxos generats pel projecte amb el model 5000 
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En aquest cas els fons generats per projecte amb l’alternativa del model HP Indigo 5000 són 
els mateixos que s’obtenen amb l’alternativa del model HP Indigo 3050. 

Amb els fons invertits i generats ja es pot calcular els fluxos de caixa d’aquesta alternativa, 
que es troben a la Taula 10.7. Amb aquesta alternativa la dimensió del projecte augmenta 
fins als 445.888,61€. 

 

  0 1 2   3   4 5 6 
Fons generats 0,00 72.287,48 55.465,38 57.295,73 56.673,00 58.543,24 60.475,13 
Fons invertits 445.888,61 -68.850,89 -2.367,50 -2.445,63 -2.526,33 -2.609,71 -16.158,52 
FLUXOS DE 

CAIXA -445.888,61 141.138,37 57.832,88 59.741,36 59.199,33 61.152,95 76.633,65 

Fluxos 
acumulats -445.888,61 -304.750,24 -246.917,36 -187.176,00 -127.976,67 -66.823,72 9.809,93 

Taula 10.7. Fons generats amb el model 5000 

10.6. Avaluació de les alternatives 

En aquest apartat s’avaluaran les dues alternatives des del punt de vista de liquiditat i de 
rendibilitat de les dos possibles inversions. Aquestes avaluacions es realitzaran a partir dels 
fluxos trobats en l’apartat anterior. 

10.6.1. Anàlisis de liquiditat: Payback 

Es tracta d’un criteri àmpliament utilitzat en gran nombre d’empreses i entitats financeres. El 
termini de recuperació es defineix com el nombre d’anys necessaris perquè els ingressos 
nets proporcionats per la inversió igualin el desemborsament inicial. 

El Payback de les dues alternatives és el mateix, i és de 6 anys, que coincideix amb l’horitzó 
temporal del projecte. Es tracta d’un termini molt elevat ja que fins a l’últim any no es 
recupera la inversió, a més que 6 anys ja és un termini per si sol força gran. 

Aquest criteri prima sobremanera la visió conservadora: minimitzar el temps de recuperació 
de la quantia invertida, i deixant en un segon pla (i fins i tot menyspreant) els cash-flows que 
puguin presentar-se amb posterioritat. Aquest inconvenient del Payback però en aquest cas 
no existeix ja que el termini de recuperació coincideix amb l’horitzó temporal de l’estudi. 

A més d’aquesta limitació, s’hauria de fer la crítica al criteri perquè no utilitza l’actualització: 
suma aritmèticament quanties associades a moments diferents en el temps (en lloc d’agafar 
la suma financera). Per superar aquesta crítica, cal introduir la valoració financera en lloc de 
la purament aritmètica.  
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Amb aquest nou criteri de Payback amb actualització s’obtenen nous terminis que són de 6 
anys també en el cas del model 3050, i en el cas del model 5000 no s’arriba a recuperar la 
inversió. 

És per això que seguint aquest criteri el model 3050 és una alternativa clarament superior a 
la del model 5000. 

10.6.2. Anàlisis de rendibilitat 

L’anàlisi de rendibilitat es realitzarà mitjançant el VAN i el TIR com a eines de mesura de la 
rendibilitat d’una inversió. 

El VAN 

El VAN (valor actual net) no és més que el resultat de traslladar financerament al moment 
inicial de la inversió tots els fluxos de caixa nets que s’estima que donarà la inversió 
mitjançant el cost de capital, agregar aquests resultats i a la suma restar-li el valor que avui 
s’invertirà. 

Segons el resultat que s’obtingui significa que la inversió genera pèrdues (VAN < 0), que la 
inversió no genera pèrdues però tampoc beneficis (VAN = 0), o que la inversió genera 
beneficis (VAN > 0). 

En les alternatives d’estudi els VAN obtinguts són: 

• Alternativa model 3050: VAN = 17.580€ 

• Alternativa model 5000: VAN = - 31.500€ 

Per tant, la primera alternativa genera beneficis i la segona pèrdues. 

Una alternativa del VAN és el VFN (valor final net) que ens indica l’augment de riquesa 
aconseguit en finalitzar la vida de la inversió. De fet aquesta eina no aporta gaire més 
informació que el VAN, simplement ens la mostra en un altre moment. En el cas de les dues 
alternatives aquests valors són: 

• Alternativa model 3050: VFN = 21.127€ 

• Alternativa model 5000: VFN = - 37.854€ 

Per tant, amb el VAN també la millor alternativa és la del model 3050, i de fet es veu com 
amb el model 5000 s’obtenen pèrdues. 
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La TIR 

La TIR (taxa interna de rendibilitat o TRI, taxa de rendibilitat interna) és aquella rendibilitat, 
expressada com el tipus d’interès compost vençut i constant, que equilibra financerament el 
conjunt de fluxos de caixa nets, proporcionats per la inversió, amb el desemborsament inicial. 
La TIR s’introdueix amb la pretensió de disposar d’una taxa de rendibilitat genuïna de la 
inversió. 

En el cas de les alternatives la TIR trobada és: 

• Alternativa model 3050: TIR = 4,68% 

• Alternativa model 5000: TIR = 0,69% 

Que com en els casos anteriors s’obté que la millor alternativa és la del model 3050. Aquesta 
rendibilitat es pot corregir per tenir en compte els efectes de la inflació i obtenir una nova 
rendibilitat anomenada rendibilitat real (R), aquesta rendibilitat es calcula segons la següent 
formula: 

TIR fR
1 f

−
=

+
, on f = taxa d’inflació     Eq.10.3 

Amb aquest nou model s’obtenen els valors de rendibilitat real que són: 

• Alternativa model 3050: TIR = 1,52% 

• Alternativa model 5000: TIR = - 2,34% 

I per tant, també ens indica la rendibilitat superior que té l’alternativa del model 3050. 

10.6.3. Avaluació en termes de liquiditat i rendibilitat 

Segons els resultats trobats en els últims apartats queda clar que la millor alternativa és la 
que implica l’adquisició del model HP Indigo 3050, de fet l’altre alternativa que implica que el 
centre disposi d’un model HP Indigo 5000 segons els valors obtinguts no és recomanable, ja 
que implica pèrdues i rendibilitats negatives. 

Cal dir però que en el cas del  model 3050 els valors obtinguts en la rendibilitat no són gaire 
bons però si acceptables, i en el cas de la liquiditat els valors trobats són molt elevats, ja que 
els terminis de recuperació de la inversió coincideixen amb l’horitzó temporal que és de 6 
anys. 

Tot i això per valorar definitivament les alternatives cal tenir en consideració altres factors, 
com són l’augment de valor dels documents. I que dins l’estudi no hi ha entrat totes les 
impressions que es realitzen a la UPC. 
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10.7. Anàlisis de sensibilitat i risc 

Cal veure com és de sensible l’avaluació realitzada del projecte a la variació dels paràmetres 
de la inversió. Amb aquesta sensibilitat obtindrem també una mesura del risc ja que ens 
indicarà com els valors obtinguts en l’avaluació poden empitjorar amb la variació dels 
paràmetres. 

S’estudiarà la sensibilitat dels indicadors trobats en l’avaluació (VAN, TIR i Payback) amb la 
variació dels paràmetres següents: taxa de descompte, volum de producció del centre 
d’impressions, i valor residual de les impremtes. 

10.7.1. Taxa de descompte 

En el present estudi s’ha estimat una taxa de descompte del 3,11% mitjançant el cost del 
capital. Aquesta taxa però podria variar i cal veure com aquesta variació afecta a l’avaluació 
de la inversió, en la Fig. 10.8 és mostra l’evolució del VAN en funció de la taxa de descompte 
per les dues alternatives. 
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Fig. 10.8. VAN en funció de la taxa de descompte 

És pot veure com l’alternativa 3050 tolera taxes més elevades que l’alternativa 5000, de fet 
aquesta última té un VAN negatiu perquè la taxa de descompte contemplada en l’avaluació 
és superior a la màxima permesa per obtenir un VAN positiu. 
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En concret es pot obtenir el valor exacte que permet obtenir un VAN nul, i que per tant, és el 
llindar de rendibilitat per sobre del qual el projecte no és rendible ja que generaria pèrdues. 
Aquests llindars són: 

• Alternativa model 3050: Llindar de la taxa de descompte = 4,682% 

• Alternativa model 5000: Llindar de la taxa de descompte = 0,695% 

És a dir, que amb valors superiors a aquestes taxes les alternatives tindran VAN’s negatius. 
Tenint en compte que la taxa de descompte utilitzada és de 3,11%, per a l’alternativa 3050 hi 
ha encara un cert marge per a la variabilitat d’aquesta taxa, podent varia en més de 1,5 
punts. En canvi, en el cas de l’alternativa 5000 s’està molt lluny de poder obtenir un VAN 
positiu ja que caldria una taxa de descompte pràcticament nul·la que és molt difícil que es 
produeixi. 

10.7.2. Volum de producció del centre d’impressions 

Les dades de les quantitats d’impressions anuals poden variar fàcilment per diversos motius 
com per exemple la incorporació de les impressions d’altres centres de la UPC que no han 
entrat en aquest estudi, o la variació de les quantitats anuals dels centres de l’estudi. 

Cal veure com varia l’avaluació realitzada amb aquests canvis de volum, sobretot tenint en 
compte que només es disposen de dades d’un any i no de l’evolució en el temps de les 
impressions realitzades, fet que permetria estimar més adequadament el volum de producció 
del centre. Per fer aquest estudi es realitzaran diverses suposicions: 

• Es suposa que el mix actual d’impressions i preus no varia. Aquesta suposició no és 
gens arriscada ja que tenint en compte les dues possibilitats per les que pot variar el 
volum aquesta suposició fàcilment es compliria.  

En cas que s’incorporin nous centres docents aquests tindran un volum més reduït al 
de les unitats de l’estudi, que poden pactar preus inferiors gràcies als volum anuals 
que generen. Per tant, els preus dels nous centres seria igual o superior al nivell actual 
el que penalitzaria el càlcul obtenint-se una liquiditat i rendibilitat inferior a la real. 

L’altre possibilitat és que els centres que actualment estan ja inclosos en l’estudi variïn 
les seves quantitats, fet que segurament no implicarà gaires variacions de preus ni de 
tipus de documents. 

• No es contempla la possibilitat d’ampliar el centre amb més maquinària o personal. El 
màxim serà quan les impremtes estiguin al 100% de la seva capacitat, i amb 
l’equipament, maquinària i personal de cada alternativa caldria realitzar la producció 
afegida. 



Estudi de viabilitat de la creació d’un centre d’impressió digital Indigo a la UPC. Pàg. 87 

 

• Segons el punt anterior tots els costos es consideren fixos, excepte els costos 
variables d’impressió i post impressió. Fins hi tot l’energia elèctrica es considera un 
cost fix, ja que en la valoració dels costos s’ha suposat que les impremtes funcionaven 
durant tot el temps, i la maquinària de post impressió té prou marge per absorbir els 
increments de producció màxims que es poden obtenir. 

Amb la variabilitat del volum de producció del centre s’obtenen nous valors de l’avaluació feta 
anteriorment. Cal veure com es comporten el VAN, la TIR i el Payback amb la variabilitat del 
volum. 

Variabilitat del VAN 

El VAN varia en variar el volum de producció ja que també ho fan els fluxos de la inversió. 
Les dues alternatives tenen uns nivells de producció de les seves impremtes amb el volum 
trobat a l’estudi del 93,49% en el cas del model 3050, i del 74,79% pel model 5000. Cal tenir 
en compte la capacitat de producció superior del model 5000, i que per tant aquests 
percentatges de funcionament de les impremtes equivalent al mateix volum d’impressions. 

A la Fig. 10.9 es mostra l’evolució del VAN per les dues alternatives en funció del volum de 
producció. I es pot veure com l’alternativa 5000 té valors superiors del VAN amb 
percentatges de funcionament iguals al model 3050. 
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Fig. 10.9. Variabilitat del VAN segons el volum de producció 

Els volums a partir dels quals es començaria a obtenir beneficis, és a dir, el nivell de 
producció que té un VAN igual a zero és: 

• Alternativa model 3050: Llindar del VAN amb el nivell de producció = 92,02% 
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• Alternativa model 5000: Llindar del VAN amb el nivell de producció = 76,89% 

Com es pot veure en el cas del model 3050 aquest llindar és inferior al volum previst, i en 
canvi en el model 5000 el llindar és superior al volum previs, fets que expliquen els resultats 
obtinguts en l’avaluació. De totes maneres en els dos casos s’està molt aprop dels llindars, i 
per tant la variació dels volums és un fet que repercutirà molt en els possibles beneficis de la 
inversió. 

Tenint en compte que la diferència bàsica entre aquestes dues impremtes és la capacitat de 
producció, el que ens mostra aquest estudi és que el model 5000 és adequat per un volum 
superior al del centre, que en canvi, si que és adequat pel model 3050. Si augmentés el nivell 
de producció del centre seria més convenient el model 5000 ja que encara té un 25% de 
capacitat disponible, i model amb el qual s’obtenen uns valors del VAN molt elevats de fins a 
quasi 4 vegades els que es poden obtenir amb el model 3050. 

En el subapartat 7.1.1 s’ha mostrat el volum d’impressions anuals de l’ETSEIB, i amb el 
conjunt d’impressions de totes les unitats presents en l’estudi s’ha determinat que el model 
HP Indigo 5000 treballaria al 74,79% de la seva capacitat. Fàcilment es pot repertir aquest 
càlcul tenint només en compte les impressions de l’ETSEIB, i es troba que el volum de 
l’ETSEIB representa un 2,16% de la capacitat del model 5000. Tenint en compte que la 
diferència entre el llindar del VAN i el nivell de producció actual és del 2,1% pel model 5000, 
es pot veure com amb la incorporació d’un nou centre docent de les dimensions de l’ETSEIB 
ja s’assoliria el llindar del VAN. 

Variabilitat de la TIR 

La TIR varia amb el nivell de producció del centre d’impressions, tal i com es mostra a la Fig. 
10.10. 

En aquest cas també amb el model 5000 es poden obtenir resultats més positius que amb el 
model 3050, en augmentar el volum. Però en els volums actuals la TIR obtinguda és millor 
en el cas del model 3050, encara que també com en el cas del VAN els nivells actuals de 
producció són molt propers als nivells amb els que s’obté una TIR igual a zero. 

• Alternativa model 3050: Llindar de la TIR amb el nivell de producció = 89,21% 

• Alternativa model 5000: Llindar de la TIR amb el nivell de producció = 74,20% 
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Fig. 10.10. Variació de la TIR amb el volum de producció 

Variabilitat del Payback 

L’evolució del Payback amb el nivell de producció es pot observar a la Fig. 10.11, a on també 
es poden veure els punts en que el retorn de la inversió sobrepassa l’horitzó temporal de la 
inversió. Aquests punts llindar són els mateixos que els llindars trobats per la TIR, i són: 

• Alternativa model 3050: Llindar del Payback amb el nivell de producció = 89,20% 

• Alternativa model 5000: Llindar del Payback amb el nivell de producció = 74,20% 
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Fig. 10.11. Variació del Payback amb el nivell de producció. 
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Com en els casos anteriors on s’ha vist l’evolució de la rendibilitat amb el volum de 
producció, amb la liquiditat s’obtenen els mateixos resultats: el model 5000 permet obtenir 
uns millors resultats amb Paybacks de fins a només 3 anys, però amb el volum previst de 
producció no es suficient per al model 5000, i en canvi amb el model 3050 si que es poden 
obtenir resultats acceptables. 

10.7.3. Valor residual de les impremtes 

Segons el valor residual que tinguin les impremtes al final de l’horitzó temporal, i tenint en 
compte el seu elevat cost, l’avaluació de la inversió queda afectada amb la variació d’aquest 
valor que no deixa de ser una estimació. Com que el model 3050 té un cost inferior permet 
que el valor residual sigui més petit i el VAN trobat continuï sent positiu, en canvi, en el cas 
del model 5000 s’està per sota del llindar del valor residual que fa positiu el VAN de la 
inversió. Els valors llindar en aquest cas són: 

• Alternativa model 3050: Llindar del VAN amb el valor residual = 12,81% 

• Alternativa model 5000: Llindar del VAN amb el valor residual = 25,89% 

Gràficament es pot veure l’evolució del VAN amb el valor residual a la Fig. 10.11, el 
percentatge sobre el valor de la impremta que s’ha establert com a valor residual és d’un 
18%, que està encara lluny del 12,81% que convertiria l’alternativa 3050 a un VAN negatiu. 
Per tant hi ha marge perquè aquest paràmetre pugui variar. 
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Fig. 10.12. Evolució del VAN amb el valor residual 
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En canvi, en el cas 5000 aquest paràmetre hauria de variar molt perquè l’alternativa 5000 
pogués arribar a obtenir un VAN positiu, i com en els casos anteriors es veu com amb el 
model 3050 és més adequat pel centre. 

10.8. Valoració de les alternatives 

Cal triar entre les tres alternatives proposades anteriorment quina és la més adequada per a 
la inversió, de l’avaluació realitzada s’ha vist que l’alternativa del model 3050 donava valors 
positius de rendibilitat, i en canvi el model 5000 donava valors negatius. És per això que cal 
triar entre aquestes dues alternatives el model 3050 que és més adequat pel nivell de 
producció del centre d’impressions, ja que el model 5000 és més adequat per un volum 
superior i amb l’actual volum previst genera pèrdues a  la inversió. 

D’altra banda entre l’opció de realitzar l’alternativa amb el model 3050 envers l’alternativa de 
no fer res, és preferible realitzar la inversió perquè s’obtenen resultats positius en l’avaluació 
de la inversió que fan preveure un lleuger estalvi de costos. A més, cal tenir en compte els 
altres avantatges que genera aquest projecte com l’augment de valor dels documents i les 
noves possibilitats que genera aquesta tecnologia, que podrien fer preferible realitzar la 
inversió fins hi tot quan hi hagués un increment de costos. 

Tot i això no es tracta d’una inversió gaire bona econòmicament parlant, ja que els valors de 
rendibilitats obtinguts són positius però força baixos, i es té una liquiditat elevada amb la que 
no es recupera la inversió fins l’últim any del projecte. A més, es tracta d’un inversió amb un 
risc força elevat perquè els valors de l’avaluació trobats, estan a prop del valor llindar que fan 
negativa la rendibilitat del projecte.  

Cal tenir en compte que en aquest projecte no s’han tingut en compte la majoria de centres 
de la UPC, i que per tant no seria una suposició molt agosarada dir que el volum real del 
centre d’impressions hauria de ser superior al volum que s’ha trobat en aquest projecte. Per 
exemple no s’ha tingut en compte 15 centres docents de la UPC, ja que només s’ha inclòs 
en l’estudi l’ETSEIB, sembla lògic pensar que amb la incorporació d’aquests centres el volum 
augmentaria. 

En l’apartat anterior s’ha mostrat que el volum d’impressions de l’ETSEIB representa un 
2,16% de la capacitat del model HP Indigo 5000, suposant que la resta de centres docents 
tinguessin un volum d’impressions com el de l’ETSEIB, la incorporació dels 15 centres 
equivaldria a un 32,4% de la capacitat del model 5000. Si amb el volum estudiat el model 
5000 es trobaria al 74,79% de la seva capacitat, amb la inclusió de la resta dels centres es 
trobaria al 107,19% 
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En aquesta situació seria preferible la opció del model 5000 ja que permetria donar servei a 
un volum d’impressions força superior, i s’obtindrien uns valors en l’avaluació de la inversió 
molt positius. Concretament amb una producció del 100% de la capacitat els valors de 
l’avaluació serien pel cas del model 5000 de: 

• VAN = 346.023,23€ 

• TIR = 26,44% 

• Payback = 3 anys 

Valors que són molt positius i encara ho són més en comparació amb els trobats 
anteriorment, i que fan molt recomanable intentar augmentar el volum d’impressions amb la 
inclusió del tots els centres de la UPC. A més amb aquesta opció el risc disminueix molt ja 
que la variació dels paràmetres ha de ser important perquè aquests valors arribin a ser 
negatius. 

També és cert que l’ETSEIB és una de les escoles més importants, i que per tant, 
previsiblement tindrà un volum d’impressions superior a la majoria de centres de la UPC. 
Però encara que els 15 centres tinguéssin volums força inferiors al de la ETSEIB i només 
s’arribes per exemple al 90% de la capacitat del model 5000, els valors de rendibilitat i 
liquiditat obtinguts coninuarien essent molt positius. 



Estudi de viabilitat de la creació d’un centre d’impressió digital Indigo a la UPC. Pàg. 93 

 

Conclusions 

La creació d’un centre d’impressions digital HP Indigo a la UPC aportaria tot un seguit 
d’avantatges a la universitat. D’una banda podria augmentar el valor dels documents gràcies 
a les característiques de la tecnologia HP Indigo, alhora que es podria obtenir una reducció 
de costos amb la creació del centre. 

Aquesta tecnologia permetria augmentar el valor dels documents gràcies a la seva 
personalització que els faria més eficaços en les seves funcions, alhora que podrien mantenir 
una qualitat molt elevada. 

El sistema digital HP Indigo permet reduir els costos de llançament de les impressions fent 
que les tirades curtes siguin rendibles. Això permetria a la UPC realitzar les impressions sota 
demanda evitant l’acumulació de grans estocs de documents, que abans d’esgotar-se 
queden desfasats en els seus continguts. 

D’altra banda la creació del centre comportaria l’adquisició d’equipament, nou personal, i es 
generarien tot un seguit de costos que actualment la UPC no té. Aquests nous costos, però, 
queden compensats per una reducció de les despeses que aporta el nou sistema. 

Existeixen dos models d’impremtes HP Indigo que s’ajusten a les característiques de les 
necessitats de la UPC, aquests són els models 3050 i 5000. Amb el volum inclòs en aquest 
estudi que correspon a les impressions del Servei de Comunicació i Promoció de la UPC, la 
Fundació UPC, Edicions UPC, i l’ETSEIB, el model més adequat per a la creació del centre 
és el 3050, ja que s’obté una rendibilitat positiva encara que amb una liquiditat elevada. En 
canvi, amb el model 5000 s’obté una rendibilitat negativa ja que és un model amb una 
elevada capacitat de producció pensat per volums d’impressió superiors. 

Tot i els valors positius del model 3050 la inversió té un risc elevat ja que amb una petita 
disminució del nivell de producció, o la variació de qualsevol altre factor com el cost de 
capital, o el valor residual de la maquinària, la inversió es torna negativa. També és cert que 
amb un augment del volum com per exemple la inclusió d’un altre centre docent d’un volum 
d’impressions com el de l’ETSEIB els resultats milloren, i el model 5000 passa a tenir una 
rendibilitat positiva encara que pràcticament zero. 

No s’ha d’oblidar el fet que tot i que en aquest estudi no s’han tingut en compte la resta de 
centres docents, instituts de recerca, o fins hi tot departaments, aquests tenen un volum 
d’impressió que comporta que el volum real d’impressions de la UPC sigui superior al volum 
que s’ha tingut en compte en aquest estudi. En aquesta situació el més recomanable seria 
que el model triat per constituir el centre d’impressions fos el 5000, ja que permet tractar un 
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volum d’impressions superior al model 3050 i amb el que es poden obtenir una rendibilitat i 
liquiditat molt bones, i molt superiors a les que es poden obtenir amb el model 3050. 

En aquesta situació el centre d’impressions no només aportaria un gran valor afegit a la UPC 
en els seus documents, sinó que econòmicament seria una inversió molt recomanable ja que 
comportaria un important estalvi de costos. 

És preferible, per tant, la creació del centre d’impressions implicant-hi totes les unitats que 
formen la UPC, ja que això permetria obtenir uns estalvis força importants a la universitat en 
el seu conjunt, però també a cadascuna de les unitats, que reduirien la seva despesa en la 
impressió dels documents. 
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