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Resum 

          El present estudi pretén aprofundir en una nova proposta de gestió de la cadena de 

subministrament mitjançant la teoria de jocs, especialment, la del jocs cooperatius. A través 

d’una cadena de franquícies britànica de distribució de vins, The Threshers Grup, es 

plantejarà introduir un nou producte de la seva marca blanca anomenada Origin. Aquest 

nou producte té un origen espanyol, en concret es tracta de vi procedent de les 

denominacions d’origen Rioja i Ribera del Duero.  

          En una primera fase del projecte, es documenta els preus i les modalitats existents 

per dur a terme el transport internacional de les botelles de vi el qual finalitza en el 

magatzem principal del grup a la localitat de Dover. La resolució del problema es planteja 

com un joc cooperatiu de repartiment de costos, on es pretén minimitzar el cost global del 

trasllat de la mercaderia generant coalicions entre els diferents mitjans de transport buscant 

l’aparellament que serà més beneficiós. Mitjançant els conceptes de la teoria de jocs, es 

pot determinar, no només el cost mínim per al transport, sinó dades que ajudaran a prendre 

decisions estratègiques per tal de dissenyar un sistema de transport robust i fiable. 

          En la segona fase del projecte, s’analitza la distribució de les ampolles de vi per a 

tots els punts de venda de la franquícia al llarg de la zona sud-est del Regne Unit. Basant-

se amb el vehicles comercials disponibles, es dissenya les rutes de distribució seguint una 

heurística derivada del problema del viatjant de comerç, anomenada problema de cicles 

múltiples, ja que obté bons resultats a partir de fer cicles més curts i passar més cops per el 

centre de distribució. L’objectiu principal és reduir al màxim el cost de la distribució i 

gestionar els estocs dels punts de venda a partir del temps entre abastiments dels vehicles. 

          Per últim, paral·lelament a aquest sistema, s’aprofita la teoria de jocs, per dissenyar 

les anomenades cèl·lules cooperatives, que seran agrupacions de punts de venda propers 

tals que, cada un cert temps posaran en comú les necessitats o excedents de mercaderies 

per evitar així les ruptures d’estocs amb un temps de reacció superior al que pot 

proporcionar el mateix sistema de distribució. Amb una simulació d’aquest sistema es 

demostra com les vendes augmenten i s’exposa la magnituds dels beneficis.  
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Prefaci 

Origen del projecte 

          Aquest projecte té origen en l’interès de l’autor amb tots els temes que es 

desenvolupen en l’assignatura de Direcció d’Operacions, conjuntament amb les inquietuds 

que li suscita el camp de la logística i de la investigació operativa. L’autor es planteja aquest 

estudi com un primer pas d’apropament en aquest camp amb la il·lusió de continuar el seu 

estudi i experiència en un futur professional.  

Motivació 

          Quan un observa l’ampli abast del camp de la logística se n’adona que cada dia més 

aquesta té una importància clau en un món globalitzat on les mercaderies són 

transportades d’un punt a l’altre del planeta. En els últims anys, la producció de béns i 

mercaderies ha estat deslocalitzada dels llocs on més es consumien i s’han traslladat en 

països emergents on els costos de producció són molt més reduïts. Així doncs, per 

necessitat, la gestió de la cadena de subministrament s’ha vist situada en un punt crític en 

el sistema de venda i producció de béns. Avui en dia, la investigació operativa i la gestió de 

la cadena de subministrament són un dels camps on s’està investigant i evolucionant més. 

Per aquest motiu disposa cada cop més, d’un interès creixent. 

          La idea d’incorporar la teoria de jocs en aquest conglomerat de problemàtiques que 

s’entrellacen en les situacions del transports de mercaderies va ser donada pel tutor 

d’aquest estudi. L’autor, després de un estudi previ d’introducció en la matèria, va ser 

conscient de l’interès i possibilitats que aquesta suscitava, i finalment, es va decidir 

proposar un estudi d’aquestes teories en un cas real d’un sistema logístic. Les aplicacions 

de les teories de jocs han estat traslladades en el camp de l’economia, estadística i 

biologia. En el camp de la logística podrien tenir també una aplicació molt beneficiosa. 

L’estudi de la seva aplicació en un cas real, on servirà per optimitzar una cadena de 

subministrament, fa del cas d’estudi un tema summament interessant. Així doncs, el repte 

es presenta enriquidor i formatiu, ideal per a un projecte de final de carrera. 
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1. Introducció 

Objectius del projecte 

          L’objectiu del projecte és trobar mitjançant la teoria de jocs un sistema capaç de 

preveure com interaccionaran els diferents agents que conformen la Supply Chain d’una 

cadena de franquícies angleses dedicades a la venta i distribució de vins i licors, The 

Threshers Group. Mitjançant la informació que proporcionarà aquest sistema, es serà 

capaç de dimensionar les diferents estructures de transport així com adaptar els sistemes 

de rutes per tal d’optimitzar el flux de mercaderies i maximitzar beneficis.  

          L’estudi es focalitzarà en un producte d’elaboració semipròpia anomenat “Origin”, 

amb suposat origen a Espanya. L’estudi seguirà aquest producte des dels magatzems en 

l’origen fins a la seva venda en les tendes de la franquícia en el Regne Unit. Tot i que, tot el 

que s’exposarà en aquest projecte a nivell de dades no serà estrictament cert per tal  

preservar la privacitat de l’empresa; l’ordre de magnitud serà l’apropiat i s’intentarà cenyir-

se a la realitat el màxim possible.  

Metodologia empleada 

          En un primer pas s’han recollit les dades necessàries per simular la primera part de la 

cadena de subministrament, el transport des de l’origen fins al centre de distribució del 

Regne Unit. Aquest servei es subcontracta, i per tant s’estudia el sistema com un joc no 

cooperatiu on els diferents medis de transport que es disputen el trasllat per tal de 

minimitzar el cost del trasllat de la mercaderia. En un segon estadi de l’estudi, s’analitza el 

sistema de tots els punts de distribució amb les teories dels jocs cooperatius. Amb les 

conclusions extretes es perfeccionarà el sistema de rutes per a la distribució. 

          Per tal de fer una simulació del procés i poder extreure conclusions s’utilitzarà el full 

de càlcul Excel conjuntament amb Visual Basic. Al llarg del treball s’aniran introduint els 

aspectes teòrics bàsics per tal de comprendre l’evolució del treball, les conclusions i 

resultats que s’obtenen.  
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2. ANÀLISIS DE L’EMPRESA  

2. 1 Presentació del grup THRESER 

          The Threshers Group és el primer minorista especialista en vins i licors del Regne 

Unit. El seu model de negoci es basa en un sistema de franquícies que s’extèn per tota la 

geografia del país. Actualment el grup disposa de més de 2000 tendes en el Regne Unit 

amb un nombre de treballadors que supera el de 15000. Les diferents marques amb les 

que es comercialitzen els seus productes són: Threshers, Wine Rack, Victoria Wine, 

Bottoms Up, Haddows, Huttons, The Local and Drinks Cabin.  

          L’origen de l’empresa es remonta l’any 1998, quan els gegants productors i 

distribuïdors de vins, Allied Domeq i Whitbread decideixen unir els seus negocis off-licence i 

creen l’empresa First Quench. Des de llavors, l’empresa ha anat absorbint diferents negocis 

de venda de vins i licors, estenent la seva xarxa de comerços. L’any 2005 l’empresa canvia 

definitivament el seu antic nom pel de la seva marca més famosa, Threshers. El grup passa 

a anomenar-se The Threshers Group.  

          L’empresa disposa d’una forta estructura de gestió basada en l’experiència d’una 

metodologia concreta que assigna un director de districte per cada 16 tendes. Aquest 

mètode li serveix al grup per a mantenir totes les tendes sota una estricta directiva que es 

sustenta tant a nivell de productes a comercialitzar, com el sistema logístic i de distribució. 

La seu central del grup es troba a la localitat Welwyn Garden City, situada a les afores de la 

capital, Londres. 

 

 

 

Fig.  2.1 Logotip del grup, amb les marques que més el caracteritzen 
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2.1.1. Anàlisis del mercat de consum. Vendes i quotes de mercat. 

          El mercat del Regne Unit manca quasi totalment de producció pròpia, pel que 

pràcticament tot el que consumeix procedeix de la importació. En aquest país el consum 

de vi s’està generalitzant, de tal manera que ja s’ha convertit en un dels mercats 

mundials més importants de consum d’aquest producte. A continuació es presenten unes 

dades que valoren les vendes de tot tipus de vins a la Gran Bretanya. També s’indica 

quina quota de mercat gaudeixen els productes espanyols que actualment es situen en 

un 6,7% del total de litres consumits pels britànics. 

 Volum* Valor** 

Vendes totals de vi en el R.U. 761.711,60 3.848.337,00 

Negre 346.188,90 1.814.772,00 

Rosat 37.957,40 196.921,00 

Blanc 370.521,60 1.800.768,00 

Vendes de vi espanyol en el R.U. 50.981,70 248.357,00 

Quota de mercat del vi espanyol 6,70% 6,50% 

Quota vi negre espanyol 10,30% 9,90% 

Quota vi rosat espanyol 4,10% 3,80% 

Quota vi blanc espanyol 3,40% 3,00% 

* Volum expressat en milers de litres   

** Valor expressat en milers de lliures   

 

 

          Si observem l’evolució del producte espanyol en els últims anys, figures 4.2 i 4.3, ens 

adonarem que les vendes sofriren una davallada l’any 2003 i lentament es va recuperant el 

Taula 2.1 Vendes dels diferents tipus de vins i la quota de mercat dels vins espanyols. Font: AC 

Nielsen (març 2005) 



Anàlisis de la cadena de subministre d’una cadena de franquícies basada en la teoria de jocs                                          Pág. 13 

 

terreny perdut. Tot i així, la pressió de mercats molt més productius i competitius  d’un 

entorn anglosaxó fan que Espanya tendeixi a estancar-se en l’exportació de vins cap al 

Regne Unit. 
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Fig.  2.2       Evolució en volum de les vendes de vins espanyols en el Regne Unit 

entre els anys 2002-2005.. Font: AC Nielsen (març 2005) 

Fig.  2.3       Evolució en valor de les vendes de vins espanyols en el Regne Unit entre els 

anys 2002-2005. Font: AC Nielsen (març 2005) 
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      La distribució de begudes alcohòliques és reparteix de manera poc equitativa en el 

mercat britànic. Els consumidors, atrets per la comoditat de trobar tot tipus de productes i 

queviures en els supermercats, es decanten, cada dia més, per la compra en aquest 

recintes de vins i licors. Així doncs, les tendes especialitzades gaudeixen només 

d’aproximadament un 30% de la quota de mercat en la venda de productes vitivinícoles. 

A continuació es mostra com la tendència evoluciona cada cop més a la pèrdua de 

clients per part de les tendes especialitzades en begudes alcohòliques. 

 

  

      Aproximadament el 29% que s’atorga a les tendes especialitzades es reparteix de la 

següent manera: un 14% a les cadenes especialitzades de venda al minorista (entre elles 

The Threshers Group com la més important), un 10% a comerços de queviures 

independents i el restant 5% a comerços independents especialitzats en el producte. 

Segons estima l’empresa, la quota mercat que el grup disposa, dintre el 14% en el que 

se l’engloba, és del 25-30%. Es demostra, doncs, que es tracta de la major companyia 

dins la seva categoria. Així doncs, el mercat queda definit de la següent manera. 

 

Fig.  2.4         Evolució de la quota de mercat de distribució de begudes alcohòliques al Regne Unit entre el 2002-2005. 

 Font:AC Nielsen 
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Quotes de mercat en el camp de les begudes 
alcohòliques
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          Deduïm d’aquestes dades que The Threshers Group gaudeix d’entre un 3,5% i un 

4,2% del total de litres de vi que es distribueixen al Regne Unit. Això suposa que 

anualment les tendes del grup venen en els seus establiments un volum total 

d’aproximadament trenta milions de litres de vi, que suposen al voltant de quaranta 

milions botelles anuals venudes, les quals generen un volum de vendes superiors als 160 

milions de lliures només amb la venda de vins. 

2.1.2. Preus del mercat de vitivinícola 

       El preu mig d’una ampolla de vi espanyol que es ven en el mercat britànic és de 

£3,65, preu lleugerament inferior al de la mitja de £3.69. Profunditzant un mica en els 

preus de venda de vi en el Regne Unit, observem que un 90% de les vendes 

corresponen a ampolles, el preu de les quals, no supera les 5 lliures. Dins d’aquest rang, 

el major percentatge de vendes correspon a botelles de vins entre 3 i 4 lliures per botella. 

Quasi la meitat de vi espanyol que es ven al Regne Unit són botelles amb preu inferior a 

les 3 lliures. 

 

Fig.  2.5  Quotes de mercat dels diferents comerços que intervenen en la distribució de begudes alcohòliques. 
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      En la següent taula, observem com s’afegeixen els diferents conceptes que 

conformen el preu final de venda al públic d’una botella mitja. Observem que, partint d’un 

preu inicial de 1,67 lliures, s’obtindria un preu de venda final de venda al públic de 

4,71lliures 

 

Concepte Preu Botella 

Preu ExCellar (en euros) 2,50€ 

Preu ExCellar (en lliures) £1,67 

Logística £0,28 

Impostos especials £1,26 

Iva (17,5%) £0,56 

Marge del minorista (25%) £0,94 

P V P £4,71 

 

 

Fig.  2.6 Percentatge d’ampolles venudes en funció del rang de preus, per a diferents països. Font: ICEX 

Taula  2.2     Preu desglossat d’una ampolla mitja al Regne Unit. 

Font: ICEX 
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2.1.3. Principals proveïdors  

          Segons un estudi de mercat de la companyia AC Nielsen, que reflexa les marques 

més venudes en el sector Off-Trade del Regne Unit, no existeix cap marca espanyola 

entre les deu marques més venudes. La marca espanyola més venuda en el Regne Unit, 

“Campo Viejo”, apareixeria en la posició 29a. d’aquest rànquing, seguida per Torres 

(32a.) i Faustino (46a.) 

 

POSICIÓ MARCA ORIGEN 

1 HARDYS AUSTRALIA 

2 BLOSSOM HILL CALIFORNIA 

3 E&J GALLO CALIFORNIA 

4 JACOB'S CREEK AUSTRALIA 

5 KUMALA SUDÀFRICA 

6 STOWELLS OF CHELSEA VARIS 

7 LINDEMANS AUSTRALIA 

8 BANROCK STATION AUSTRALIA 

9 ROSEMOUNT AUSTRALIA 

10 WOLF BLASS AUSTRALIA 

   Els vins espanyols més venuts (sense mencionar el de Jerez i el cava) són els vins de 

la denominació d’origen Rioja, seguida de la D.O. de València, Penedès, Valdepeñas, La 

Mancha, Navarra i Ribera de Duero. La Rioja engloba un 26,4% del total de vendes de vi 

Taula.  2.3  Classificació de les principals marques de vins més importants al 

Regne Unit. 
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espanyol. D’altra banda, i complementant la informació anterior, el Regne Unit suposa el 

mercat internacional més important d’aquest denominació.  

 

Regions Espanyoles Vendes (caixes)  Quota % 04/05 

Altres Denominacions 1.616.296 29,2 -1,4 

RIOJA 1.464.415 26,4 14,1 

Altres vins espanyols 1.040.136 18,8 11,1 

VALÈNCIA 506.401 9,1 -5,6 

PENEDÈS 234.719 4,2 11 

VALDEPEÑAS 150.748 2,7 -12,5 

 

2.1.4. La marca “Origin”. Mercat de les marques blanques 

          La marca “Origin” és una marca creada per The Threshers Group per tal d’oferir un 

producte propi, fent competència a les grans marques mundials, aprofitant l’avantatge de 

tenir un sistema de distribució propi implantat en un mercat amb de més de mil punts de 

venda. Actualment, sota aquesta marca es distribueixen 12 diferents tipus de vins 

provinents de 7 nacionalitats diferents. Aquets països són; Argentina, Australia, Xile, 

França, Hungria, Estats Units i Nova Zelanda. Com és pot comprovar Espanya no 

apareix actualment entre aquests proveïdors d’origen. Així doncs, es perd una gran 

possibilitat de vendre vi espanyol al Regne Unit donant explicacions, així, als pobres 

resultats de creixement de vendes en aquest país per part dels distribuïdors estatals.  

          “Origin” té els seus orígens en el 2003, quan el percentatge de venda de la marca 

blanca a la Gran Bretanya era d’un 31,8%. Així doncs, com que el grup no disposava 

d’aquest recurs, es va veure com un gran potencial de vendes llançar un producte 

Taula  2.3  Classificació de les vendes i quota de mercat al Regne Unit de  les diferents 

denominacions d’origen  espanyoles. 
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d’aquestes característiques. En els últims anys, però, la marca blanca ha anat perdent 

quota de mercat a favor de la marca pròpia. En l’actualitat la quota de mercat és 

d’aproximadament un 27,3% i la tendència sembla anar cap a la disminució. Això pot ser 

degut a les grans quantitats de diners invertits en campanyes de màrqueting i publicitat 

per part de les grans marques que dominen el mercat, com són les provinents de països 

d’Amèrica i Austràlia.  

 

       Com mostra la següent taula, certs països, com els Estats Units i Austràlia, han 

augmentat la quota de mercat de marques pròpies en els últims anys. En el 2004 la 

quota d’Austràlia era d’un 18,4% i la dels Estats Units d’un 11,5%, l’any passat ja havien 

ascendit al 18,5% i 13,4% respectivament. Espanya, per la seva part, també augmenta la 

seva quota de marques pròpies en el mercat britànic en el passat any, passant d’un 5,4% 

a un 5,8%.  

 

 

 

 

Fig.  2.7  Evolució de la quota de mercat entre marca pròpia i marca blanca entre els anys 2003 – 2005. Font: ICEX, 

COPCA 
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    Si s’observa detalladament el gràfic 4.8, es pot veure que països amb situacions 

econòmiques i culturals més semblants a les d’Espanya, com Itàlia o França, tenen una 

quota de marca pròpia bastant similar a la d’Espanya, però a nivell de marca blanca les 

diferències s’accentuen. Així doncs, en aquest moment, Espanya destina només un 21% de 

les seves exportacions al Regne Unit a la marca blanca, mentre que Itàlia en destina un 

48% i França un 44%. Veient aquestes dades, podríem assegurar, que emulant la política 

d’aquest països, el potencial estatal en aquests productes seria de doblar el volum exportat 

actual. Així doncs, si actualment Espanya exporta uns 11 milions de botelles en aquell país 

en aquest concepte de marca blanca, el potencial seria d’ 11 milions de botelles més anuals 

destinades a l’exportació. Per tant, s’observa un possible buit de mercat que podria ser 

omplert per la marca “Origin” de Threshers.  

2.2 La cadena de subministrament 

          The Threshers Group té una complexa cadena de subministrament que s’estén des 

del Regne Unit fins a totes les grans àrees productores de vins. Actualment la Gran 

Bretanya es el segon importador més gran de vins del món i la logística entorn a aquest 

producte està àmpliament estesa i estudiada. Tant és així, que existeixen grans 

companyies logístiques especialitzades només en aquests tipus de transport.  

Fig.  2.8 Quotes per països de les marques pròpies en referència a les marques blanques. Font: ICEX, COPCA 
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          El punt on comença la nostra cadena de subministrament es centra en les 

denominacions d’origen amb un prestigi altament reconegut al Regne Unit com són les 

denominacions d’origen “La Rioja” i “Ribera del Duero”. En aquest àrea geogràfica es on 

s’elaborarà el vi en un procés de durada mínima de dos anys. En el lloc de producció el vi 

s’embotella i s’etiqueta amb el nom de la marca blanca del grup “Origin”.   

         El productor i l’empresa acorden el preu de venda a peu de magatzem del productor i 

el transport l’assumeix el client, en aquest cas The Threshers Group; aquesta modalitat 

contractual de vendes, Incoterm, s’anomena EXW, Ex works. El client per tant assumeix tot 

el risc de la mercaderia durant el transport i pot decidir com s’ha de dur a terme. És en 

aquest punt on l’empresa ha de decidir per mitjà de quin transport trasllada la mercaderia 

cap al Regne Unit al magatzem principal que es troba a Dover. Existeixen quatre vies 

factibles de transport mitjançant el qual el vi podrà arribar al seu destí, l’elecció final 

dependrà de factors com la capacitat, la duració del trajecte, el preu, el risc, etc.  

        L’objectiu principal i inapel·lable és que el flux de mercaderies no es trenqui, abastint 

sempre el mercat britànic sense ruptures, mentre quedin existències, incloent situacions de 

demanda excepcionals. Val a dir que l’empresa té com una directiu prioritària vendre totes 

les existències de la seva marca per davant de qualsevol altra per motius estratègics i 

financers. En els primers estadis del projecte serà fàcil aconseguir-ho, però a mesura que 

la producció s’equilibri a la demanda amb el temps, aquest fet serà rellevant.  

          Tal i com s’ha comentat, existeixen quatre mitjans de transport pels quals el vi pot 

arribar al magatzem principal al Regne Unit, Dover. Diferents empreses de 

logística,ofereixen cadascun del quatre serveis. En primer lloc, trobem el transport marítim. 

Aquest transport necessita d’algun mitjà de càrrega per carretera fins al port de Bilbao, port 

principal de mercaderies vitivinícoles amb destinació a Anglaterra. Un cop a Dover les 

mercaderies arriben amb poc esforç al magatzem principal ja que aquest es troba en el 

complex portuari de la ciutat. 
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Fig.  2.9 Diferents vies de sortida del vi espanyol amb destinació el Regne Unit. 

 

 

 

 

          

Origen Port de Bilbao (km) 

DO La Rioja 155 

DO Ribera del Duero  255 

 

 

          Una altra via d’arribada a Dover és el mitjà ferroviari. Aquest mitjà es caracteritza per 

viatjar de nit i estar emmagatzemant mercaderies durant el dia, quan el trànsit es destina al 

transports de passatgers.  L’estació principal de càrrega és Logroño i es trasllada a Dover 

via Biarritz–Bordeus-Paris-Calais-Dover. L’estació de mercaderies de Dover es troba també 

a prop del complex portuari i el trasllat al magatzem no és gens costós. 

Taula 2.4  Distàncies des de les àrees vitivinícoles fins al port 

principal de Bilbao  
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          Un tercer mitjà és l’aeri, mitjà més ràpid i al mateix temps més car. Per al transport 

aeri de mercaderies vitivinícoles, l’aeroport de Vitoria és el més especialitzat. L’aeroport de 

destí és un dels tres aeroports de Londres. Aquest transport té l’inconvenient de requerir 

camions de càrrega per traslladar les mercaderies de l’aeroport al magatzem. Per últim, el 

quart mitjà de transport és el més tradicional, el de camions de gran tonatge que executen 

les grans línies europees per les autopistes i vies de gran trànsit. El recorregut fins a Dover 

segueix amb bastant exactitud la del transport ferroviari i no cal dir que s’efectua de porta a 

porta. 

          Un cop trasllada la mercaderia fins al magatzem principal, aquesta es trasllada als 

magatzems de distribució repartits per tot el Regne Unit, la relació d’aquest magatzems 

respecte al nombre de tendes es d’1 – 100 aproximadament. Des d’aquests magatzems es 

trasllada amb camions de mig tonatge cap a cadascuna dels més de 1500 establiments 

que el grup té repartits per a tot el Regne Unit. 

Fig.  2.10 Principals línies ferroviàries de comerç de mercaderies 

entre Espanya i el Regne Unit 
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Fig.  2.11 Esquema de la cadena de subministrament de The Threshers Group 



Anàlisis de la cadena de subministre d’una cadena de franquícies basada en la teoria de jocs                                          Pág. 25 

 

Taula 3.1 Pesos màxims permesos en funció del contenidors més estesos. 

3. ANÀLISI DEL TRANSPORT A LLARGUES 

DISTÀNCIES  

          El transport a llargues distàncies és el que podríem definir com aquell moviment de 

mercaderies que per el seu gran recorregut, han de ser embalades de manera que cap de 

les seves propietats es vegin afectades durant els mils de quilometres que hauran de 

recórrer. Aquest terme fa referència a; transports internacionals dintre un mateix continent, 

com és el nostre cas, o arreu del món. Tal i com hem presentat el nostre problema, la 

longitud del trajecte a recórrer pel vi és de tal dimensió que el transport requereix certes 

atencions. 

3. 1 Tipus de Transports 

          Excepte el transport aeri, tots els medis de transport han tendit a unificar les mesures 

per tal de facilitar el que s’anomena transport intermodal. Aquest terme s’utilitza per definir 

el transport de mercaderies que necessita de més d’un mitjà de transport per tal d’arribar a 

la seva destinació. El container de metall és avui en dia gairebé l’únic receptacle utilitzat 

tant en transport per carretera, ferroviari o marítim. A continuació, en la Taula 3.1, es 

presenten els models més estesos i les limitacions de pes en els diferents països per serà 

necessari transportar el producte. 

 

País 20ft DV 40ft   13.6m tràiler 

França 18,500 kg  23,500 kg  25,000 kg  

Espanya 18,500 kg  23,500 kg  25,000 kg  

Regne Unit 18,500 kg  23,500 kg  25,000 kg  
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Taula 3.2  Mida dels contenidors el nombre de palets de cada tipus que i tenen cabuda. 

          D’altra banda, el format dels contenidors ve directament relacionat amb la 

grandària de transport immediatament inferior en mesura, que no és d’altra que el del 

palet de càrrega. Els contenidors i els palets estan perfectament dissenyats per a què un 

determinat nombre de palets s’ajusti perfectament a la mida del contenidor, no deixant 

buits per tal de que la mercaderia no es mogui. Existeixen, doncs, dos tipus de palets 

principals: l’europalet i el palet estàndard, en aquest cas l’especial per a begudes 

alcohòliques. Degut a què les mercaderies en qüestió estaran manipulades en el Regne 

Unit, per tal de facilitar la manipulació s’utilitzaran en aquest estudi el palet estàndard. En 

la taula 3.2 s’expressen les capacitats que cada tipus de contenidor pot transportar. 

 

Nom del tipus de 

container 

Altura 

(m) 

Amplada 

(m) 

Llargada 

(m) 

Volum 

(m3) 

Nº de palets 

estàndards 

(100x120) 

Nº euro 

palet 

(80x120) 

40ft contenidor 

estàndard 
2,37 2,44 12,09 70 24 30 

20ft contenidor 

estàndard  
2,38 2,35 5,9 32 9 11 

13,6 m contenidor 

pallet wide 
2,5 2,44 13,45 82 26 33 

13,6 m contenidor 

cos intercanviable 
2,44 2,43 13,4 80 26 33 
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Fig.  3.1 Posició dels palets dintre els contenidors per a un adequat transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       El transport aeri però, s’abasteix de diferents sistemes, ja que les seves 

característiques especials fan més difícil la uniformitat amb els altres mitjans de transport. 

A continuació es presenta els diferents tipus de contenidors especials per aquest mitjà de 

transport. 
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Taula.  3.3 Tipus possibles de contenidors amb la seva capacitat màxima, i les seves mesures.  

Pes 

propi 

(kg) 

Càrrega 

màxima(kg) 
Mesures 

Nº d'ampolles 

aproximat 

400 8900 

 

8400 

80 1508 

 

1620 

300 1288 

 

1200 

225 5808 

 

4320 
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Fig.  3.2       Posició del contenidors dins d’un Boeing 747. Vista lateral i planta dels dos pisos habilitats per a el transport 

de mercaderies.  

Fig.  3.3 Dibuix esquemàtic d’un tren de carretera, esquerra:  especial per a caixes de 13,6 m de longitud. A  la dreta 

trobem un esquema d’un camió portacontenidors adaptable a qualsevol llargada. 

   El Boeing 747 -203F, amb una capacitat de 104Tn i un volum permès de 600m3 , és 

l’avió comercial més estès del món, en especial, en el transport de mercaderies. 

 

 

 

          Pel que fa al tipus de vehicle que s’utilitza més per fer el transport internacional per 

carretera i que s’adapta a les mesures exposades anteriorment hi ha el tren de carretera, 

especial per a la mesura de 13,6m de llarg, i el porta-contenidors, que s’adapta als dos 

tipus de contenidors més generalitzats que hi ha. Per al altres tipus de transports la 

locomoció és més variada, i no s’entrarà a definir-los amb detall. 
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Fig.  3..5 Configuració de les caixes en un contenidor no 

paletitzat. Font: Hillebrand 

Fig.  3.4 Mesures de les caixes usades per al transport de les ampolles de vi. 

3.1.1. Disposició especial del transport de mercaderies vitivinícoles 

         El transport de mercaderies vitivinícoles té certs estàndards que es comenten a 

continuació. En els contenidors 20ft DV, equivalents a 6 metres de longitud, les caixes de 

vi són normalment transportades soltes, és a dir, no paletitzades. Les ampolles es 

transporten amb el coll cap amunt i amb capes de cartró perpendiculars entre elles, que 

formen una xarxa de quadrats on en cadascun d’ells s’hi disposa una ampolla. Cada 

caixa conté entre 6 i 12 ampolles. Entre cada pis de caixes es situa també un full de fibra 

de cartró per més confortabilitat i facilitat en la descàrrega. Aquests element impedeix el 

lliscament d’una capa amb l’altra i permet fer el conjunt més sòlid. Tots els espais buits 

entre caixes, especialment entre les caixes i les portes del contenidor, seran omplertes 

amb material absorbent de cops, com bosses plenes d’aire o algun tipus d’escuma 

reutilitzable.  

             

Capacitat (Nº 

d'ampolles) 
A (mm) B (mm) H (mm) 

6 240 160 240 

12 240 325 240 
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         Els de 40 peus, amb una llargada equivalent a 12,1 metres, necessiten transportar 

material paletitzat. Les caixes necessiten estar perfectament apilades i ajustades a les 

mides dels palets per intentar fer un sòlid compacte sense parts que es destaquin, 

especialment en la base del palet. Les ampolles seran en aquest cas també 

transportades amb el coll cap amunt. Els espais entre caixes seran minimitzats tan com 

sigui possible. Cada palet no tindrà més de 5 pisos de caixes. El palet estarà embolicat 

amb film de poliestirè des de la base del palet fins a la part superior de l’últim pis. Els 

buits entre palets s’evitaran posant material absorbent de cops si és necessari. Si es 

transporten menys palets del que és habitual per omplir el contenidor, és imprescindible 

organitzar els palets de manera que no quedi espai lliure al llarg del contenidor. 

 

 

          El vi és un material fràgil i es fa malbé fàcilment, igualment és molt sensible als 

canvis de temperatura. Aquesta mercaderia pot ésser fàcilment danyada amb les 

múltiples combinacions que pot sofrir al llarg del seu recorregut, especialment a l’estiu si 

prové d’un país càlid com Espanya. 

          Per tal d’evitar fluctuacions de temperatura, hi ha diferents sistemes; el més fiable i 

utilitzat és el contenidor aïllat de control de temperatura, altrament anomenat “Reefer”. 

Aquest contenidor manté la temperatura interior a 14ºC independentment de la 

temperatura exterior, incorporant equips de potència per tal d’alimentar el sistema de 

refrigeració. El transport per aquest mètode suposa de dos a tres cops el cost d’un 

contenidor normal, i acaba encarint un 10-15% el preu final de la caixa de vi. A l’estiu, 

però, és necessari aquest tipus de protecció. 

Fig.  3.6  Configuració de les caixes en un contenidor 

paletitzat. Font: Hillebrand 
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Taula.  3.4 Capacitat de botelles que podem transportar segons les normes 

de paletitzat en cadascun dels contenidors 

          Una alternativa en cost al procediment anterior s’anomena “Cellartainer”, nom 

provinent de les paraules angleses “cellar”, celler, i “container”, contenidor. Aquest 

sistema consisteix en utilitzar un contenidor normal, envoltant les parets, el terra i el 

sostre amb una capa de 10cm d’espuma styro entre dues capes de paper d’alumini. La 

capacitat del contenidor es veu mínimament afectada, la temperatura també i el seu cost 

és reduït ja que no consumeix energia i és reutilitzable. 

          Per últim existeix el sistema anomenat ISO kit, que consisteix en una capa 

embolcall de bombolles amb una capa de paper d’alumini. Aquest sistema és el més 

barat, repercuteix en pocs cèntims el preu per caixa, però davant de molt altes 

temperatures no és eficient. 

           Per tenir un ordre de magnitud de la quantitat de vi que es pot transportar en un 

palet estàndard hi caben 30 caixes de 6 ampolles per pis. Si l’estabilitat del conjunt en 

delimita una alçada de 5 pisos, per palet es poden transportar 150 caixes de 6 ampolles 

cadascuna, que resultaria un total de 900 ampolles per palet de càrrega. És important 

destacar, que el transport a l’engròs de botelles de vi es prioritza la caixa de 12 unitats, ja 

que reporta uns estalvis considerables en embalatge. En caixes d’aquest format caben 

15 per pis i en total 75 caixes per palet amb el mateix nombre d’ampolles transportades. 

Això porta a la següent taula 3.4.  

 

Nom del 
tipus de 
container 

Nº de 
palets 

estàndards 
(100x120) 

Ampolles 
que 

transporta 

Pes total 
(kg) 

40ft 
contenidor 
estàndard 

24 21600 16200 

20ft 
contenidor 
estàndard  

9 8100 6075 

13,6 m 
contenidor 
pallet wide 

26 23400 17550 
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Taula  3.5       Dies que es tarda en traslladar la 

mercaderia per als diferents medis 

de transport. 

          D’aquests resultats es deduiex que la mercaderia vitivinícola no precisa de 

transports especials ja que a nivell de tonatge i càrrega no difereix més de cap altre tipus 

de mercaderia. Aquestes dades obtingudes aniran bé de cara a dimensionar el problema 

posterior ja que en funció de les ampolles que es decideixin enviar podrem acotar amb 

precisió el transport i la modalitat escollida, ajustant així els preus. 

 

3.2 Ponderació dels tipus de transport 

         A l’hora de definir un sistema que determini quin tipus de transport s’adapta millor a 

les nostres característiques s’han de tenir en compte diversos factors que han d’estar 

estrictament lligat al cost monetari. El temps, per exemple, pot ser un factor clau en termes 

estratègics i definir una metodologia complerta per tal de satisfer les necessitats que 

sorgeixin a l’empresa. A continuació es presenta una taula on s’indica els dies que es tarda 

en traslladar una mercaderia des de la zona de les denominacions d’origen Ribera del 

Duero, Rioja fins als magatzems principals de l’empresa a Dover.  

 

Medi de transport Temps (dies) 

Per aire 1 

Per carretera 4 

Per via ferroviària 4 

Per mar 10 

 

 

          D’altra banda, hi ha certes característiques del transport que encara no han estat 

contemplades. Per tal d’incloure-les en el còmput general del problema s’imputarà un 

nombre i s’intentarà ponderar raonablement la seva aportació. Si aquesta no ajuda a donar 

uns valors raonables al problema, no s’inclouran. A la taula 3.6 s’adjuntem, no només pel 
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Taula.  3.6 Classificació en ordre d’eficiència de les diferents característiques operacionals en funció del medi de 

transport 

seu interès sinó per què poden aportar més informació a l’hora de determinar la millor 

manera de realitzar el transport. 

 

Característique

s operacionals 
Tren Camió Vaixell Avió 

Disponibilitat 2 1 4 3 

Fiabilitat 2 1 3 4 

Capacitat 2 3 1 4 

Freqüència 3 1 4 2 

Avaluació total 9 6 12 13 

 

 

          A continuació es defineix la característica que determina principalment la distribució 

del transport de mercaderies, el cost. Es classifica el cost en dos tipus: el cost intern i 

l’extern. El cost intern al seu temps es separarà en fix i variable. El cost fix és aquell que té 

el medi de transport independentment del nombre de viatges que es realitzin o de la 

quantitat de mercaderia que es transporti. El cost variable, en canvi, sí depèn de tots 

aquest factors. El cost extern és aquell que crea externalitats, deseconomies, és a dir, que 

afecta a tota la població general independentment de l’ús que en facin dels medis de 

transport. 
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Taula 3.7 Evaluació de l’importància de cada tipus de cost en funció del medi que es pretengui utlitzar. 

 

Taula 3.8      Ponderació numèrica de variables que afecten al problema del transport de llargues 

distàncies 

 COSTOS ESTRUCTURALS 

 Costos Fixes Costos Variables 

Tren 
Alt cost fix en equipament, 

terminals, vies, etc.  
Baix cost variable. 

Camió Baix cost fix.  
Cost variable mig (benzina, 

manteniment,etc.) 

Vaixell 
Cost fix mig (vaixells i 

equipament).  
Cost variable baix (capacitat de 
transport de gran tonatge). 

Avió 
Cost fix baix (avió i els serveis de 

handling i càrrega).  
Alt cost variable (fuel, ma d’obra, 

manteniment, etc.) 

 

    

             Per últim, en la taula 3.8 s’inclouen les dades numèriques les quals han estat 

utilitzades per  a l’elaboració del projecte. 

 Avió Tren Camió Vaixell 

Cost directe (€/ampolla) 0,778 0,020 0,010 0,005 

Frequència al més (dies) 6 10 15 2 

Capacitat (ampolles / mes) 847800 777600 324000 3240000 

Scrap (%) 1,200% 0,600% 0,300% 1,000% 

T entre abastiment (h) 120 72 48 360 

Cost trànsit 0,016 0,066 0,066 0,164 

Cost de possessió              
(20% cost ad. / sem) 

0,001 0,001 0,001 0,001 
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Fig.  3.7  Mitjana dels costos externs segons el tipus de transport i separat pels factors que el provoquen. Font: Britsh 

Enviromental Agency 

3.1.2. Impacte mediambiental 

          A mesura que s’ha anat incrementant el trasllat de persones i mercaderies arreu del 

món, la contaminació i la transformació que aquesta activitat genera s’ha anat fent cada 

vegada més agreujant. És per aquest motiu que qualsevol estudi que determini un sistema 

de transport de mercaderies ha de comptar amb aquest factor per ajudar a fer del 

problema, un sistema sostenible en què el medi ambient no es vegi afectat per l’increment 

de l’intercanvi econòmic mundial. 

          En aquest treball s’ha cregut convenient adoptar una mesura dràstica al respecte. Ja 

que el transport de béns i persones suposa més de la meitat del dany mediambiental al 

nostre planeta, creiem que la millor manera per fer més eficient el sector és imputar un 

cost, que anomenarem extern, a tots aquells fenòmens derivats de les infraestructures, 

contaminació, etc. 

          A continuació es mostra a la taula 3.7 com s’imputa un cost per cada 1000km a cada 

tipus de mitjà de transport. Els factors que han influït a l’hora de ponderar aquests valors 

han estat els següents; accidents, soroll, contaminació que generen, aportació al canvi 

climàtic, afectació sobre la naturalesa i paisatge, impacte urbà i processos previs per tal de 

poder realitzar el transport. Es veu així que quasi tot el dany que genera un mitjà de 

transport, i no només a el medi, si no a les persones, queda imputat en aquest gràfics. 

 

         



Anàlisis de la cadena de subministre d’una cadena de franquícies basada en la teoria de jocs                                          Pág. 37 

 

Taula  3.9. Costos externs per a cada mitjà de transport 

 
Cost extern    

  ( € / 1000km) 

Transport Aeri 205 

Transport Ferroviari 19 

Transport per carretera 88 

Transport Marítim 17 

 

        D’aquesta manera que s’interposa aquesta matèria al centre del nostre estudi ja que 

la seva raó de ser és minimitzar costos. En imputar un cost a les externalitats ens 

assegurarem que el medi ambient es té en compte en cada una de les decisions a 

prendre. 

 

3.2 Aplicació de la teoria de jocs 

          La teoria de jocs és una disciplina matemàtica aplicada que s'encarrega de l'estudi 

de situacions de cooperació o conflicte en les quals intervenen dos o més jugadors i on 

de llurs accions en depèn la resolució de la situació. La teoria de jocs intenta 

proporcionar solucions a aquestes situacions.  

          Aquesta teoria és un camp d'estudi relativament jove. Es considera que l'article Zur 

Theorie der Gesellschaftsspiele de John von Neumann (1928) en va ser l'inici, tot i que 

els fonaments bàsics de la teoria de jocs van ser donats en el llibre Theory of Games and 

Economic Behavior de John von Neumann i Oscar Morgenstern (1944). 

         En un marc general, a banda d’altres classificacions que no interessen per al nostre 

estudi, es divideix en teoria de jocs cooperatius i teoria de jocs no cooperatius. La 

diferència més notable entre les dues branques és la possibilitat d'establir acords 

vinculants o no poder-los establir respectivament. Tot i així, segons frases d’un del 

matemàtics que més han contribuït en l’avanç d’aquest camp, el premi Nobel John F. 
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Taula  3.10. Diferents camps d’aplicació de les teories en funció del nombre d’objectius i actors 

Nash, les dues teories són compatibles una amb l’altra i fins al punt de què es pot arribar 

a la mateixa solució partint des de cadascuna de les dues. 

 

  OBJECTIUS 

    1 ≥2 

1 Investigació operativa Decisió mulricriteri 

ACTORS 

≥2 Jocs cooperatius Jocs no cooperatius 

 

 

          Des d’un punt de vista estricte, el problema que planteja el projecte, definiria el 

nombre d’ampolles de vi que pot ha d’ésser transportat per cada mitjà de transport, 

semblaria més obvi utilitzar la teoria de jocs no cooperatius on cada empresa que 

representa un mitja de transport, tingués un únic objectiu que no seria d’altre que el 

d’intentar absorbir la major part del transport d’aquesta mercaderia. Així doncs, s’entraria en 

un mercat que el podríem definir “tots contra tots”, on tots els agents intentarien definir 

l’estratègia de l’altre per ajustar les seves condicions i aconseguir la comanda. Aquets 

model, però, comporta certs inconvenients en la resolució i plantejament. 

          El principal problema a l’ hora de plantejar el problema és que avui en dia trobar un 

punt d’equilibri en els jocs no cooperatius per a més de dues persones no sempre és 

possible. És cert que existeixen mètodes per reduir el problema mitjançant sistemes de 

dominàncies fins a arribar a un problema hipotètic de dos agents, però aquest mètode és 

complex i no sempre assegura l’èxit. Així doncs, i tal i com s’ha expressat abans, arribarem 

a una solució. 

          Si  s’observa amb detall el problema a resoldre, ens adonarem que en el cas d’un jpc 

no cooperatiu, suposar que una empresa de transports, a nivell internacional, només 

influeix i competeix sobre un mitjà de transport és molt utòpic. La realitat és que hi ha 
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empreses especialitzades en el transport aeri, d’altres en el ferroviari, però quasi totes no 

obvien el transport per carretera. Així doncs, hi ha empreses especialitzades amb el 

transport marítim i per carretera, i fins i tot les més grans engloben tots els tipus de mitjans 

de transport.  

          El model de la teoria de jocs cooperatius podria adaptar-se millor a aquest tipus de 

mercat. Es plantejarà com un problema de repartiment de costos; el rerefons és el mateix i 

es veurà com la solució ens pot aclarir de manera eficient com distribuir el transport de la 

mercaderia. Es suposarà que s’afronta problema  un problema de repartiment de costos, és 

a dir, com a empresa intentaré que els costos siguin els menors possibles intentant establir 

coalicions que els minimitzin. El principi en què es basa tot joc cooperatiu de costos és que 

cada agent intenta coalidir perquè surt beneficiat de fer una coalició. Aquest és l’argument 

principal que fomenta la col·laboració. Si aquest fet no sigués cert, mai es podria arribar a 

realitzar una coalició factible. 

          En el nostre cas, qui fa possible la coalició és l’empresa Threshers ja que assigna tot 

el conjunt de les seves mercaderies a diferents tipus d’empreses que “col·laboren” per 

minimitzar l’impacte del seu cost en el transport. D’alguna manera, l’empresa s’assegura 

que es formarà la coalició perquà a ella li interessa i es força aquest fet per minimitzar els 

costos. En aquest cas, a més, es pot englobar el fet que una companyia absorbeixi dos 

mitjans de transport i, per tant, ajudem a fer la situació més realista.  

3.1.3. Conceptes bàsics de la teoria de jocs 

          Des de l'inici de la teoria de jocs, multitud de models de jocs cooperatius han estat 

introduïts i estudiats. En general, la teoria de jocs cooperatius parteix de situacions en les 

què diferents parts (anomenats jugadors) estan involucrades en un projecte conjunt i els 

beneficis o costos d'aquesta cooperació han de ser repartits. Un dels principis 

fonamentals d'aquesta anàlisi és l’assumpció estàndard que els jugadors que hi 

intervenen són racionals, és a dir, que cada jugador vol maximitzar la seva pròpia utilitat, 

amb independència de les utilitats dels altres jugadors. 

          Així, la majoria de situacions estudiades en la teoria de jocs cooperatius assumeix 

que la coalició total es formarà. La missió de la teoria de jocs cooperatius amb utilitat 

transferible és respondre a la pregunta de com repartir els guanys/costos entre els 

jugadors implicats, assumint la cooperació o actuació conjunta del grup de jugadors. El 
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concepte d'utilitat transferible, TU (Transfer Utility) en anglès, es refereix al fet d'assumir 

que la utilitat pot ser transferida gratuïtament d'un jugador a un altre, tenint en compte 

que la mesura d'aquesta utilitat és comuna (generalment dinerària) i divisible infinitament. 

Aquest plantejament fa necessari el coneixement de la utilitat que obté qualsevol subgrup 

de jugadors. 

          Un joc cooperatiu amb utilitat transferible és un parell (N, v) on N = {1, . . . , n} és el 

conjunt finit de jugadors i v :2N → R és la funció característica que assigna a cada 

coalició NS ⊆  un nombre real v(S) on v(Ø) := 0. 

          Així, els subconjunts S que es poden formar en N representen les possibles 

coalicions del joc, NS ⊆ . Donada una coalició S, v(S) designa la utilitat o valor que obté 

la coalició si coopera, amb independència de les actuacions de la resta de jugadors. Per 

simplificar la notació, un joc TU (N,v) sovint s’identifica amb la seva funció característica 

v. 

          La formulació d'un problema d'assignació de costos en termes de teoria de jocs 

cooperatiu es modela a través d'un joc cooperatiu de costos (N,c). En aquest cas, N 

representa el conjunt d'agents entre els quals s'ha de dividir el cost conjunt. Per exemple, 

aquests agents poden ser un grup de municipis col·laborant en la construcció d'una 

depuradora o un grup de veïns que decideix instal·lar l'antena parabòlica a l'edifici. En el 

nostre cas serà un conjunt d’empreses que pretén repartir-se un servei de transport de 

mercaderies per minimitzar l’impacte global. La funció c : 2N → R és la funció 

característica de costos. Per a cada coalició N
S 2∈ , c(S) denota el cost minimal pels 

membres d'S per aconseguir el seu objectiu. En particular, c(Ø) = 0 .  

          Remarcar que tot joc de costos té un homòleg en guanys, de manera que a cada 

joc de costos es pot associar un joc d'estalvis que representarà l'estalvi que obté la 

coalició en cooperar. És a dir, l'estalvi d'una coalició vindrà donat per la diferència entre el 

que els costaria als membres d'una coalició realitzar el projecte individualment, ∑
∈Si

ic )( , i 

el que costaria si cooperessin, c(S). Així doncs, donat un joc de costos (N, c) el joc 

d'estalvis associat es defineix com: 

∑
∈

−=
Si

ScicSv )()()(  per a tota NS ⊆         (Eq. 3.1) 
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        Observi's que el joc d'estalvis associat sempre és un joc amb valors individuals zero. 

Un mètode que reparteixi l'estalvi total, v(N), ens permet generar automàticament 

mètodes que imputin una part del cost total a cada jugador. 

        Dins els jocs TU és usualment assumit que tots els jugadors cooperen i que, per 

tant, la coalició total es forma. Així, un dels objectes d'estudi des dels inicis de la teoria de 

jocs és la cerca de solucions que proporcionin un repartiment del cost o benefici conjunt. 

        Donat un joc de costos (N, c), el problema d'assignació de costos es transforma en 

una situació en la que cal distribuir els costos conjunts d'una manera justa. En jocs 

corresponents a situacions de guanys està definit la noció de vector de pagaments, 

conjunt d'imputacions o core entre d'altres. En el cas de joc de costos aquestes nocions 

es poden traslladar sense cap problema d'una manera intuïtiva. 

        Els conceptes de solució poden ser conjuntistes o puntuals. Dins de les solucions 

conjuntistes el core és una de les més utilitzades dins l'àmbit de la teoria de jocs 

cooperatius. Ara bé, en una solució conjuntista en molts casos conté més d'un punt i 

l'elecció d'un d'ells pot ser complicada. Aquest problema s'evita amb les denominades 

solucions puntuals com són el valor de Shapley, el nucleolus o el valor de tau. 

       A continuació, es presenta alguns conceptes de solució comunament usats a la 

teoria de jocs cooperatius que compleixin certes propietats raonables que justifiquen la 

seva aplicació. 

            Sigui (N, c) un joc de costos, el core, Core(c), es defineix com: 









≤ℜ∈= ∑
∈Si

i

N
ScxxcCore )(/:)(  per  a tota 









=⊆ ∑
∈Ni

i NcxNS )(,   (Eq. 3.2) 

 

          Donada una distribució x de repartiment de costos, si )(cCorex ∈  vol dir que no hi 

ha cap coalició S que tingui incentius a separar-se, és l'anomenada racionalitat 

coalicional. Suposem que per a una determinada coalició S la distribució assignés c(S) < 

x(S), llavors la coalició S podria millorar la situació de tots els seus membres pels seus 

propis mitjans. En altres paraules, el core és aquell subconjunt de les imputacions on això 

mai és possible.  
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          Els jocs amb core no buit reben el nom de jocs equilibrats. El concepte de joc 

equilibrat pot fer-se més estricte. Així, es diu que un joc (N, c) és totalment equilibrat si el 

subjoc induït (S, cS) és equilibrat per a tota φ≠⊆ SNS ,  on (S, cS) es defineix com 

cS(T) = c(T) per a tota ST ⊆ . D'aquesta forma, es diu que un joc és totalment equilibrat 

si i només si qualsevol subjoc induït té el core no buit. 

          A continuació, s’ introdueix la noció de vector de contribucions marginals. Sigui 

∏
N

el conjunt de totes les n! permutacions del conjunt de jugadors N.  Sigui (N,c) un 

joc cooperatiu de costos i ∏∈
N

π .El vector de contribucions marginals, Ncm ℜ∈)(
π  , 

corresponent a π ve donat per; 

{ } )()(:)(
πππ

iii PciPccm −∪= per a tot Ni ∈ on { })()(/: ikNkPi πππ ∠∈=  ( Eq. 3.3) 

representa el conjunt de jugadors que precedeix el jugador i en l'ordre π.  

          Si es pensa per exemple en què els jugadors entren d'un en un en una habitació 

segons l'ordre π, aleshores el vector π
m  dóna per a cada jugador el cost que aporta en 

afegir-se als jugadors que es trobaven a la habitació. 

          A continuació es defineix el valor de Shapley. Aquest terme va ser introduït per 

Shapley (1953), qui va donar  la fórmula i va estudiar les propietats. Sigui (N, c) un joc de 

costos. El valor de Shapley, Φ(c), es defineix com: 

{ }[ ],)()(
!

)!1(!
)( SciSc

n

SnS
c

NS

i −∪
−−

= ∑
⊆

φ     ni ..,..........2,1=  (Eq. 3.4) 

 

          La interpretació es pot realitzar pensant en què en el problema de distribució del 

cost conjunt, el cost que hauran d'assumir els jugadors està sotmès a una incertesa. En 

el sentit de què l'assignació depèn d'un cert ordre, en concret, del moment en què els 

jugadors s'afegeixin a una coalició que ja està formada. Així, el jugador haurà de pagar 

l'increment del cost en afegir-se a la coalició formada. Per tant, assumint que els ordres 

són igual de probables, el valor de Shapley s'interpreta com la mitjana del cost que 

aporta cada jugador a les diferents coalicions que no el contenen. 
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          A continuació es defineix el nucleolus. El nucleolus va ser introduït per Schmeidler 

(1969). La seva definició es basa en la idea dels excessos o queixes que presenten els 

jugadors davant d'una solució eficient. Una característica important és que el nucleolus 

només està definit per a jocs essencials. Com a pas previ definirem l'excés o queixa 

d'una coalició. Sigui (N, c) un joc de costos i x una imputació. L'excés de la coalició 

NS ⊆ respecte a x, es defineix com:  

∑
∈

−=
si

i ScxxSe )(),(  (Eq. 3.5) 

          L'excés representa la “queixa” de la coalició S davant la distribució donada x. Així, 

si l'excés és positiu vol dir que la coalició paga per sobre del cost mínim que es garanteix 

a la funció característica, és a dir, la distribució no està dins del core. Per tant, una 

coalició vol que l'excés sigui el més petit possible. Així, el nucleolus es defineix com la 

imputació que minimitza les màximes queixes de les coalicions. 

          Sigui (N, c) un joc de costos essencial. El nucleolus, Ө(c), és la imputació que 

minimitza les màximes queixes de les coalicions. Alternativament, sigui Ө (x) el vector 

format pels 2n excessos respecte a la distribució x, un per a cada coalició NS ⊆ , 

ordenats de forma decreixent. Si es pren qualsevol altra distribució y amb vector 

d'excessos Ө (y), es pot comparar-la amb x mitjançant la comparació de les queixes una 

a una segons l'ordre establert, resultant millor la distribució que doni un menor excés a 

alguna de les coalicions. 

Formalment, donades dues distribucions x i y amb vectors d'excessos 

Nxxx
21 )(,......)(()( θθθ = , Nyyy

21 )(,......)(()( θθθ = respectivament, direm que x és 

preferida a y si es compleix 

Ө (x)i < Ө (y)i per a algun i tal que 1 ≤ i ≤ 2
n   

    (Eq. 3.6) 

(Ө x)k = Ө (y)k per a tota k tal que 1 ≤ k ≤ i − 1,   (Eq. 3.7) 

i ho notarem per yx lexp . Aquest procés de comparació de dues distribucions 

s'anomena ordenació lexicogràfica dels vectors d'excessos. Així, el nucleolus es pot 

definir com aquella imputació que és preferida a qualsevol altra imputació, segons l'ordre 

lexicogràfic dels vectors d'excessos, és a dir, )())(( yc lex θηθ p  
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          L'últim concepte de solució puntual és el valor de tau. Per a un joc de costos 

prenem la definició donada per a Otten (1995). Aquesta solució es caracteritza per ser 

una distribució intermèdia entre una cota inferior, SC(c), i una cota superior, m(c), dels 

costos en els què poden incórrer els jugadors. Sigui (N, c) un joc cooperatiu de costos. 

La cota inferior SC(c) s'anomena el cost separable dels jugadors. Així, SCi(c) representa 

el cost mínim en el què ha d'incórrer el jugador i, que ve donat pel cost addicional 

d'incloure el jugador i en la coalició formada per tots els altres jugadors.  

          Formalment, SCi(c) := c(N) − c(N \ i) per a tot Ni ∈ . La cota superior, m(c), està 

composta pel màxim cost que estan disposats a suportar els jugadors. Així, si un jugador 

i s'afegeix a una coalició S estarà disposat a suportar com a molt el que queda després 

d'assignar a tots els altres membres de la coalició el mínim cost en el que han d'incórrer, 

és a dir, el seu cost separable. Formalment, 









−∪= ∑
∈

⊆⊆
Sk

K
iNS

i cSCiSccm )()(min:)(
/θ

 per a tot Ni ∈  (Eq. 3.8) 

Per què el valor tau pugui ser calculat s’han de complir dues condicions: 

1. )()( iccSCi ≤ per a tot Ni ∈  (Eq. 3.9) 

2. ∑∑
∈∈

≤≤
NiNi

i icNccSC )()()(  (Eq. 3.10) 

          Els jocs que verifiquen aquestes dues condicions s'anomenen jocs 

quasiequilibrats. Dins d'aquesta classe es troben els jocs equilibrats. Respecte a la 

condició 1, si per a algun jugador i, SCi(c) > c(i) aleshores no seria favorable incloure al 

jugador i en el projecte conjunt. La condició 2 implica que després de què cada jugador 

ha assumit el seu cost mínim, aleshores encara queda una part del cost que hauria de 

ser distribuïda. Aquest cost  sobrant  és l'anomenat cost no separable i ve donat per: 

)()( NccNSC =   ∑
∈Ni

i cSC )(   (Eq.3.11) 

         El valor de tau, es defineix com l'únic vector eficient que s'obté com a combinació 

convexa del vector de costos separables i del vector m(c). És a dir: 
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)()()1()( cmcSCc λλτ +−=  on λ és tal que ∑
∈

=
Ni

i Ncc )()(τ  (Eq. 3.11) 

3.1.4. Aplicació al problema en qüestió 

          A continuació es defineix formalment que s'entén per el problema de costos en el 

transport internacional de mercaderies vitivinícoles. 

         (a)  Un conjunt de serveis de transport disponibles en el mercat, G = {1 , . . . ,m}, 

controlat per un venedor. En aquest cas Threshers, els béns disponibles seran el 

transport de les ampolles que es decideixi exportar cap al Regne Unit. El total d’aquestes 

transports els anomenarem G. 

         (b) Un conjunt d'usuaris o ofertants dels serveis, els quals a partir d'ara anomenem 

jugadors i notem per N = {1, . . . , n}. A continuació definim la nomenclatura en que els 

nomenarem: 

1 = Transport Aeri 

2 = Transport Ferroviari 

3 = Transport per carretera 

4 = Transport marítim 

          (c) L’ oferta de serveis (perfil de l’oferta) que realitza cadascun dels jugadors 

Ni ∈ , i que notarem per OPi.. El perfil de l’oferta no serà res més que la capacitat 

d’ampolles que té cada medi de transport en un cert període. A partit d’un límit caldrà 

subcontractar el servei i per tant el cost serà diferent.  

          (d) Les funcions de costos fj , j Є {1, . . . ,m}, corresponents a cadascun dels 

serveis ofertats j Є G, recollides en el següent conjunt f :  

f = {fj} , j  Є {1, . . . ,m} 

          Cadascuna d'aquestes funcions assigna per a cada nombre d'unitats servides per 

a x, el cost:  

                                                                                 (Eq. 3.12) 

ℜ→Nf j :
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)(xfx j→  

          Sobre les dades subministrades, cal fer una sèrie de puntualitzacions: 

          • Per sentit econòmic, cadascuna de les funcions de costos es suposaran 

positives, fj(x) ≥ 0, per a tot x Є N, ja que es refereix al preu dels serveis.  

          • El cost del servei de zero unitats de qualsevol bé j pot ser positiu, és a dir, fj(0) ≥ 

0. Com veurem més endavant, aquest cas té sentit en el supòsit en què l’ofertant imposa 

el servei de tot el paquet de serveis del conjunt G, amb independència de la demanda del 

venedor. Si el servei j no té demanda i té cost nul, fj(0) = 0, la dada es pot interpretar des 

de dues bandes: o l’ofertant no efectua el servei o el regala com a conseqüència de la 

resta de serveix assignats a ell. A partir de tota la informació citada anteriorment, es pot 

definir què s’entén per un problema cooperatiu d’oferta/demanda. 

          Un problema cooperatiu d’oferta/demanda és un 4-tupla:  

 

),,,( fOPGN=Ω     (Eq. 3.13) 

 

on N = {1, . . . , n} és el conjunt de jugadors, G = {1, . . . ,m} és el conjunt de serveis, OP 

= (OP1, . . . ,OPn) és el vector de perfils de l’oferta i { }
{ }mij xf

,....,1
)(

∈
, és el conjunt de 

funcions de costos per a cadascun dels serveis. La definició de problema cooperatiu de 

demanda/oferta pot descriure's de forma més compacta si s'agrupen les dades 

subministrades. Així, donats els n jugadors, els m serveis i els perfils de l’oferta, es 

construeix una matriu d'ordre n × m, que recull el nombre d'unitats de cada bé que oferta 

cadascun dels jugadors. Ens referim a la matriu descrita com la matriu d’oferta. 

Formalment, 

mjniijoO ...1,....,1)(: ===  (Eq. 3.14) 

on oij expressa el nombre de serveis j incloses en el perfil de l’oferta del jugador i. Així, 

de manera alternativa, considerarem quan així sigui oportú la matriu de l’oferta en 

comptes del vector de perfils, i per tant, la següent notació d'un problema cooperatiu de 

demanda,  ),,,( fOGN=Ω . 
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           Els problemes d'assignació de costos es presenten en moltes situacions de la 

realitat, en el què un grup d'individus treballa conjuntament en un projecte comú. La 

teoria de jocs cooperatius dóna eines matemàtiques per analitzar i resoldre aquest tipus 

de problemes. En aquesta situació, s'intentarà repartir la despesa conjunta, tenint en 

compte els costos que haurien de suportar totes les possibles subcoalicions treballant per 

separat.  Així doncs, caldrà calcular totes les possibles subcoalicions que es poden 

generar. Es començarà per agafar elements d’un en un, després de dos en dos, i així 

successivament fins a arribar a una coalició on apareguin tots els elements possibles.  

           A continuació, es defineix els elements que tindrem en compte alhora de calcular 

aquest cost. En definitiva, el que es farà serà definir les funcions de costos indicades 

més amunt. En primer lloc es definirà les component del cost d’aquestes funcions, i 

després la definirem pròpiament.   

excpostransitscrapexternerntot CCCCCCC +++++= int  (Eq. 3.15) 

         a) El primer component de l’eqüació que ens trobem és el cost intern intc ,  

equivalent al cost directe i al cost  fix per a un trasllat d’una ampolla en els respectius 

mitjans  de transport. Les unitats seran en €/km*ampolla. En segon lloc hi ha el cost 

extern extc , equivalent a l’impacte de totes les deseconomies que genera d’utilització d’un 

determinat medi de locomoció. Aquestes dades han estat obtingudes de fonts 

d’informació especialitzades i s’especificaran en l’Annex 1.   

                    ( (Eq. 3.16)    

on x és la distància en km, D la demanda en unitats mensual i A el nombre d’ampolles contenidor 

         El terme A
A

D
*· 





, fa referència a que un contenidor val el mateix mig buit que ple, 

per aquest motiu es substitueix la demanda per aquest terme, que no es res més que el 

nombre d’ampolles exacte per omplir tots els contenidors al màxim. Podríem dir que es 

segueix la llei: “preu per preu com més ampolles es transportin millor”. 

         b) Un tercer terme trobarem el que anomenarem cost per scrap, scrapC .Aquest 

terme provinent de l’anglès es refereix a tot aquella mercaderia que no arriba a la 

destinació en bones condicions i que, per tant, no pot ser venuda. Aquest concepte 

A
A

D
xcceurosCC extextrenern *·)·()(

intint 





+=+
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genera un cost variable en funció del mitjà de transport, ja que la fiabilitat varia en funció 

del sistemes emprats per a traslladar el producte. S’expressa en percentatge respecte el 

total d’ampolles enviades, i evidentment es multiplica per el preu d’adquisició de la 

mercaderia. 

ADQscrapscrap CA
A

D
peurosC ·*(%)·)( 





=   (Eq. 3.17) 

on D demanda mensual i CADQ el cost d’adquisició en euros 

         c) Un altre component del cost  és el cost de trànsit, transitC . Aquest cost representa 

el cost de possessió d’un ampolla durant el trajecte.  Aquesta component la incorporem 

per penalitzar els mitjans de transports excessivament llargs i que per tant  els que en 

retenen la mercaderia i impedeixen poder-la vendre.  

                             (Eq. 3.18)  

 

 on x el temps de viatge en dies, i el percentatge de possessió sobre el cost d’adquisició, i D la 

demanda mensual en unitats     

          d) La següent component de la funció de cost fa referència al cost de possessió. 

Aquest cost representa la despesa que té l’empresa de la retenció d’una mercaderia 

abans de ésser venuda. El deteriorament, però especialment la manipulació en el nostre 

cas, representen una quantitat important, ja que la fragilitat del producte la fa 

summament delicada. La demanda contínua fa que aquest cost no sigui constant amb el 

temps i que per tant s’hagi d’integrar per a trobar l’expressió de continuació. 

 

                       (Eq.3.19) 

on i és el percentatge de devaluació sobre 

el cost  d’aquisició en mesos, t és el període entre dos temps d’abastiments consecutius, D es la 

demanda mensual, Q són la mida dels lots per a satisfer la demanda. 

           e)  Per últim, es defineix el cost per excedir-se del límit establerts d’enviaments de 

mercaderies en un transport determinat. Aquest cost el definirem com el doble del costos 
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EXTERNINTERN CC + . Aquest fet permetrà penalitzar “l’abús” d’un sòl transport, ja que la realitat 

ens indica que els recursos són limitats i la subcontractació juga un paper molt important en 

aquest tipus de problemes. 

         Així doncs, les funcions definitives del costos tindran aquest aspecte; 
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(Eq.3.20) 

Agrupant termes;  

         

         

         

         

         

         

         

                                                                                                                          (Eq.3.21) 

          Un cop calculat el cost en solitari de cada mitjà de transport que hem escollit amb la 

fórmula indicada anteriorment, s’haurà de calcular el cost que suposa escollir totes les 

subcoalicions possibles. Denotar en aquest punt que per resoldre aquest problema de la 

manera més eficient possible, el cost de cada coalició ha de ésser el mínim. És a dir, si es 

decideix calcular el cost de la coalició formada pel transport ferroviari, i el transport aeri, cal 

trobar el cost mínim, i això ho farem de la manera més eficient per programació lineal. Així 

doncs, per a cada coalició es busca el cost mínim mitjançant aquesta eina. Si no es realitza 

aquesta tasca assegurant l’òptim mai es podría assegurar que el resultat seria el correcte. 

         Un cop haguem trobat tots aquest costos, calcularem els estalvis amb la fórmula 

que hem explicat en l’apartat anterior; 
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∑
∈

−=
Si

ScicSv )()()(  per a tota NS ⊆  (Eq. 3.22) 

          Havent realitzat aquest càlcul es busca la coalició on l’estalvi sigui major. Notar en 

aquest apartat, que en un problema de guanys, el pas de l’estalvi no s’hauria de fer, i 

s’agafaria directament la coalició amb guany major.  

          Hom es podria plantejar que el càlcul els costos per programació lineal. Quan  es 

trova el cost mínim de la coalició que engloba tots els mitjans de transport aquest serien 

els índexs a transportar, però gràcies a la teoria de jocs podem donar un pas més enllà. 

         El valor de Shapely, tal com hem explicat anteriorment, té en compte el vector de 

contribucions marginals de cada mitjà de transport per a totes les coalicions en què pugui 

intervenir. En altres paraules, suposa la importància que té un transport a nivell de cost 

en entrar en una coalició per a totes les coalicions possibles en que pot formar part. En 

termes econòmics i estratègics, aquest valor pot ésser molt valuós ja que dona més pes 

a aquell agent que té una importància estratègica més important. En altres paraules seria 

“cuidar” l’agent estratègicament més important, ni que el cost sigui lleugerament superior 

al òptim, tenint però més garanties que sempre podrem distribuir el nostre producte. És 

per aquest motiu que, per exemple, en el sector energètic aquest valors són molt usats, 

ja que la xarxa elèctrica és una coalició d’empreses energètiques i el preu de quedar-se 

sense electricitat és més alt que tenir-ne sempre a un preu lleugerament més car. 

          Així doncs, al calcular el cost de totes les possibles coalicions, es pot trobar un 

preu per traslladar tota la mercaderia inferior al que finalment es pagarà, però els estalvis 

seran inferiors, i s’assegura tenir coberts uns mínims per a tots els transports de manera 

que en cas d’impediment o de causa especial per la qual no es pugui utilitzar els agents 

millors en termes de cost, es sap el que costarà utilitzar una nova estratègia logística i 

més important encara, es podrà utilitzar ja que s’’haurà estat utilitzant durant temps de 

forma reduïda sense tenir-ne necessitat. 
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Taula. 4.1 Diferents característiques generals de transport per a un furgoneta estàndard. 

 

4. ANÀLISIS DE LA DISTRIBUCIÓ 

4.1 Tipus, Capacitats i Preus 

          Per a la distribució de mercaderies hi ha una gama especial de vehicles dedicada 

exclusivament. Tots aquest diferents models es classifiquen en termes generals en tres 

categories: furgonetes, camions de distribució de 3 tones, i camions de distribució de fins a 

10t. A continuació descriu breument cada tipus de categoria posant esment en la última ja 

que és la que engloba més models diferents i la que té més interès en el nostre cas. 

4.1.1. Furgoneta de 1,5t 

         La primera categoria que es troba en el mercat són les furgonetes; aquestes estan 

destinades normalment a distribucions a petita escala. Per al nostre problema pot resultar 

interessant en casos de poca demanda ja que per volum i pes, les seves versions més 

grans són capaces de traslladar dos palets de mercaderia. Degut a aquest fet poden ser les 

menys costoses per problemes de petita dimensió. La mida dels palets és britànica degut a 

la localització en que es troba el nostre problema.  

 

FURGONETA 1,5T 

Característiques tècniques Característica d'explotació 

PMA: 3500kg Quilometratge anual 35000km 

Càrrega útil 
aproximada 

1500kg / 1700kg Consum mitjà 13,5l/100km 

Eixos 2 Dies d'activitat 250 

Pneumàtics 4 Hores d'activitat 2250 

Potència: 116/136CV 
Velocitat mitjana 
anual de treball 

15,6km/h 

COSTOS MITJANS 

Costos per temps Dia: 167,21€ Hora: 18,58€/h 

Costos quilomètrics (sense peatge) 0,187€/km 
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Taula 4.2  Diferents característiques generals de transport per a camions de tres tones de càrrega útil 

 

4.1.2. Camió Lleuger de 3 tones 

          A continuació es presenten els camions d’aproximadament 3 tones; aquests vehicles 

permeten traslladar quatre palets de càrrega i la seva raó de ser és la de resoldre casos de 

petita distribució de curta distància on la furgoneta per la seva baixa capacitat no pot 

assumir. El seu paper és rellevant per a problemes del transport on es fan recorreguts curts 

amb poca càrrega i la freqüència de retorn al centre de distribució és alta. En termes de 

matèries peribles, com el pa i els productes làctics, aquest model és molt usat.  

 

CAMIÓ LLEUGER DE 3t 

Característiques tècniques Característica d'explotació 

PMA: 6000kg Quilometratge anual 35000km 

Càrrega útil 
aproximada 

3000kg / 3500kg Consum mitjà 17l/100km 

Eixos 2 Dies d'activitat 250 

Pneumàtics 6 Hores d'activitat 2250 

Potència: 120/140CV 
Velocitat mitjana 
anual de treball 

15,6km/H 

COSTOS MITJANS 

Costos per temps Dia: 178,09€  Hora: 19,79€/h 

Costos quilomètrics (sense peatge) 0,231€/km 

 

 

4.1.3. Camió lleuger de 10 t 

          Per últim es troba la categoria de vehicles més extensa en termes de distribució, 

degut a les múltiples necessitats que requereix els diversos problemes de transport de les 

empreses actuals. Existeixen diferents mesures que difereixen només amb la llargada del 

vehicle. Entre cadascun dels models difereixen en capacitat dos paletes de mercaderia. Així 

doncs, les capacitats van des de les 6 paletes, dues més que en el camió de 3 tones, fins a 

les 12 del camió de 6,2 metres de llargada que es considera la mesura de canvi a la 

següent categoria de camions que serien ja destinats a la llarga distància. En les paletes 
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Fig. 4.1 Mostra de les diverses longituds del camions i la disposició de les paletes. 

 

estàndard, la disposició es realitza sempre de la mateixa manera; s’aprofita la mesura de 

1,2m per posar-ne dues i adaptar-se a l’amplada de la caixa del camió. La llargada de la 

càrrega ve marcada per la llargada del palet, un metre, i el nombre de files que permeti 

posar la longitud del camió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En el figura 6.2, es mostra totes les components que determinen la despesa final 

en transport. El cost fix per dia i el variable per quilòmetre s’ha deduït de la suma 

d’aquestes dades suposant un nombre de dies i quilometres realitzats per any. Així 

doncs, en la taula s’expressa ja la xifra final. En la figura 4.2 , es veu que les components 

que determinen en major mesura el preu final són el combustible, el personal, les dietes i 
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Fig. 4.2. Contribució en percentatge sobre el preu final, de les diferents despeses que comporta la distribució per carretera. Font: 

Observatorio de costes de mercancías por carretera. 

Taula. 4.3. Diferents característiques d’un camió de 10 tones de capacitat. 

 

l’amortització del vehicle. Trobem però que en les diferents mesures anteriors, el 

personal i les dietes són les mateixes en qualsevol cas. L’amortització del vehicle i la 

despesa en combustible varia lleugerament d’un cas a l’altre. Així doncs, no seria rigorós 

si en termes monetaris s’englobessin les mesures més petites dins de la següent 

categoria de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMIÓ LLEUGER DE 10t 

Característiques tècniques Característica d'explotació 

PMA: 14000kg Quilometratge anual 50000km 

Càrrega útil 
aproximada 

9800 / 10500kg Consum mitjà 23,4l/100km 

Eixos 2 Dies d'activitat 250 

Pneumàtics 6 Hores d'activitat 2250 

Potència: 210CV 
Velocitat mitjana 
anual de treball 

22,2km/h 

COSTOS MITJANS 

Costos per temps Dia: 213,23€  Hora: 23,69€/h 

Costos quilomètrics (sense peatge) 0,291€/km 
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Taula  4..3. Diferents costos per a longituds de camió que no s’identifiquen perfectament en cap categoria concreta. 

 

 

          Per tal de solventar  el problema de l’assignació de costos a les mesures intermèdies 

(entre 3 fins a 10 tones). Es descomptarà un 5% dels costos fixes i un 10% al costos 

variables de les dues mesures més petites dins d’aquesta categoria. Així doncs, el 

diagrama final de costos per a totes les categories finalitzarà amb la següent i última 

assignació. 

 

Categoria de fins a 10t. Longituds de 3,8m i 4,33 m 

Costos per temps Dia: 202,56€  Hora: 22,51€/h 

Costos quilomètrics (sense peatge) 0,261€/km 

 

 

4.2 Solucions al problema de la distribució 

          El problema de la distribució és tot aquell problema on es requereix un algoritme per 

tal de resoldre de manera més eficient possible un vehicle que ha de fer un recorregut al 

llarg de diferents punts que ha de visitar. Tot problema que esdevingui d’aquest 

plantejament deriva del que s’anomena problema del viatjant de comerç o Travelling 

Salesman Problem (TSP). Aquest problema va ésser estudiat per primer cop pel matemàtic 

irlandès Sir William Rowan Hamilton, però fins als anys 60 no va ser proposat tal i com es 

coneix ara. Es tracta de determinar mitjançant la programació lineal, un ruta que ha de fer 

un viatjant de comerç per tal de visitar tots els seus clients minimitzant el costos de 

transport. 

          El plantejament original del TSP es va equiparar al transport de mercaderies, és a dir, 

el viatjant de comerç va ésser substituït per un camió de repartiment i els clients a visitar, 

per  punts de venda d’un producte determinat. Així doncs, totes les empreses de 

repartiment a gran escala van començar a utilitzar aquest mètode per fer més eficient el 

seu procés de repartiment. Avui en dia, però, les eines informàtiques i la investigació en 
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Fig. 4.3 Grafo on es representa el problema de distribució de mercaderies 

 

aquest camp, han permès afrontar problemes derivats molt més complexos que el 

problema original. D’aquí sorgeixen els que s’anomenen problemes de rutes d’inventaris o 

Inventory Routing Problem. Aquest tipus de problema s’anomenen així ja que es compten 

amb en el temps de aprovisionament que necessitaran cadascun dels punts de venda per 

tal de no tenir ruptures d’estoc a més de tenir en compte les variables del problema inicial. 

Així doncs, es gestiona l’inventari de cada punt de venda segons el nombre de cops que 

passi el camió de repartiment en un determinat temps. 

 

 

          En aquest treball, s’ha escollit un model IRP proposat pels professors Aghezzaf, Raa 

i Landeghem (2005) de la universitat de Ghent. De variants diferents al problema n’hi ha 

múltiples, però algunes semblen donar generalment un solució molt bona; l’escollida en 

concret és una d’elles.  Es basa, tal com s’ha dit en una variant dels problemes IRP, es 

desenvolupa una planificació mitjançant la distribució cíclica des de múltiples centres de 

distribució, que anomenarem ri , fins a un determinat grup de punts de venda que 

anomenarem Si. Cada punt de venda té assignat un demanda, anomenada di , que estarà 

expressada en unitats per hora i tindrà la capacitat de mantenir l’estoc de cada punt de 

venda diferent a zero en tot moment. Una flota de vehicle homogenis V, cadascun amb una 

capacitat determinada Cj, tindrà la funció de l’aprovisionament del producte.   

          Per tal de complir els objectius marcats, s’han de tenir en compte dos aspectes 

rellevants. El primer és la freqüència en què els diferents punts de venda han d’ésser 

aprovisionats. El segon és la determinació de les rutes que es faran servir. Cadascun 

d’aquests punts no poden ésser tractats independentment i per tal d’aconseguir eficiència 

màxima s’ha de treballar conjuntament. La particularitat del mètode en qüestió és substituir 
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el concepte de ruta o cicle del vehicle, on cada vehicle realitza un cop la ruta que se li 

assigna, pel de múltiples rutes o cicles del vehicle, on cadascun dels vehicles escollits 

realitza més d’un cop una ruta o cicle, essent ara aquestes de menor longitud i sense tenir 

que ésser la mateixa que abans. És a dir, en el problema tradicional un vehicle realitzava 

una ruta determinada i en acabar la tornava a començar. En aquest algoritme, un vehicle 

coordinarà diferents rutes passant sempre pel centre de distribució.   

          Es considera un vehicle amb capacitat j, viatjant a una velocitat m, el qual ha de 

proveir un determinat nombre de punts de venda de manera repetitiva. Si s’assumeix que el 

viatge es fa en un cicle, C, passant pel centre de distribució, llavors el cost efectiu de 

distribució serà el que determina la resolució del TSP. El temps entre dos iteracions 

consecutives, s’anomenarà, temps de cicle i es denota per T(C). Aquest temps de cicle és 

per tant acotat inferiorment pel cicle TSP, el qual anomenarem Tmin(C). D’altra banda, es 

troba també una cota superior a aquest temps de cicle que vindrà determinada per la 

capacitat del vehicle: aquesta l’anomenarem Tmax(C). Quan el temps de cicle equivalgui 

a t*, el vehicle ha de proveir qi= di · t* unitats a cadascun dels punts de venda de C. La 

càrrega del vehicle, ∑
∈ci

iq , serà doncs la seva capacitat màxima k, de tal forma que el 

temps màxim de cicle serà igual a la capacitat del cicle dividit per la demanda acumulada 

de tots els punts de venda pertanyents a la ruta.  

∑
∈

=

Ci

id

k
CT )(max        (Eq. 4.1) 

 Per que una ruta sigui factible s’ha de complir que , )()( maxmin CTCT ≤  (Eq.4.2) 

          A continuació es suposa que un vehicle proveeix un determinat nombre de punts de 

venda dins d’un cicle fent múltiples cicles o voltes, s’anomenarà cadascun d’aquest cicles 

C1,....Cm de C. El temps mínim de cicle per aquesta metodologia seria la suma del temps 

mínims de cicle de cadascun d’aquest cicles menors, ∑
∈

=
mi

iCTCT )()( minmin  (Eq.4.3).  

Igualment la cota màxima per aquest cicle múltiple serà. ∑
∈

=
mi

iCTCT )()( maxmax (Eq. 4.4) 
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         Per tal de definir la funció objectiu ha ésser minimitzada, es considera quatre 

components de cost per cada cicle múltiple. El primer component és el cost operatiu del 

vehicle Ψ donat en euro/hora. El segon component del cost, és el cost de transport donat 

per δ·v·Tmin(C) euro per iteració per iteració de cada cicle menor, on el vehicle viatja 

Tmin(C) hores per cicle a una velocitat de v km/h i on δ és el cost per km. El cost de 

transport és així  

)(

)(·· min

CT

CTvδ
euros per hora.       (Eq.4.5) 

          La tercera component del cost és el cost de càrrega/descàrrega en cada punt de 

venda que ve donat per ∑
∈Ci

iϕ euro per cicle, on φi és el cost per servir al punt de venda i. El 

cost de càrrega/descàrrega és així  

)(CT

Ci

i∑
∈

ϕ

 euro per hora.          (Eq.4.6) 

         Finalment, l’última component del cost és el cost de possessió de l’estoc en cadascun 

del punt de venda. La quantitat servida en el punt de venda i és suficient per cobrir la 

demanda fins el següent aprovisionament: qi= di · T(C) unitats. El nivell mitjà d’estoc durant 

les T(C) hores d’un cicle és doncs qi/2 unitats. Així doncs, el cost de possessió d’estocs per 

cicle i punt de venda ve donat per;
2

)(··

2

)(··
2

CTdCTq iiii ηη
= euros, on η és el cost de 

possessió d’una tona de l’estoc durant una hora. El cost total de possessió per el sistema 

de múltiples cicles serà doncs,  

∑
∈
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euros per hora.     (Eq.4.7) 

        El cost total per a un sistema de cicles múltiples serà doncs; 

∑
∑

∈

∈ 







+

+

+=
Ci

iiCi

i
d

CT
CT

CvT

CC
2

·
·)(

)(

)(

)(
2

min η
ϕδ

ψ    (Eq.4.8) 



Anàlisis de la cadena de subministre d’una cadena de franquícies basada en la teoria de jocs                                          Pág. 59 

 

        Evidentment, el cost de cicles múltiples depèn del temps de cicle. Hi ha per aquest 

motiu un temps òptim de cicle que minimitza el cost. Aquest punt es dóna quan el cost de 

possessió, que s’incrementa quan el temps de cicle s’incrementa, s’equilibra amb la suma 

dels costos de càrrega/descàrrega i el costos de transport, els quals disminueixen amb 

temps de cicle majors. 
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    (Eq. 4.9) 

         En cas de que aquest temps òptim de cicle sigues major que el temps màxim de cicle, 

o més petit que el temps mínim de cicle, significaria que el temps òptim de cicle no és 

factible. En aquests casos, el temps òptim de cicle T*(C) ha de ésser escollit el més proper 

possible al Top (C), que serà exactament el temps màxim o mínim de cicle. Quan el Top (C) 

cau entre el temps màxim i mínim de cicle s’escull llavors aquest temps com a temps de 

cicle T(C). 

         Aquestes variables calculades són necessàries per a realitzar el càlcul de minimitzar 

costos. Així doncs, s’utilitzaran molts cops en el plantejament del problema. 

4.1.4.          Formulació amb integradors mixtes del problema 

Per desenvolupar un sistema amb integradors mixtes es necessita fer les següents 

suposicions: 

         1 -  El temps necessari per carregar i descarregar un vehicle és relativament petit 

comparat amb els temps de temps de transport i per això és negligit en el nostre model. 

         2 - La capacitat d’inventari de cada punt de venda s’assumeix com a suficientment 

gran com per ser omesa a l’hora d’establir restriccions d’espai. 

         3 - Els costs de transport són considerats proporcionals al temps de viatge. El 

paràmetre δ indica el cost per km i el paràmetre v indica la velocitat en km/h. 

         La duració d’un viatge des d’un punt de venda i Є S+ = S U {r} a un altre punt de 

venda j Є S+ (en hores) serà expressat amb tij . Les variables del model seran les següents; 
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         v

ijx  - Variable binària que expressa amb un 1 si el punt de venda j Є S+ és servit 

immediatament després del punt de venda i Є S+ per el vehicle v Є V. El zero expressarà la 

versió contrària. 

         vy  - Variable binària que expressa amb un 1 si el vehicle v Є V està essent usat. El 

zero expressarà la versió contrària. 

         v

ijz  - La suma dels índex de demanda (en unitats per hora) dels punts de venda 

romanents per servir en el cicle cobert pel vehicle v Є V quan viatja cap al punt de venda j Є 

S+  immediatament després de servir el punt de venda i Є S+. Aquesta quantitat equivaldrà 

a zero quan el viatge (i,j) no és cap ruta que hagi de cobrir el vehicle v Є V. 

         vT  - El temps de cicle total del cicle múltiple fet pel vehicle v Є V (en hores). Ha 

d’ésser estrictament positiu per evitar la divisió per zero en la funció objectiu. 

La funció inicial no lineal d’integradors mixtes de la variant del problema IRP és la següent; 

Minimitzar:               
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Restringida per:          ∑∑
∈ ∈ +

=
Vv Si

v

ijx 1  per a tot j Є S+ (Eq. 4.11) 
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                                    0≤− vv

rj yx  per a tot v Є V, j Є S+. (Eq. 4.15) 
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v ≤  per a tot v Є V, j Є S+ (Eq. 4.16) 
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v

ij xdz  per a tot v Є V, j Є S+. (Eq. 4.17) 

                                 v

ijx  Є {0,1} , ,0≥v

ijz  vy  Є {0,1}, vT ≥0  per a tot v Є V, j Є S+(Eq. 4.18) 

         La restricció 4.11 garanteix que cadascun dels punts de venda és proveït per un i 

només un vehicle. La restricció 4.12  és el que s’anomena la restricció de flux, la qual 

assegura que el vehicle assignat al punt de venda s’encarregarà de servir el punt de venda 

en algun dels seus cicles o rutes i marxarà cap al següent punt. La restricció 4.13 indica 

que el temps de cicle d’un vehicle ha d’ésser major que el temps que necessita per viatjar. 

Inclou la duració de tots els cicles fets pel vehicle. La restricció 4.14 assegura que l’índex de 

demanda acumulada romanent per a tots els punts de venda en el cicle cobert pel vehicle v 

Є V, el qual serveix els punts de venda j Є S+, és redueix en dj quan el vehicle deixa aquest 

punt. Aquesta restricció elimina els possibles subcicles no desitjats. La restricció 4.15  

imposa que el vehicle només pot deixar el centre de distribució r per a fer un cicle múltiple 

si està essent usat. La restricció 4.16, la qual és no lineal, imposa que un vehicle no pot 

moure una càrrega superior a la seva capacitat en cadascun dels cicles. Finalment la 

restricció 4.17 imposa que v

ijz  no li és permès transportar un índex de demanda acumulada 

a menys que v

ijx  equivalgui a 1. 

          Algorisme de resolució: 

          Per a la resolució del problema anterior, es proposa un algoritme que s’aproxima a la 

seva solució basat en un procés de generació de columnes. El generador de cicles 

múltiples és una extensió de l’heurística basada en l’estalvi usada per a solucionar el VRP, 

Vehicle Routing Problem. 

         Es defineix el cicle múltiple v per la matriu binària )(
v

ij

v
xX = , la matriu )(

v

ij

v
zZ = i el 

paràmetre vT  tal que: v

ijx =1 si el cicle múltiple v conté un viatge que visita j immediatament 

després d’haver visitat i. El cicle múltiple és factible si les restriccions 4.13 i 4.16 satisfan 

completament per a tot j Є S+. Finalment, el cost del cicle múltiple és pot quantificar de la 

manera següent: 
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         Si s’anomena PV, la col·lecció de tots els possibles cicles múltiples ( vX , vZ , vT ) els 

quals satisfan les restriccions (3) i (6). El problema IRP pot ésser reformulat ara de la 

manera següent: 

Minimitzar:                 ∑
∈PVv

vv wCost ·        (Eq. 4.20) 

Restringit per:            ∑ ∑
∈ ∈

=








+PVv

v

Si

v

ij wx 1 per a tot j Є S+.  (Eq. 4.21) 

                                   vw  Є {0,1} per a tot v Є PV. 

          Aquest nou problema IRP busca la millor combinació de cicles múltiples que 

cobreixen els punts de venda al mateix temps que minimitzen la suma dels costos d’aquest 

tipus de cicles. Clarament , el nou model IRP s’assembla al problema principal, excepte que 

s’està tractant amb matrius en lloc de columnes. En molts processos de generació de 

columnes, solucionar el problema amb totes les columnes és quasi impossible. Per aquest 

fet, es necessita determinar un procés eficient per generar columnes, en el nostre cas els 

cicles múltiples, per tal de que el problema variant IRP pugui trobar les solucions 

aproximades el més ràpid possible. 

          Els següents passos resumeixen el procés de generació de matrius emprat: 

          1 - Inicialment es crea una llista de cicles múltiples PV amb els |S| cicles múltiples 

bàsics. Per exemple aquells que només passen per un sol punt de venda. 

          2 - La relaxació del problema lineal IRP està solucionada. 

          3 - De la solució lineal del problema IRP, es generen preus duals λj per cada j Є S+ 

associats a les restriccions (4.21). 

          4 - S’intenta trobar un nou cicle múltiple amb cost reduït negatiu RC. Si aquest cicle 

múltiple es troba, s’afegeix a la llista de PV i el procés torna al pas 2. D’altra banda si això 

no s’aconsegueix, la solució lineal òptima s’ha aconseguit i el procés segueix cap el pas 5. 
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         5 – El problema IRP està solucionat (recordar que PV determina ara tots els cicles 

múltiples factibles que s’han generat per aconseguir la solució final).  

          Per determinar tots els cicles múltiples factibles amb el mínim cost reduït, s’haurà de 

solucionar el programa amb integradors següent que s’anomenarà IRP subproblema 

generador de cicles múltiples, IRPsb:   

Minimitzar:       ( ) ( )∑∑∑∑
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Restriccions:   ∑
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kij xdz  per a tot i, j Є S (Eq. 4.28) 

ijx  Є {0,1} , T ≥0  per a tot i, j Є S (Eq. 4.29) 

          Destacar que aquest problema IRPsb és un problema no lineal d’integradors 

múltiples degut a la variable T, la qual defineix el temps de cicle del cicle múltiple. Tot i així, 

per a un valor fix de T, el problema no lineal es redueix a un problema lineal, el qual pot 

ésser resolt fent servir solucions factibles per a aquest tipus de programes. Es decidirà 

solucionar aquest problema amb un mètode heurístic. 
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          Per solucionar el problema IRPsb, es desenvolupa un algoritme heurístic en el qual 

els sub-problemes són solucionats amb un mètode d’aproximació basada en estalvis. 

Definim a continuació els diferents passos de l’algoritme en qüestió: 

          1. Inicialització: Una llista temporal de cicles múltiples es crea amb els cicles múltiples 

bàsics, cadascun serveix a un punt de venda. Hi haurà de fet, tants cicles múltiples com 

punts de venda en aquesta primera llista temporal. 

          2. Pas de l’estalvi: El nucli de l’heurística de generació de cicles múltiples és el procés 

de crear un nou cicle múltiple a partir de la combinació de  cicles múltiples v1 i v2. Això 

s’aconsegueix de la següent manera: 

          · Suposem que el cicle múltiple v1  fa n cicles i el cicle múltiple v2 fa m cicles. Aquests 

n cicles del cicle múltiple v1 i els m de l’altre cicle múltiple es posaran junts en una llista 

conjunta de cicles per generar un cicle múltiple nou, v*. Es calcula el cost reduït del nou 

cicle múltiple, mnCC +,...,1 . Si el nou cicle múltiple és infactible serà rebutjat. 

          · Ara, per tot 1≤ i ≤ j ≤ n+m, es combina els cicles  Ci i Cj en un de nou anomenat C+ , 

per mitjà de buscar el TSP al llarg de tots els punts de venda coberts per els dos cicles més 

el centre de distribució, i es genera el cicle múltiple que farà els cicles 

mnjjii CCCCCC ++−+− ,...,,,...,,,..., 11111  i C+. Si el cost reduït d’aquest cicle múltiple és més 

petit que el  cost de v*,  es substitueix v* per aquest cicle múltiple.  

         · Quan tots els possibles cicles múltiples resultants d’això són calculats, v* és el 

cicle múltiple de menor cost reduït. Si aquest cost reduït és més petit que la suma dels 

costos reduïts de v1 i v2 , s’han aconseguit estalvis: 

+

−+= VVV
RCRCRCS 21 (Eq. 4.30) 

         Totes les combinacions de dos cicles múltiples de la llista temporal són calculats i la 

millor solució ens la quedem. Aquesta solució serà la que obtingui major estalvi i s’afegirà a 

la llista temporal, que al mateix temps esborrarà els dos cicles múltiples que substitueix. 

Aquest procés es repeteix fins que cap més combinació de cicles múltiples és factible, de 

fer de manera que tinguin estalvis positius. 
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          3. Pas final: El millor cicle múltiple es posa en la llista temporal, per exemple el de 

menor cost reduït i és afegit a la llista de cicles múltiples PV i aquest inclòs en la problema 

IRP de generació de columnes.  

 

4.3 Aplicació a la teoria de jocs 

          En el cas del problema de la distribució, la teoria de jocs pot ajustar-se perfectament 

a les seves característiques per tal d’aconseguir que l’empresa maximitzi les seves vendes. 

La teoria bàsica del tema ha estat explicada en el capítol número 5. En aquest punt 

s’explicarà com aplicar el problema del jocs cooperatius en la complexa xarxa 

d’establiments del grup al Regne Unit. 

          El problema es planteja quan un establiment del grup Threshers es veu desbordat 

per la demanda del producte Origin provinent d’Espanya. En aquest moment l’establiment 

de la manera tradicional només podria reaccionar de dues maneres possibles. Una seria 

realitzar una comanda i esperar els temps corresponent a que li arribés la mercaderia, 

perdent moltes vendes que no serien recuperables. La segona opció seria tenir per definició 

un estoc important que pogués fer front als pics de demanada. Aquest dos sistemes tenen, 

com és de preveure, un cost rellevant que podria ser resolt amb la teoria de jocs. 

          La idea principal es crear el que s’anomenarà cèl·lules cooperatives. Aquest terme 

farà referència a un conjunt de tendes que formaran un grup cooperatiu basat principalment 

en la seva situació geogràfica, és a dir, entre les diferents tendes situades al voltant d’un 

perímetre de quilometres determinat, s’establirà un relació. Així doncs, al llarg de tota la 

geografia britànica s’establiran diversos grups de tendes que conformaran diversos jocs 

cooperatius propis. Per tant, un establiment decidirà o no cooperar només entre les tendes 

que té el voltant en el seu mateix grup. Aquest fet, a part de simplificar el problema, el farà 

més realista, ja que sembla lògic que si es té ruptura d’estoc, i es pretén solventar-ho ràpid, 

només les tendes amb una proximitat geogràfica tindran la resposta necessària. Si l’altre 

establiment es trobés a centenars de quilòmetres la cooperació no seria positiva a mésde la 

distribució normal de l’empresa que donaria una resposta igual d’’eficient. Aquest fet, a part, 

s’adapta a la política d’empresa de The Threshers Group que estableix cada 16 tendes una 

direcció per tal d’establir uns codis de conducta pròpia fidels a les directrius del grup.     
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           Els sistemes de cooperació es podrien establir en nivells diferents, depenent de la 

situació on es produeixi el pic de demanda. Si la demanda es dispara en un barri o poble en 

concret, el sistema de cooperació entre tendes podrà solventar el problema; però si la 

demanda és a nivell comarcal o provincial, totes les tendes es veurien desbordades per la 

demanda i cap voldrà col·laborar. En aquest cas el joc de cooperació s’establiria entre els 

diferents magatzem de distribució que es trobessin en el grup geogràfic en qüestió. Així 

doncs, aquest problema es podria estendre a nivells cada cop més grans per tal de 

solucionar fets puntuals en alguna regió del problema que es plantegi. 

          Tornant a la definició del problema, es troba que ara el factor que determina el 

problema és el nombre d’ampolles que requereix la “comunitat” per tal de resoldre els 

problemes puntuals que tenen un o diversos establiments que formen el grup de 

cooperació. S’utilitzarà la mateixa nomenclatura que abans, G = {1 , . . . ,m}, on el total de 

botelles requerides, s’anomena G. 

          El conjunt d'usuaris o ofertants dels serveis, les tendes de cada grup, seran els 

jugadors i es nombren per N = {1, . . . , n}.  La oferta de serveis (perfil de l’oferta) que 

realitza cadascun dels jugadors Ni ∈ , i que es denotarà per Opi, serà en aquest cas el 

nombre de ampolles que estarà disposat a cedir cada establiment. Aquest dependrà de 

les dimensions que tingui el comerç i de la demanda que tingui prevista. Així doncs, com 

s’ha expressat abans, es té un problema cooperatiu de demanda,  ),,,( fOPGN=Ω , per 

a cada grup de vuit tendes. Falta definir la funció de costos que tindrà cada tenda; en el 

nostre cas com que el joc serà de guanys, es definirà la funció de guanys.. 

          Per tal d’incentivar la cooperació entre establiments, es pacta entre tots els agents 

del grup que les botelles que es destinin a la comunitat, es vendran més cares a l’altra 

tenda de la cèl·lula de forma que un terç del benefici total de la mercaderia sigui per  

establiment que cedeix.   

          De la manera semblant a com s’han plantejant les coalicions definides en el 

transport de llargues distàncies, en aquest cas s’haurà de calcular els guanys de cada 

possible coalició, grup de tendes, que es pugui formar. Així doncs, es  començarà 

agafant tendes d’una en una, on el guany serà sempre 0 ja que no podrà vendre cap 

ampolla de més si només està ella sola, i es continuaran agafant coalicions de dos en 

dos, de tres en tres i així successivament.  
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          Es dissenya la funció de guanys de cada coalició de la següent forma; es miraran 

el total d’ampolles que poden cedir/oferir les tendes de la cèl·lula. Es fixarà el nombre 

d’ampolles globals que es poden repartir, que no serà altra que el valor més petit entre 

l’oferta i la demanda. Si l’oferta es més gran que la demanda es repartirà la demanda. Si 

la demanda és més gran que l’oferta només es podrà col·laborar en el nombre 

d’ampolles equivalent a l’oferta. Per tant es tindrà aquest nombre d’ampolles venudes de 

més que generaran un guany comú no esperat respecte si la cèl·lula no existís. Aquest 

guany es reparteix en dos parts per la tenda que rep i una part en la tenda que cedeix. 

         Per altra banda s’ha establert un terme que resta a la funció guany i que fa més 

realista la situació. S’explica a continuació. Es evident que si un venedor li queda només 

una ampolla per vendre al final  d’un període determinat, tindrà un temor major a cedir-la 

ja que fent-ho, està perdent dos parts del benefici i és probable que entri una persona i 

pugui vendre-li l’última ampolla que té. Així doncs, si aquest mateix venedor li restessin 5 

ampolles al final del mateix període, el temor a cedir les ampolles seria menor ja que 

pensaria que tota la mercaderia segur que no les podria vendre i que per tant si guanya 

un part del benefici extra per ampolla, el qual no tenia previst, les seves arques ho 

agrairan. D’aquest manera, s’ obté que les coalicions on les tendes que poden cedir, 

només els hi queda una botella sense vendre, gràcies a aquest factor donaran pocs 

guanys globals ja que serà difícil que el responsable de la tenda la vulgui cedir per pur 

egoisme comercial. 

         Així doncs cada funció de guanys tindrà un esquema següent: 

 

( ) ( )lulacelDemOferBeneficilulacelDemOfrBeneficicoalicióGuany ·_/·
3

1
··_/·

3

2
·)( +=  
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+
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·
_2,2

1
                                                           (Eq. 4.7) 

 on Benefici serà el benefici establer en una ampolla  

               D’aquesta manera es calcula la funció del guany de tota les combinacions 

possibles de vuit elements agafats des d’un en un fins a vuit, i es determina la que 

maximitza guanys extra. Un cop trobada aquesta coalicions es busca el el nucleolus, la 
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tau o el valor de Shapely de totes les tendes que la formen. Aquests valors donen un 

percentatge o pes que tenen aquestes tendes dins el guany de cada coalició i, per tant, 

seran les que cediran o rebran primer.  
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5. SIMULACIÓ 

5.1 Metodologia i software empleat 

          El software empleat en tot aquest projecte ha estat el que engloba el paquet 

Microsoft Office, en especial el Microsoft Excel amb la seva aplicació de generació de 

macros amb Visual Bàsic i l’aplicació Solver.  En l’estudi que es presenta, tal i com s’ha 

pogut comprovar, s’han hagut de dissenyar diferents sistemes per resoldre els problemes 

que plantejava el projecte. La programació lineal un dels procediments més usats, però 

degut a la dimensió i dificultat dels problemes s’han dissenyat altres procediments, de tipus 

heurístic, per resoldre’ls. Tot el codi, així com, els càlculs entremitjos per arribar als 

resultats obtinguts, estan exposats en el conjunt de l’Annex.  

          Per resoldre els plantejaments teòrics s’ha seguit la següent metodologia: 

- Cerca d’informació sobre el problema a resoldre. 

- Generació de cotes i una heurística vàlida per a la solució del problema. 

- Disseny del programa en pseudocodi. 

- Programació en Visual Bàsic extraient les dades de taules d’Excel prèviament 

creades i exposant el resultats en el mateix format. 

- Anàlisi de la coherència del resultats. 

          Val a dir, per acabar, que la dimensió del projecte s’ha hagut de reduir 

considerablement per capacitar un ordenador convencional a la resolució dels problemes. 

5.2 Dimensionat del problema 

          A l’hora d’entendre el procediment de simulació realitzat, és important comprendre 

com s’ha dimensionat (dades de partida, etc). Les primeres parts del projecte, a part 

d’introduir el lector en la matèria i les característiques del grup, serveixen per extreure unes 

dades d’on partir. És a dir, que el nombre d’ampolles a traslladar i distribuir surten de les 

dades s’expressen a continuació. 
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Taula  5.1 Demandes potencials en funció del vuit de mercat que s’aconsegueixi omplir 

 

          A partir de les dades de vendes de vi espanyol al Regne Unit, el percentatge d’aquest 

provinents de les denominacions d’origen Rioja i Ribera del Duero i de les quotes de mercat 

que l’empresa assoleix en el Regne Unit s’extreu que les vendes factibles serien 1.087.000 

ampolles any. Ara bé, sabent que l’empresa farà una més que previsible campanya de 

marketing en els seus establiments per tal de fomentar la venda del seu propi vi on n’extreu 

més marge, les vendes poden augmentar fàcilment a dos milions d’ampolles. Aquest volum 

suposaria que un 75% del vi espanyol que ven la companyia actualment fos de la seva 

marca Origin. El nombre sembla realista ja que s’exclourien un 25% de vendes del 

consumidor expert que busca una marca determinada de vi espanyol.  

          D’altra banda, tal i com s’ha demostrat en l’apartat 4.1.4, la marca blanca procedent 

d’Espanya al Regne Unit obté unes vendes minses comparades amb els països amb més 

similituds en el sector, com poden ser França i Itàlia. És per aquest fet que en l’intent 

d’omplir aquest vuit de mercat, juntament amb la demanda creixent de vi al Regne Unit, 

l’empresa pot establir uns objectius de màxims intentant equiparar les vendes de marca 

blanca d’Espanya a la resta de països tradicionalment viticultors. D’aquestes duess dades i 

del percentatge de buit de mercat, es determinarà l’ordre de magnitud del problema. 

% de buit de 
mercat conquistat 

Demanda anual 
global (ampolles) 

Demanda 
mensual global 
(ampolles) 

Demanda diària 
global (ampolles) 

Demanda horària 
global (ampolles) 

Demanda horària 
per tenda 
(ampolles) 

100 16664130 1388677 46289, 5786,16 5,79 

80 13739158 1144929 38164 4770,54 4,77 

60 10814185 901182 30039 3754,93 3,75 

40 7889213 657434 21914 2739,31 2,74 

30 6426726 535560 17852 2231,50 2,23 

20 4964240 413686 13789 1723,69 1,72 

10 3501754 291812 9727 1215,89 1,22 

5 2770511 230875 7695 961,98 0,96 

3 2404889 200407 6680 835,03 0,84 
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          Amb aquestes dades ja es tenen les dades de partida per dimensionar el problema 

del trasllat a grans distàncies i el de la distribució ja que com es pot observar s’ha obtingut 

la demanda en hores de cada punt de venda de vi en el Regne Unit. 

5.3 Transport de llargues distàncies 

          En un primer estadi del resultats, s’analitza com els diferents medis de transport es 

reparteixen el transport a llargues distàncies. Com que no es sabia del cert quin buit del 

mercat es podria assolir, s’ha calculat l’equilibri dels jocs cooperatius per a diferents 

demandes, i així es pot veure l’evolució del repartiment en funció d’una demanda creixent.  

          A continuació es defineix, com es presenten les dades en l’annex 1. Tal i com s’ha 

explicat en el capítol de teoria número 3 es calcula per programació lineal el cost mínim de 

cada possible coalició, des de les coalicions formades per un mitjà fins les que estan 

compoades per tots els mitjans de transport. En un altre columna s’expressen els estalvis 

aconseguits per un determinat sistema de costos. 

 

Coalicions 
c(s) 

Cost (€) 
Coalicions 

E(S)  
Estalvi (€) 

C1 1989342 E1 0 

C2 233069 E2 0 

C3 289401 E3 0 

C4 1398674 E4 0 

C1,2 243999 E1,2 1978412 

C1,3 299520 E1,3 1979223 

C1,4 1399192 E1,4 1988824 

C2,3 230669 E2,3 291801 

C2,4 268404 E2,4 1363339 

C3,4 323552 E3,4 1364523 

C1,2,3 241022 E1,2,3 2270790 

C1,2,4 279334 E1,2,4 3341751 

C2,3,4 265415 E2,3,4 1655729 

C1,3,4 333671 E1,3,4 3287414 



 Pág. 72    Memoria 

 

Taula. 5.2 Taula d’exemple de presentació de resultats per al cost 

mínim de cada coalició possible 

Taula  5.3 Exemple de taula on s’indica les components del cost per a cada mitjà de transport, així com el cost global i el cost per 

ampolla d’una coalició per a una demanda determinada. 

C1,2,3,4 276082 E1,2,3,4 3634404 

  

 

        Cada cost mínim per a totes les coalicions possibles s’ha extret de resoldre un 

problema lineal de minimització del cost global. Totes les components del cost ja s’han 

explicat en l’apartat 4.1.3.  

 

Cost 276082   Cost transport / ampolla 0,198809  

        

X1 12846,00 0,00 11975,51 210,67 379,21 1128,61 13694,01 

X2 1031746,88 9781,20 39902,72 67682,60 15228,58 32632,78 165227,88 

X3 300884,58 0,00 27474,23 19738,03 2220,53 4229,58 53662,37 

X4 43200,00 0,00 1191,44 7084,80 1062,72 34158,86 43497,82 

Demanda 1388677,46 Límit Container Trànsit Scrap Possessió TOTAL 

 

 

          Per tal de fer una simulació més realista s’ha decidit incorporar un factor que 

s’anomenarà mínim estratègic del mitjà de transport. Aquest factor, que en el nostre cas 

serà sempre dos contenidors d’ampolles, serveix per determinar un mínim de mercaderies 

a traslladar en cas de decidir fer una cooperació on intervingui un determinat mitjà de 

transport. Bàsicament està pensat per assegurar que els mitjans de transports més cars 

tinguin un pes mínim en cas de que es decideixi cooperar amb ells. Si no estigués inclòs 

aquest factor, el sistema ens assignaria que els mitjans de transports més cars no 

participarien mai. 

          La resolució en programació lineal determina que els mitjans de transport, marítim i 

aeri, sempre estiguin en el seu mínim estratègic en cas de cooperar amb els transports 
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Fig.  5.1 Evolució de la demanda el cost/estalvi potencial al incloure un mitjà de transport en una coalició 

 

ferroviari o per carretera. Aquest fet és degut a què el seu cost és molt més alt que el de la 

resta i surt més a compte subcontractar camions o trens a preu doble del determinat que 

contractar els altres medis de transport.  A continuació, es presenta en la figura 5.1 

l’increment de cost o l’estalvi potencial que té un mitjà de transport per entrar a formar part 

d’una coalició, valor de Shapley del mitjà de transport, teoria apartat 3.1.3. 

Cost/Estalvi aportat al pertanyer a una coalició de cada mitjà de 
transport en funció de l'evolució de la demanda

-400000

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000

Avió

Tren

Camió

Vaixell

 

 

          Observant la figura 5.1, es mostren el resultats extrets de l’aplicació del model descrit 

per la teoria de jocs. S’obté que el transport aeri i el marítim aporten un cost molt gran al 

participar en una situació de cooperació, és a dir, que si hom pretén dissenyar un sistema 

de distribució de mercaderies, sap a partir d’aquest estudi el cost mitjà de decidir incloure 

un mitjà de transport en el seu sistema. AquestS valors són els valors de Shapely de cada 

mitjà de transport. Si hom pretén traslladar unes mercaderies a mínim cost, el sistema 

englobarà només el transport ferroviari i per carretera. Ara bé, a nivell estratègic, abastir-se 

només de dos mitjans de transport pot ésser perillós ja que es perd poder de reacció en el 

cas de què aquests transports fallin. Amb aquest estudi, es pot quantificar quant suposa 

incloure un altre mitjà de transport per assegurar la no ruptura en el servei. Si es coneix 
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Fig. 5.2 Cost de transport per unitat de cada mitjà de transport en solitari i amb els quatre mitjans alhora, en funció de l’evolució de 

la demanda mensual  

quan costa una ruptura en dies del servei, es podrà determinar, doncs, si surt a compte 

pagar o no una nova via de distribució.  

          Si tenim en compte aquests factors, es pot determinar el cost global de traslladar una 

mercaderia amb les quatre vies de distribució. Si es sumen els quatre termes, els quatre 

valors de Shapely, s’obtinen dos termes que aporten estalvi, els negatius, i dos termes que 

aporten cost, els positius. La suma del quatre determinen el cost de la coalició amb quatre 

agents.   

          En la figura 5.2, es mostra l’evolució del cost de transport unitari per ampolla. 

S’observa que només el cost en vaixell és constant i independentment de l’evolució de la 

demanda. Aquest fet és degut a què la capacitat mensual d’aquest mitjà de transport és tan 

gran que la dimensió del nostre problema no li afecta en absolut. Per als altres mitjans de 

transport s’observa que el cost és manté constant quan la demanda és baixa, però al 

créixer aquesta el cost augmenta. En el cas del transport aeri el cost creix molt quan la 

demanda creix ja que al rebassar el mínim estratègic i doblar el preu, com que és el més 

car, aquest doblament repercuteix molt més en el preu. En el cas del dos transports 

restants el preu augmenta lleugerament. 

Cost de transport per ampolla en funció de la demanda
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          Continuant en la figura 5.2, cal fer un comentari addicional sobre l’evolució del cost 

unitari si s’agafen els quatre mitjans de transport alhora. El cost de transportar una ampolla 

si la demanda mensual és baixa, és substancialment superior respecte si s’agafés només el 

transport ferroviari i per carretera. A mesura que la demanda augmenta, el cost unitari va 

equiparant-se al cost mínim unitari assolible. Aquest fet és degut a que si decidim agafar 

els quatre mitjans de transport, el transport marítim i aeri traslladaran el mínim estratègic. A 

mesura que el nombre d’ampolles a traslladar es faci més gran, aquest cost es mantindrà, 

fent aquest valor cada vegada menys significatiu en termes unitaris. Així doncs, per a una 

demanda alta, es pot utilitzar tots els mitjans de transports, alguns en el seu coeficient 

estratègic mínim, ja que el cost del transport en termes unitaris serà poc significatiu i a nivell 

d’assegurar el servei serà molt important.  

          Si es té en compte les dues figures, 5.1 i 5.2, es pot decidir amb una base més sòlida 

quins mitjans de transport traslladaran les nostres mercaderies. Depenent del criteri que 

s’escull, s’aplicarà una o altra estratègia. Si es desitja cost mínim sense preveure els 

problemes de servei, s’escollirà una coalició entre el transport ferroviari i per carretera. Si es 

pensa que la demanda creixerà molt i que, per tant, les ruptures de servei poden ser 

importants a nivell de pèrdues, s’agafaran tots els mitjans de transport. Si no es sap 

exactament quin comportament adoptarà la demanda, hi ha elements per ponderar si surt 

rendible utilitzar o no un mitjà de transport. Així doncs, utilitzar la teoria de jocs en aquest 

sistema serveix per crear un sistema d’ajuda a la presa de decisions i es dóna un pas més 

enllà en l’anàlisi numèrica de resultats.  

5.4 Problema de la distribució 

          Passant al problema de la distribució s’ha hagut de fer una sèrie d’assumpcions per 

tal de obtenir uns resultats coherents. En primer, lloc s’ha dissenyat un sistema de rutes per 

tal de minimitzar el cost de distribució. Aquestes rutes s’han dissenyat mitjançant una 

heurística, anomenada de cicles múltiples, que té com a objectiu per aconseguir bons 

resultats, passar més cops pel centre de distribució fent cicles més curts i per tant, servint 

més sovint el client si s’escau. Tal i com hem explicat, aquest fet és adient al nostre 

problema, ja que es pot controlar l’estoc de cada punt de venda a partir de la demanda que 

ja sabem que tindrà aproximadament la tenda i els cops que es serveix amb el camió.   
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        Es considerarà que cada punt de venda té una demanda que segueix la llei normal. 

Aquesta llei normal estarà centrada en els valors de partida esmentats a l’apartat 4.3. La 

seva desviació serà elevada ja que com hem dit no se sap exactament l’impacte que 

obtindrà el producte. Així doncs, es simularà que cada tenda té una demanda puntual cada 

cert període de temps. Aquest període de temps serà el que es decideixi entre tots els 

membres d’una cèl·lula cooperativa per posar en comú les demandes i les ofertes de 

cadascuna d’elles i cooperar. 4 hores, mitja jornada laboral, s’ha establert com a mesura 

adequada.  

        L’hipòtesi principal considerada, serà que totes les tendes tindran la mateixa demanda 

i serà constant. Aquest fet només es tindrà en compte a l’hora de trobar les rutes i s’explica 

el motiu a continuació. Si les demandes fossin variants, el problema de distribució donaria 

unes rutes diferents cada cop. Tots els temps de cicle d’un sistema de rutes no sempre són 

iguals, és a dir, hi han vehicles que tarden més que d’altres en tornar al centre de 

distribució. Això ocasiona que si les demandes fossin variants, variarien cada cop que les 

cèl·lules s’ajuntessin per a cooperar, i hi haurien vehicles que se’ls assignaria una nova ruta 

abans de que haguessin acabat amb l’anterior. És el que podríem anomenar una 

descoordinació entre els temps de cicle dels vehicles i el període entre cooperacions de les 

cèl·lules. Aquest fet podria fer que molts punts de venda no es servissin.  

        Com que totes les demandes segueixen una llei normal, teòricament en un temps 

infinit totes les tendes d’una cèl·lula haurien cedit i rebut el mateix nombre d’ampolles. 

S’assumeix, doncs, que el sistema de rutes amb demandes fixades i constants, seria el 

millor, menys costós a la llarga. Per tant, es simplifica la modelització del problema 

suposant que donaria solucions vàlides a llarg termini. 

        Per presentar el resultats s’ha pensat en recórrer a una taula que cada quatre hores 

es vagi actualitzant. Aquesta taula consta d’una fila per definir l’evolució de cada punt de 

venda, els quals s’agrupen de quatre en quatre per simular la cooperació. La demanda 

puntual de cada punt de venda s’ha creat generant valors a aleatoris en funció de la llei 

normal de mitjana  5 ampolles i desviació 2,5. Val a dir que aquests valors s’han extret de 

dels valors de demanda horària si s’aconsegueix omplir un 10% del buit de mercat. Aquest 

valor s’ha escollit  ja que és l’objectiu de mínims, i els resultats que s’obtenen tenen força 

coherència.  
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Fig. 7.6  Resultats de les vendes per a tot el grup obtinguts a partir de l’extrapolació dels resultats de la cèl·lula cooperativa. 

 

        A partir del valor generats de la demanda, i un estoc previst per punt de venda, d’una 

ampolla, es defineix per a cada tenda, la necessitat o excedència que té cadascuna. A 

partir d’aquest valors, es generen els valor de Shapely per a cadascuna d’elles. Aquest 

valor definirà el guany potencial afegit que aporta el punt de venda per a totes les coalicions 

possibles en les que pugui participar. En altres paraules, si es sap quin és el benefici per 

ampolla de més venuda i es té el guany que genera un punt de venda en promig, fent 

aproximacions es trobaen quantes ampolles aporta o cedeix a la cèl·lula. Aquest valors 

trobats s’enllacen amb el servei normal, i resten o sumen l’abastiment següent en funció de 

les necessitats i relacions que s’han establert.  La simulació d’aquest apartat es troba en 

l’Annex 4. 

         Després d’haver fet aquesta simulació 6 cops, avançant 4 hores per simulació, 6 

iteracions representen 3 dies laborals. Es troba que s’han venut quasi 400 ampolles de 

més, només en 116 punts de venda. Aquest nombre representaria un increment de l’11%, 

respecte al valor que s’obtindrà sense la col·laboració entre tendes. Si es realitza una 

extrapolació tenint en compte les tendes del grup, i els dies que té l’any (les tendes del grup 

resten tancades molt pocs cops durant l’any i suposem que treballen 365 dies/any) obtenim 

el resultats expressats en la taula 7.6 

 

Vendes del 
conjunt del grup 
(extr. a 1000 

punts de venda) 

Vendes del grup 
annuals (365 

dies laborables / 
any) 

Vendes annuals 
sense cèl·lules 

             
Beneficis 

Demanda prevista 

31.439,66 € 3.825.158,05 € 3.422.399,43 € 402.758,62 € 3.501.754,27 € 

 

 

        Tal i com es pot comprovar, els beneficis són considerables respecte el volum de 

vendes del grup. Val a dir també que amb la llei utilitzada per a simular el comportament de 

la demanda en cada punt de venda en la simulació, sense la cooperació entre punts de 

venda, ni tan sols s’hagués aconseguit la venda prevista en la qual s’havia centrat. No cal 

dir que l’establiment de les cooperacions suposa un gran pas per a l’obtenció dels resultats 

objectius que es planteja l’empresa. La seva aplicació és doncs, totalment recomanable. 
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Taula. 5.3  Àrea escollida per  a realitzar  el sistemes de rutes.  Assenyalat amb un cercle es mostra la localització del centre 

de distribució.  

5.5 Problema de la generació de rutes 

               Per tal de trobar els sistemes de rutes ideals, s’ha decidit generar l’algoritme per 

diferents tipus de vehicles i capacitats, els quals els seus costos i característiques ja han 

estat expressat anteriorment. Així doncs, un cop trobat tot el sistema de rutes, es decidirà 

quants vehicles s’utilitzaran per tal de abastir cada punt de venda amb la freqüència 

desitjada. A partir d’aquest valors trobarem el cost global de la distribució del productes al 

llarg de la geografia indicada en la figura 5.3. 

 

 

            S’observa que 575 ampolles de demanda entre tots els punts de venda cada quatre 

hores és molt petita per la capacitat total del sistema. Es diu que és molt petita ja que tots 

els vehicles dels que es disposa tenen capacitat per a servir la demanda de tots els punts 

de venda de la zona fent servir menys de la meitat de la seva capacitat. Recordar que la 

furgoneta, mitjà de transport  més petit, pot transportar ja 1800 ampolles. 

            Degut al factor de la capacitat i al mateix temps el de la situació del centre de 

distribució dintre la conformació de l’àrea en què es realitza la distribució, l’algoritme 

determina que la ruta que minimitza el cost és la solució del problema TSP entre tots els 

punts de venda. Aquest fet és lògic si es mira la figura 5.3 i s’observa que la distància entre 

punts de venda i el centre de distribució pot ser molt gran i per tant no és la millor solució 

anar i tornar només per servir pocs punts de venda. Per aquest motiu també, l’algoritme 

compara sempre la seva solució amb la del problema TSP  ja que, en casos extrems com 

aquest, la solució idònia pot ser la d’algoritme de cicles múltiples. Si el problema no fos un 
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cas real, es podria realitzar primer un problema de localització el qual potenciaria la solució 

de l’heurística dissenyada. 

           Degut a què el problema pretén controlar els estocs de cada punt de venda 

mitjançant el temps d’abastiment. Amb la solució obtinguda, el temps de cicle és de 

aproximadament 74 hores reals (que són una mica més de 9 dies laborables). S’entén que 

com que la capacitat no representa un problema, la furgoneta, mitjà menys costós, serà 

l’escollida. Aquest fet significa que per tal d’abastir cada 4 hores tots els punts de venda es 

necessita un total de 19 vehicles d’aquestes característiques. Si el cost de realitzar un cicle 

és de 480,45€. Resulta un cost anual de 356.000 euros.      
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Taula. 6.1 Hores dedicades a cada part del projecte  

 

6. PRESSUPOST 

6. 1 Costos de personal 

       Per tal de determinar el cost del projecte que aquí es presenta, s’ha determinar 

desglossar-lo en les activitats necessàries i el nombre d’hores requerit, segons el treball 

destinat a cada punt de l’estudi. En la taula 6.1 es mostra aquesta explicació en termes 

generals.  

 

Activitat desenvolupades Hores útils (h.) 

Anàlisi de factibilitat del tema del projecte. Necessitats de l'estudi. 
Cerca d'informació. Recopilació d'informació sobre l'empresa. 

50 

Cerca d'informació sobre el mercat del vi al Regne Unit. Redacció 
de l’anàlisi de l'empresa, estudis del mercat i càlculs del 
dimensionament del problema 

20 

Estudi del problema de llargues distàncies.  150 

Plantejament del problema de rutes múltiples. Descripció, redacció i 
busca de solucions 

40 

Generació del model de cèl·lules cooperatives entre punts de 
venda. Selecció i busca de la matriu de distàncies. Simulació 

120 

Simulació de les rutes de distribució a dur a terme pels mitjans de 
transports dedicats a la distribució. Generació de codi 

90 

Redacció d'elements complementaris de l'estudi. 20 

Assessorament a experts sobre el tema. 10 

Suma global d'hores 500 

 

          L’hora de consultor suposaria l’empresa un cost aproximat de 85 euros per hora de 

treball útil realitzada. Es comptabilitza un total de 480 hores com a consultor iniciat expert. 

Així doncs, el preu final del projecte és de 38.500euros.   
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6.2 Amortització i altres costos 

         Per tal de poder aplicar les cooperacions entre cèl·lules és necessitarà un petit 

software dissenyat per a tal funció. Degut a les facilitats que mostra internet i la facilitat de 

crear un software d’aquestes característiques, es preveu una despesa de 3.000 euros per 

aquest concepte. 

         Sembla difícil de calcular una amortització precisa del projecte presentat, però només 

estudiant els termes generals es pot determinar que; un cost total de 41.500 

aproximadament, davant d’un benefici mínim aportat en concepte de distribució de 400.000 

en un primer any, amb l’agregant que possiblement el nou sistema de distribució pot 

aportar encara més estalvis, genera que en menys de dos mesos de la seva implantació la 

inversió hagi estat amortitzada. Així doncs, es demostra la gran oportunitat de negoci que 

es representa.  
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7. Impacte Mediambiental 

       En aquest projecte l’impacte mediambiental s’ha volgut posar en un punt clau de 

l’estudi. Tal i com hem explicat a l’apartat 3.2.1, es considera que el transport es un 

fenomen clau que contribueix al canvi climàtic. Així doncs, imputant un preu a les 

externalitats que aporta cada mitjà de transport contribuïm a utilitzar menys els transport 

més perjudicials per al medi i dissenyar un sistema sostenible.  

       Els resultats obtinguts d’aquestes ponderacions són la disminució de la utilització del 

transport per carretera a favor del transport ferroviari. Aquesta comparació es realitza ja 

que són dos transports que poden competir l’un amb l’altre, perquè a nivell de 

característiques; temps, mode de transport, etc. són molt semblants. El transport marítim 

no representa un cost gran per el medi ambient i les persones, però el seu ús es veu 

condicionat per la disponibilitat de servei, fet que genera, la necessitat d’acumular grans 

estocs, amb el preu que això comporta. Per últim, el transport de mercaderies per medi 

aeri, és el més car a nivell ambiental. La penalització d’aquest mitjà amb un gran cost, 

genera un preu molt alt, que condiciona el seu ús només en casos d’emergència, on el 

transport ha d’ésser ràpid. 

       Observant el resultats obtinguts, hom s’adona que els resultats s’assemblen en 

proporcions d’utilització a la política de transports desenvolupada en països amb molta 

sensibilitat per l’aspecte mediambiental, com els països escandinaus, per exemple. El tren 

esdevé el mitjà de transport més respectuós amb el medi, alhora que ideal per al transport 

de mercaderies. Tot i així, trobar una forma neta de generació d’energia sembla evident per 

afavorir-ne l’ús. Els països esmentats, on l’energia hidràulica i eòlica són abundants, han 

aconseguit adaptar també els mètodes de transport a un equilibri sostenible.   
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8. Conclusions  

      Al llarg d’aquest estudi ha quedat demostrat que la teoria de jocs, en especial, la dels 

jocs cooperatius, és una eina molt útil per tal d’aconseguir resultats que ens ajudin a fer una 

cadena de subministrament eficient. En la primera part del projecte, aquesta teoria, per 

mitjà de cert valors que se’n deriven, permet no només trobar el sistema logístic que 

minimitza el cost del trasllat de la mercaderia que es proposa, sinó que ajuda a quantificar 

el cost estratègic d’incloure un mitjà de transport que a priori encariria el trasllat.  

     Gràcies al nou sistema plantejat, es pot anar més lluny en el sistema convencional on 

només es comptabilitza el cost directe del trasllat de la mercaderia. Avui en dia, on la 

competència és ferotge i el servei es vital per tal de garantir un creixement de vendes 

constant, la ruptura reiterada del servei pot suposar, a mitjà termini, un cost molt gran per a 

l’empresa. Així doncs, aconseguir fer una cadena de subministrament robusta a totes les 

variacions del turbulent mercat del transport i poder quantificar-ho suposa un gran 

avantatge per poder competir en el món logístic actual. El model que aquí es planteja 

pretén aconseguir-ho. 

     La cooperació entre tendes que s’ha plantejat ha premés aconseguir augmentar les 

vendes un 11%. Aquest valor, ja en si significatiu, pren una dimensió més gran quan 

s’observa la quota de mercat que té assolit el grup en el Regne Unit. En termes absoluts, i 

tenint en compte perspectives de mínims, el benefici extret per a la cooperació entre punts 

de venda ha estat aproximadament 400.000 euros (resultat exposat en l’apartat 5.1.2). 

Aquest valor ja suposa en si un gran èxit degut a la simplicitat de l’aplicació un cop el 

sistema teòric ha estat dissenyat. Es demostra que, en qualsevol àmbit en la venda de 

béns o serveis, la col·laboració entre diferents agents augmenta els beneficis de forma 

destacable. Amb la teoria de jocs, aquest valor afegit ja no és un intangible, sinó que es pot 

quantificar i determinar per tal de convèncer de la seva utilització. 

     En referència a les dades esmentades en l’estudi anterior, s’ha de destacar un apunt. La 

col·laboració, tal i com s’ha establert en aquest projecte, tindria lloc només durant un 

període temporal d’implantació, és a dir, en el temps en què cap punt de venda no 

conegués del cert les seves vendes. Amb el temps, cada tenda aniria ajustant la seva 

demanda de tal manera que deixés de guanyar el mínim possible per cessió o excés. Així 
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doncs, un sistema estabilitzat, on les demandes de cada tenda ja no fossin iguals, no 

generaria un volum tan espectacular de vendes. Tot i així continuaria funcionant per 

situacions no desitjades i aportaria beneficis més discrets que els inicials per a tota la vida 

del negoci. 

     Les cadenes de franquícies, per la seves característiques genuïnes, semblen els 

negocis que poden potenciar més aquests sistemes de cooperació, ja que cada punt de 

venda pretén maximitzar el seu benefici, i la cooperació no té perquè afectar-los al 

respecte, ans el contrari, els ajuda a tenir vendes extres i, a més,  permet que l’empresa, 

conscient dels beneficis de la col·laboració entre tots els seus efectius, incrementi les 

despeses en aquest concepte beneficiant a tothom. D’altra banda, els negocis que no 

essent franquícies podrien utilitzar aquests mètodes serien empreses multinacionals, o 

grans empreses nacionals, que per tal d’evitar la ruptura de la producció per falta de 

matèries primeres podrien cooperar per tal de minimitzar a totes les fàbriques els costos en 

aquest factors. 

     El sistema de rutes dissenyat, s’ha establert escollint una heurística que s’adaptés a la 

característica de la cooperació del projecte. Degut a què no va ser possible esbrinar el cost 

que l’empresa dedica a aquest concepte, no es pot determinar del cert l’estalvi aconseguit. 

Tot i així, aquest disseny es fa imprescindible per tal de assegurar el sistema de cèl·lules 

cooperatives i segons els autors del procediment heurístic donarà més bons resultats que 

una derivació simple del Traveling Salesman Problem.  

Futurs estudis derivats del projecte 

       Aquest estudi demostra la utilitat de la teoria de jocs per a dissenyar una cadena de 

subministre. Tot i així, només és un primer pas per tal de fer el màxim eficient la gestió dels 

sistemes basada en aquesta teoria. A continuació, es proposa certes línies de recerca 

derivades de l’estudi. 

       Degut a la complexitat en el càlcul, i la limitació de hardware les cèl·lules cooperatives 

s’han decidit crear de 4 elements. Tot i els beneficis generats, sovint, o bé la oferta, o bé la 

demanda dels quatre punts de venda era zero i, per tant, no es podia intercanviar 

mercaderia. Seria interessant calcular l’eficiència màxima de les cèl·lules en funció del 

nombre d’agents en què estiguessin agrupades, tenint en compte que la distància entre 

elles no fos tan gran per a desvirtuar els resultats. 
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      D’altra banda, tal i com hem comentat, l’estudi es basa en un període de transició, on 

els punts de venda no tenen determinada la seva demanda i per tant per a tots els punts es 

considera constant. Si es disposés de les eines de càlcul desitjades, es podria provar 

diferents heurístiques o resolucions derivades del TSP més eficients als canvis de demanda 

constants generats per les coalicions periòdiques de les tendes. 

     Per últim, seria interessant generar un simulació en el temps a gran escala, simulant que 

cada punt de venda s’estabilitzés en una demanda determinada d’aquest producte en 

concret; un cop realitzat això, generant factor aleatoris puntuals es podria determinar quin 

benefici tindrien les cèl·lules de mitjana per sempre. Aquets equilibri possiblement 

s’arribaria al cap de 6 mesos un any. 
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