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En aquest estudi es planteja la construcció d’un algorisme capaç de decidir el número de hubs 
òptim i la seva situació exacte per a la distribució de mercaderies. Es defineix el tipus 
(bàsicament la capacitat) de vehicle òptim en cada zona i les rutes de repartiment tipus 
peddling, sent el cost total mínim. Les dades de les que es parteix són la situació dels clients i 
les seves necessitats (demanda), així com la xarxa de carreteres. 
Avui en dia és fonamental ser competitiu, les empreses ja no es poden permetre processos 
ineficients. Una conseqüència molt important d’aquesta dinàmica és la deslocalització. Aquesta 
deslocalització és possible gràcies als preus tan baixos del transport, que permeten fabricar 
molt lluny del client, amb uns costos menors i desprès transportar la mercaderia allí on sigui 
necessari. 
Tot això buscant la competitivitat d’un producte, que depèn bàsicament de dos factors, el preu 
final i la qualitat del servei (normalment la qualitat del servei es mesura en el temps que 
transcorre des de que el client demana material fins que el rep). És en aquesta direcció en la 
que les empreses actuals centren els seus recursos en la distribució de mercaderies, aprofitant 
les economies d’escala. Aquest fet provoca l’ús de vehicles de transport cada vegada més 
grans (un exemple extrem són els porta-contenidors, on la limitació no és de volum ni de pes, 
sinó el calat dels ports on poden entrar o dels canals que han de creuar). 
El paper clau d’aquesta optimització és la consolidació de la carrega, ja sigui en grans centres 
del tipus Hub o en els petits vehicles de repartiment. L’estudi es centra en l’estudi d’aquests 
centres o hubs, definint una metodologia de treball capaç de trobar el nombre de hubs òptim i la 
seva situació al territori, així com l’assignació de clients a hubs. 
Els problemes plantejats tenen moltes variables desconegudes, des del nombre de hubs fins a 
la capacitat i les rutes dels vehicles de repartiment als clients finals (del tipus peddling). Aquest 
grau de desconeixença dóna la possibilitat de moltes configuracions diferents, sent impossible 
estudiar tot l’espai de solucions, fins i tot en problemes relativament petits. Els problemes que 
es tractaran són coneguts com “NP-hard” o “NP-complete”, ja que el seu temps de resolució és 
superior a qualsevol potencia de n (sent n la mida del problema). Són necessaris doncs 
mecanismes de solució alternatius, que no explorin a fons tot l’espai de solucions, sinó que 
l’estudiïn per sobre, fent especial èmfasis en aquelles zones on tenim els mínims locals (trobant 
el mínim global). S’utilitzaran en aquest estudi mètodes heurístics i mètodes metaheurístics per 
estudiar al comportament d’aquestes variables. 
Els primers mètodes de resolució d’aquest tipus de problemes intentaven trobar la solució 
exacte, sent només factibles en problemes petits i necessitant temps de càlcul molt grans. Més 
endavant apareixen nous mètodes, que bàsicament canvien l’objectiu, ja no pretenen trobar la 
solució òptima, sinó que busquen solucions sub-òptimes al problema. La majoria d’aquests 
mètodes s’inspiren en comportaments naturals (de les persones, de les formigues, de la 
termodinàmica, de la genètica,...). Aquest fet introdueix certa aleatorietat en l’esquema de 
treball, sent necessaris bons mecanismes de control i de reorganització de les solucions. S’han 
aplicat doncs en l’estudi mecanismes de control i reorganització coneguts i eficaços. 
S’ha creat una metodologia de treball, on es decideix el nombre de hubs i la seva situació en el 
territori, generant mitjançant mètodes heurístics rutes de lliurament i optimitzant-les mitjançant 
mètodes metaheurístics. S’ha demostrat la idoneïtat dels mètodes utilitzats i s’ha creat un 
programa capaç de trobat solucions amb una sobreestimació mitja del 6% respecte les millors 
solucions mai trobades, encara que en algunes configuracions en concret arriba a la millor 
solució mai trobada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


