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1 Introducció 
 
El transport és, actualment, un dels eixos vertebradors de la nostra societat i per 
aquest motiu, una xarxa eficient de comunicacions és bàsica per a la societat. 
Aquesta xarxa és necessària per al desenvolupament d’un territori ja que permet 
una major articulació d’aquest alhora que facilita la comunicació entre diferents 
regions. 
 
Per aquest motiu, es tenen dos grans tipus de transport diferenciats entre sí: el 
transport de persones i el transport de mercaderies. 
 
Els estudis de congestió que es realitzen per avaluar els costs que implica una 
excessiva intensitat de trànsit es centren en l’anàlisi que aquesta congestió té per 
al transport de persones obviant el transport de mercaderies.  
 
També cal destacar que les ciutats i les infrastructures que aquestes tenen estan 
pensades per al moviment de les persones així com per als serveis que els 
ciutadans requereixen oblidant-se de les necessitats del sistema de 
subministrament de mercaderies. 
 
Per al transport de mercaderies, una xarxa de transport eficient és bàsica degut a 
que el cost de transport en les empreses és una de les variables més importants en 
la despesa total de les mateixes. 
 
La distribució de mercaderia als consumidors o als comerços d’una ciutat es 
caracteritza per un volum reduït d’enviament però amb molta freqüència. Les 
empreses que realitzen el transport d’aquesta mercaderia des dels punts de 
producció fins al destí solen consolidar-la en unes terminals estratègiques. 
D’aquesta forma, l’estructura de la xarxa per al transport de mercaderies es basa 
en dues xarxes de transport ben diferenciades; per una banda, existeix la xarxa 
troncal que distribueix els béns entre les diferents terminals i, per altra banda, la 
xarxa capil·lar que és aquella que comunica la terminal amb els diferents clients 
d’una zona de servei. 
 
La xarxa capil·lar es basa en la recollida i lliurament de mercaderies (Pick Up 
and Delivery, PUD) amb vehicles de menor grandària que s’adapten a la 
morfologia urbana de les ciutats. D’aquesta forma, des del punt de vista operatiu 
el PUD consisteix en el repartiment de mercaderies des d’un centre de 
repartiment (o més d’un centre) a múltiples destinataris que són els que reben la 
mercaderia. Aquest sistema s’utilitza per a la distribució de mercaderies des d’un 
centre majorista (també des d’un centre logístic o des d’un centre de missatgeria) 
a un conjunt de clients que reben la mercaderia.  
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La importància del PUD és molt elevada ja que si el repartiment es realitzés 
directament d’origen a destí final implicaria un major nombre de vehicles i, per 
tant, comportaria un sobrecost a les empreses alhora que una major congestió a la 
xarxa viària i contaminació.  
 
En el treball s’ha analitzat el Pick Up & Delivery com a un problema 
d’optimització combinatòria de rutes de vehicles (Vehicle Routing Problem, 
VRP) . 
 
El VRP (Vehicle Routing Problem) és un nom genèric donat a una classe de 
problemes on una sèrie de rutes de repartiment són assignades a una flota de 
vehicles que surten des d’una o més terminals i que han de repartir una 
determinada mercaderia a un nombre indeterminat de clients al llarg d’una zona 
geogràfica. 
 
Aquest tipus de problemes estan sotmesos a una sèrie de restriccions que una 
possible solució ha de complir per a poder considerar-se vàlida. Les restriccions 
més comuns en un Vehicle Routing Problem es refereixen a la capacitat del 
vehicle, la jornada laboral del conductor i les finestres temporals de repartiment, 
és a dir, aquelles franges horàries en les que el client escull rebre la mercaderia, 
que seran les que es consideren en aquest treball tot i que, òbviament, es poden 
considerar altres restriccions. 
 
L’objectiu del Vehicle Routing Problem és distribuir la mercaderia a un conjunt 
de clients amb demandes conegudes amb el mínim cost de ruta possible tot 
finalitzant el seu recorregut a la terminal de mercaderies. 
 
 
El cost de repartiment del VRP ve donat per la distància recorreguda i els 
recursos utilitzats en la distribució. El primer concepte ve influenciat per la 
bondat d’ordenar de forma òptima la seqüència de visita dels clients o punts de 
distribució així com l’extensió de la zona de distribució.  En canvi, el segon 
terme ve determinat per les restriccions de capacitat (caixa del vehicle) o 
temporals (jornada laboral màxima, finestres de distribució). Dins d’aquests 
aspectes, la velocitat de recorregut dels vehicles és una de les variables que 
influeix més en la productivitat dels vehicles. Aquesta velocitat està estretament 
relacionada amb la intensitat de vehicles que hi ha en una infrastructura i, per 
tant, amb la congestió que pateixen les infrastructures. 
 
 
Per a aquest motiu, la velocitat de recorregut dels vehicles és la variable més 
important a considerar per aconseguir minimitzar els costs de ruta dels vehicles 
de repartiment influint directament en la productivitat dels recursos. 
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Velocitat en funció horari

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hora 

V
e
lo

c
it

a
t 

e
n

 k
m

/h

Figura 1.1. Variació de la velocitat de circulació dels vehicles en funció de l’hora a 
l’entrada de la ciutat de Barcelona [1] 

    
 
Aquest treball es centra en l’efecte que té la congestió de les infrastructures en un 
sobrecost per a les empreses de transport de mercaderies i s’intenta considerar 
possibles solucions factibles per a minimitzar el sobrecost.  
 
Un cop introduït el tema del qual es parlarà, es presentaran en el següent capítol, 
els objectius que es persegueixen en aquest treball; posteriorment, el tercer 
capítol es dedicarà a comentar l’estat de l’art de la distribució de mercaderies; en 
el quart capítol, s’exposarà la metodologia emprada per a l’anàlisi de resultats i 
en el cinquè capítol s’analitzaran els resultats obtinguts finalitzant en el sisè 
capítol amb les conclusions que s’han extret. 
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2 Objectius 
 
En aquest treball, l’objectiu que es persegueix és valorar l’efecte de les 
variacions de velocitat (congestió) en els problemes de ruteig (VRP) per mitjà de 
l’aplicació d’una eina d’optimització a un conjunt de problemes de referència. 
 
Aquest objectiu es vol assolir mitjançant, com ja s’ha esmentat anteriorment, la 
generació d’una eina d’optimització per als problemes a resoldre (a partir de la 
utilització d’un algorisme de disseny de rutes), realitzant un anàlisi de sensibilitat 
dels sobrecosts en funció de l’inici de la jornada laboral i també realitzant un 
anàlisi de la reducció dels sobrecosts al considerar diferents capacitats de 
vehicles de repartiment. 
 
El cas que s’ha escollit en aquest treball és el tipus de problema VRP amb 
restriccions de capacitat i de temps; és a dir, es treballarà de tal manera que es 
tindrà limitat el temps màxim de recorregut d’un repartidor, així com la capacitat 
màxima d’un vehicle de repartiment, que també podrà prendre més d’un valor 
permetent així la possibilitat de diferents grandàries de vehicles. 
 
En primer lloc, es valorarà la diferència de costs que s’obtenen al considerar 
diferents franges horàries de repartiment; és a dir, es valoraran les variacions que 
existeixen en el cost de repartiment al distribuir la mercaderia en diferents 
intervals horaris així com la consideració de velocitats fixes durant un mateix dia 
laboral i se n’extrauran conclusions. 
 
En segon lloc, es valorarà com varien els costs de distribució que s’obtenen per a 
la consideració de diferents capacitats del vehicle de repartiment i s’extrauran les 
conclusions corresponents. 
 
En tercer lloc, es valorarà el fet de considerar diferents finestres temporals i com 
la variació de la demanda en cada una d’elles pot implicar una reducció de cost 
en el repartiment de les mercaderies. 
 
Finalment, també s’estudiarà com varia el cost unitari de repartiment en funció 
de la densitat de clients que es tenen en una zona de distribució acotada. 


