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1.- Introducció i objectius 
 
L’optimització del funcionament d’una empresa es basa en aprofitar al màxim 
els recursos dels que disposa. Tenir un recurs parat, sense funcionar ja no és 
possible dins la competitivitat del mercat actual. S’ha adoptat aquesta idea a la 
totalitat de l’empresa, i en concret a la fase del transport d’aquesta. S’estima 
que el cost de la distribució és del 10% (Lalonde 1976) dels ingressos d’una 
empresa i més del 45% (Douglas 1985 i Izquierdo 1994) dels costos logístics 
totals.  
 
Ja no és sostenible mantenir una flota de vehicles propis per donar servei als 
clients. Si un vehicle no està en funcionament no genera ingressos ni aporta 
valor afegit al producte de l’empresa, però sí que genera despeses. No genera 
costos lineals com són la gasolina o els peatges sinó costos fixes, com son 
l’assegurança, el manteniment, l’espai d’estacionament ocupat, l’amortització 
del vehicle, etc.... Cada dia més el mercat exigeix una organització eficient dels 
recursos, sent molt gran la complexitat associada a la multiplicitat dels parells 
origen-desti, a la variabilitat espacial i temporal de la demanda i als terminis 
reduïts de temps entre la ordre del client i el lliurament final. 
 
És per aquest motiu que han aparegut les empreses logístiques o operadors 
logístics, que ofereixen serveis integrats o parcials sobre la cadena de 
distribució dels productes. Aquests són subcontractades de forma temporal per 
les empreses de producció de bens quan necessiten algun transport. Aquesta 
subcontractació crea una relació de simbiosi entre ambdues empreses.  
 
Per a l’empresa subcontractada: 
 
 - Possibilitat de consolidació de la càrrega. 
Productes molt diferents son distribuïts per la mateixa empresa, de manera que 
pot aprofitar coincidències en els orígens o els destins d’aquests. 
 
 - Diversitat de clients i de productes. 
No depenen d’un producte exclusiu, de manera que poden esmorteir les 
fluctuacions d’aquells productes estacionals amb productes de temporades 
diferents o productes atemporals. 
 
 - Dedicació exclusiva al transport de mercaderies. 
Aquestes empreses es dediquen exclusivament al transport de mercaderies, de 
manera que poden centrar tots els seus recursos en la optimització de les rutes 
de repartiment. 
 
Per a l’empresa que subcontracta: 
 
 - Externalització de costos. 
Ja no es fan càrrec dels costos fixes, només de la tarifa del servei de transport. 
Aquesta tarifa va en funció dels kilometres i del temps, amb uns valors mínims. 
 
 - Preus mes competitius. 
Ja no han d’incloure els costos fixes de la flota al preu unitari del producte. 
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 - Més flexibilitat. 
Tenen més capacitat de maniobra, disposen de més oferta de vehicles i de 
finestres temporals. 
 
 - Menys risc. 
No han d’assumir els riscos de mantenir una flota de vehicles aturada quan no 
hi ha res per enviar. 
 
 - Millor gestió. 
Ja no cal preocupar-se en gestionar els enviaments ni en optimitzar-los. 
 
El segon avantatge de les empreses subcontractades és la base d’aquest 
estudi, la consolidació de la carrega mitjançant centres hub. 
 
Els operadors logístics són bàsicament de dos tipus: 

• Missatgeria 
• Paqueteria industrial 

 
Ambdues tipologies funcionen de forma molt diferent, les empreses de 
missatgeria reparteixen mercaderia al mateix temps que en recullen, ja que la 
mercaderia que recullen és la que han de repartir. Les empreses dedicades a la 
paqueteria industrial només fan repartiments, ja que tot el material te un mateix 
origen. Podem dir que les empreses de missatgeria treballen amb molts 
orígens i moltes destinacions i que les empreses de paqueteria industrial 
treballen amb moltes destinacions i pocs orígens. També es diferencien en la 
mida dels paquets, a les primeres són paquets de mida reduïda, mentre que a 
les segones són quantitats considerables de material. 
 
Amb la finalitat de fer viable el sistema logístic complint els requeriments dels 
clients, les empreses de missatgeria han implantat diferents estratègies de 
distribució. La principal estratègia ha sigut la implantació de terminals de 
consolidació de carrega (hubs), punts on es trenca la cadena natural d’orígens i 
destinacions. Operem aleshores mitjançant el sistema hub&spoke, mètode 
basat en l’enviament de la mercaderia de tots els punts de servei al hub i 
posterior repartiment a les destinacions. 
 
Als hubs, la carrega es manipula, es classifica i s’agrupa per distribuir-la en 
altres rutes, de manera que des del punt de vista global del sistema es 
redueixin el costos i es pugui realitzar el lliurament en un temps adequat. Els 
principals avantatges del sistema son l’increment de la freqüència dels 
transports, l’increment de la ocupació, la reducció del temps total de viatge i el 
ser una tecnologia de menor cost unitari. 
Addicionalment, es plantegen altres estratègies possibles, com les parades 
múltiples (peddling), de forma que el vehicle circula a plena capacitat en la 
major part del desplaçament.  
 
Aquest fet obliga a que la planificació del sistema de distribució s’articuli en 
dues direccions: les rutes entre terminals de consolidació on es realitzen 
enviaments directes o amb poques parades entre terminals, amb vehicles de 
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gran capacitat i les rutes des dels magatzems locals fins als clients finals amb 
vehicles més flexibles per moure’s en entorns urbans i de menor capacitat. 
 
En aquest context, l’empresa de transport ha d’afrontar un procés estratègic de 
planificació d’una xarxa de distribució adequada i una estratègia 
d’encaminament de fluxos que pugui assegurar els terminis marcats a un cost 
que asseguri la rendibilitat de l’empresa. Donada una distribució espacial de la 
demanda, l’empresa de transport ha d’identificar punts essencials (hubs o 
terminals) que permetin consolidar fluxos, la localització òptima d’aquestes 
terminals i la tipologia de vehicles amb els que es realitzarà la distribució, així 
com les rutes de repartiment. 
 
Aquestes incògnites dificulten el problema degut a la seva gran complexitat. 
S’ha de tenir en compte la capacitat del vehicle, la possible congestió del trànsit, 
la probabilitat de que el client no estigui disponible, la jornada laboral del 
conductor amb les seves hores de repòs o les hores de repòs de vehicle. Amb 
tot, la determinació de les rutes de repartiment per servir la multiplicitat de 
punts de visita i l’organització d’enviaments a través de terminals de 
consolidació, presenta un ampli conjunt de possibilitats de distribució que 
condueix a un problema complex d’optimització combinatòria, que sense un 
estudi científic rigorós pot comportar l’adopció de configuracions que s’allunyen 
de la solució òptima.  
 
La literatura científica anomena a aquests problemes NP-hard o NP-complete. 
Això significa que per n nodes, el temps t de resolució creix més ràpidament 
que qualsevol potencia de n. Un exemple del cost de temps que tenen aquests 
problemes el trobem a Applegate et al. (2002) El problema més gran mai resolt 
de TSP és una ruta de 15.112 ciutats a alemanya. Es va utilitzar una xarxa de 
110 processadors a Rice University i a Princeton University, que equivaldria a 
22,6 any de computació en un ordinador ordinari. La ruta òptima tenia una 
longitud aproximada de 66.000 quilòmetres. 
 
L’any 1950 es comencen a estudiar amb eines computacionals limitades, i, 
encara que aquestes han evolucionat enormement seguim trobant solucions 
sub-òptimes en la majoria dels casos, sent a vegades millor les solucions 
trobades a mà. 
 
Un exemple que il·lustra la importància de la logística en la vida diària de les 
empreses és el següent: 
 
En el campionat matemàtic Whizzkids’96 es va proposar el “vehicle routing 
problem”. És discuteix el repartiment dels diaris als venedors, amb l’objectiu 
d’assegurar que tots seran servits el més aviat possible. Assumint que el temps 
de viatge és proporcional a la distancia recorreguda, i que el temps de 
lliurament és negligible, l’objectiu era aleshores minimitzar la longitud de la ruta 
més llarga, començant del dipòsit.  
 
El problema consisteix en un conjunt de 120 venedors servits per 4 vehicles. 
Les coordenades dels venedors es donen amb (x,y), i les distancies 
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recorregudes es calculen de forma proporcional a la distancia de Manhattan  
|x1-x2| + |y1-y2|. 
 
Un objectiu secundari era el de minimitzar el temps total de lliurament als 
venedors. 
 
La solució guanyadora és la següent: 

 
 

Figura 1.- Solució guanyadora 
 

Va ser obtinguda per T. Hemel, S. Van Erk i P. Jenniskens (1996), de 
Technische Universiteit Eindhoven utilitzant un algoritme del tipus “recuit 
simulat”. Observem a la solució que la màxima distancia recorreguda és 1183 
metres i el temps total 558.8 seg. 
 
Més tard, David Applegate, William Cook, Sanjeeb Dash i André Rohe (2001) 
van demostrar que la solució és òptima i que el temps de viatge és també el 
mínim per a aquesta distancia amb l’article “Solution of a Min-Max Vehicle 
Routing Problem”. 
 
L’objectiu principal de la tesina és l’aplicació d’una eina de resolució del 
problema de localització de hubs i del posterior disseny de rutes de lliurament 
del tipus CVRP optimitzant la solució amb mètodes TS.  
 
Per assolir l’objectiu principal ens plantegem els següents sub-objectius: 
 

1. Conèixer els problemes d’optimització combinatòria més comuns, 
aprofundint en el Vehicle Routing Problem 
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2. Conèixer els algorismes més comuns utilitzats en la resolució dels 
problemes vistos anteriorment, aprofundint en els Tabu Search. 

3. Identificació i estudi de les variables importants d’un problema de 
distribució de mercaderies. 

 
De manera que ens proposem: 

 
4. Plantejar un problema complex de distribució de mercaderies. 
5. Programació d’un algorisme de resolució. 
6. Resolució de problemes coneguts i comparació amb solucions 

conegudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


