
CREACIÓ DE PDF: CONSELLS BASICS 

INTERIORS 
- Cal enviar els mínims arxius PDF possibles. En el nom de l’arxiu 
cal indicar l’interval 
de pàgines, per exemple: (01-256). 
- En cas de realitzar diversos PDF no s’han d’ajuntar manualment 
amb l’Acrobat, és preferible 
entregar-los separats. 
- Cal centrar el document dintre d’una pàgina més gran, i incloure-hi 
les marques de tall, 
que han d’estar com a mínim a 3 mm del format real del llibre (llibre 
amb sagnats). 
- S’ha de compondre el document a mida real, sense marques de tall 
(llibre sense sagnats). 
- No s’han d’enviar PDF amb pàgines enfrontades. 
FORMAT REAL DOCUMENT 

No 
Pàgina A4 

Abans de tancar el PDF cal verificar: 
- Que les imatges estiguin vinculades. 
- Que les mides del document siguin les correctes. 
- Que en cas de tenir sagnats estiguin ben definits a les opcions del 
programa. 
- Que els Pantone estiguin definits correctament (CVC, CV, CVU). 
- Que les sobreimpressions del document actuïn on sigui convenient. 
- Si el PDF es només negre cal tancar el PostScript com “Escala de 
gris”. 
- Si el PDF es negre+Pantone cal tancar el PostScript com “Device N” 
(Quark 6) o compost, 
mantenint Pantone. 
Una vegada s’ha tancat el PDF, cal fer les comprovacions 
següents amb l’Acrobat: 
- Que les fonts estiguin incrustades: 
- Que els colors Pantone estiguin ben definits: 
- Que no estiguin els Pantone en CMYK. 
- Que no estiguin duplicats. 
- Que no surti el mateix Pantone amb 2 o 3 noms diferents. 



- Que les imatges tinguin el color desitjat; si una imatge es grisa, que 
no surti en RGB. 

COBERTES 
- Cal centrar el document en una pàgina més gran i incorporar els 
sagnats, de 3 mm com 
a mínim. 
- Cal posar marques (de talls, de llom, solapes, etc.), sempre 
allunyades 3 mm del format real 
del llibre. 
- No s’han d’enviar els PDF amb separacions, s’han d’enviar en 
compost. 
- Cal enviar les imatges en CMYK. 
- Cal incrustar les tipografies en els EPS, o traçar-les. 
- Cal tenir present les sobreimpressions: 
- Quan sigui text negre, sobreimprimir, segons la mida de la tipografia. 
- Quan sigui un color metal·litzat (plata, or, etc.), no s’ha de 
sobreimprimir, cal fer trapping 
manualment. 
- Quan sigui un color Pantone, cal sobreimprimir d’acord amb el color 
que 
estigui en primer pla. 

CONFIGURACIÓ D’ACROBAT DISTILLER 
- Adjuntem un arxiu de Job Options per configurar el “Distiller”. 
- PC: aquest arxiu s’ha de copiar dintre de la carpeta “Settings”, a dins 
de la carpeta 
on estigui instal·lat el “Distiller”, després en destil·lar el PostScript, cal 
seleccionar l’opció 
2400tf. 
- Mac OSX: cal obrir l’arxiu Job Options amb doble clic. 
- En cas de no tenir una impressora PostScript genèrica configurada, 
adjuntem PPD. 
PD: en documents complicats (2 o més Pantone, imatges DCS2, etc.) 
és convenient 
enviar unes pàgines PDF de prova per agilitzar la feina. 
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