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5 Discussió de resultats 
 
 
Aquest apartat es realitza de la manera següent: primer de tot s’exposen els 
resultats obtinguts per a cada cas, posteriorment s’analitzen els resultats obtinguts 
i, finalment, per a cada anàlisi de sensibilitat considerat, es fa un breu comentari 
dels resultats obtinguts. 
 
Per a realitzar l’estudi s’han dividit els casos estudiats en tres categories: 
 

• Densitat clients baixa: nombre de clients menor a 25 
• Densitat de clients mitja: nombre de clients entre 25 i 40 
• Densitat de clients alta: nombre de clients major a 40 

 
S’ha escollit dividir els casos estudiats en funció del nombre de clients degut a 
que aquest nombre és la variable de la que depèn la distància recorreguda ja que 
la distància total Dw òptima d’una ruta és: 
 
  Dw = Cdw*       (5.1) 
 
 On  C: nombre de clients 
  dw*: distància mitja òptima entre dos clients 
 
 sent aquesta distància mitja òptima dw*, 
 

  dw* = 
*·

1

3

*

w

w

∂
+       (5.2) 

 
 On w*: ample òptim de banda  
 

    w* =  
∂

3
     (5.3) 

 
  ∂ : densitat de clients 
 
 
L’estudi es realitzarà de la següent manera: 
 

• En primer lloc, s’analitzen els resultats de la comparació entre considerar 
velocitats variables amb el temps alhora que al considerar diferents 
trajectes, o bé considerar velocitats fixes amb el temps i sense diferenciar 
tampoc segons el trajecte. 

 
• En segon lloc, es realitza l’estudi de variació de costos de repartiment en 

funció de la capacitat del vehicle de repartiment.  
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• En tercer lloc, s’estudia la diferència de costos que suposa la consideració 
de diferents hipòtesis de demanda en funció de les diferents finestres 
temporals escollides. 

 
• En quart lloc, es realitza l’estudi del cost de recorregut per unitat (ja sigui 

de volum o de client) en funció de la densitat de clients en una mateixa 
zona. 

 
• En cinquè lloc, s’estudia la variació dels costs en funció de la congestió 

existent en les xarxes viàries. 
 

• I, finalment, es realitza una breu valoració dels resultats obtinguts en tot el 
capítol. 

 
Per a realitzar els diferents estudis, es consideren, en cada cas, els resultats 
obtinguts amb l’algorisme de Clark & Wright modificat i, posteriorment, es 
calculen els costos de distribució per a les diferents combinacions requerides en 
cada apartat; tot seguit, s’agrupen en funció de l’estudi corresponent en taules, 
per a permetre una major senzillesa en la visualització de resultats i, finalment, a 
partir de les taules i les gràfiques realitzades, s’analitzen els resultats obtinguts i 
se n’extreuen les conclusions pertinents 
 
 
5.1 Estudi en funció de la velocitat 
 
En aquest apartat, s’analitzen els resultats al comparar els costos obtinguts  al 
considerar velocitats variables amb el temps per a diferents horaris d’inici, o bé 
considerar velocitats fixes en el temps. 
  
 

Velocitat en funció de la franja horària
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Figura 5.1. Variació de les velocitats que s’han considerat en aquest estudi en funció 

de la franja horària considerada 
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Primer de tot, s’introduiran les dades obtingudes mitjançant l’algorisme utilitzat 
per resoldre el problema de rutes de vehicles i posteriorment es comentaran els 
resultats de forma agregada. 
 
A l’introduir les dades, es pot observar que el nombre de vehicles és un nombre 
fraccionari  degut a que és el valor mig obtingut per a les diferents hipòtesi 
considerades en cada cas. 
 
 
5.1.1 Densitat de clients baixa 
 
Els resultats obtinguts en la comparació de costos d’una ruta en funció de la 
consideració de velocitats de recorregut fixes o bé variables i en funció, també, 
de l’inici temporal de la ruta per a densitat de clients baixa són els següents: 
 
 

Inici horari 
laboral 

Velocitat 
fixa   

Velocitat 
variable 

Variació % 
de cost  

Nº mig de 
Vehicles 

A les 0h 286,32€   267,71€ -6,5% 2,38 

A les 6h 286,32€   346,75€ 21,1% 3,04 

A les 8h 286,32€   361,89€ 26,4% 3,29 

A les 11h 286,32€   338,27€ 18,1% 3,00 

A les 15h 286,32€   324,88€ 13,5% 2,92 

A les 20h 286,32€   296,93€ 3,7% 2,63 

 
Taula 5.1. Taula en la qual es comparen costs en funció de l’inici de ruta considerat 

per a densitat de clients baixa 
 

5.1.2 Densitat de clients mitja 
 
Els resultats obtinguts en la comparació de costos d’una ruta en funció de la 
consideració de velocitats de recorregut fixes o bé variables i en funció, també, 
de l’inici temporal de la ruta per a densitat de clients mitja són els següents: 
 

Inici horari 
laboral 

Velocitat 
fixa   

Velocitat 
variable 

Variació % 
de cost  

Nº mig de 
Vehicles 

A les 0h 495,47€   473,27€ -4,5% 4,46 

A les 6h 495,47€   608,17€ 22,7% 5,67 

A les 8h 495,47€   685,78€ 38,4% 6,25 

A les 11h 495,47€   593,39€ 19,8% 5,54 

A les 15h 495,47€   575,29€ 16,1% 5,42 

A les 20h 495,47€   530,04€ 7,0% 4,96 

 
Taula 5.2. Taula en la qual es comparen costs en funció de l’inici de ruta considerat 

per a densitat de clients mitja 
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5.1.3 Densitat de clients alta 
 
Els resultats obtinguts en la comparació de costos d’una ruta en funció de la 
consideració de velocitats de recorregut fixes o bé variables i en funció, també, 
de l’inici temporal de la ruta per a densitat de clients alta són els següents: 
 

Inici horari 
laboral 

Velocitat 
fixa   

Velocitat 
variable 

Variació % 
de cost  

Nº mig de  
Vehicles 

A les 0h 717,63€   710,06€ -1,1% 6,21 

A les 6h 717,63€   910,88€ 26,9% 8,00 

A les 8h 717,63€   914,01€ 27,4% 8,79 

A les 11h 717,63€   880,50€ 22,7% 7,75 

A les 15h 717,63€   802,29€ 11,8% 7,42 

A les 20h 717,63€   798,39€ 11,3% 7,08 

 
Taula 5.3. Taula en la qual es comparen costs en funció de l’inici de ruta considerat 

per a densitat de clients alta 
 
 
 
 
 
5.1.4 Anàlisi de resultats 
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Figura 5.2. Gràfica en la qual s’observa la comparació de costs entre velocitats de 
recorregut fixes i velocitats de recorregut variables 
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Es pot observar que el cost de repartiment per a velocitat fixa és, en la majoria de 
casos, més reduït que per als casos amb velocitat variable; l’únic cas en el que  el 
cost és més reduit per a velocitat de repartiment variable és per a repartiment de 
mercaderies en horari nocturn.  
 
 
Cal remarcar, també, que les diferències de cost entre considerar velocitat de 
recorregut fixa o bé variable pot arribar a suposar un 38% d’increment de cost en 
la ruta de repartiment. 
 
 
Un fet alhora remarcable és la diferència entre els costs mínim i màxim al 
considerar únicament velocitat de recorregut variable que pot arribar a ser del 
44% fet que ocorre al comparar l’escenari on la congestió és molt elevada i 
aquell on la congestió és molt reduïda. 
 
 
També cal fer esment de la reducció del nombre de vehicles necessaris per a les 
rutes amb un cost més baix i, òbviament, l’augment del nombre de vehicles 
necessaris a mesura que el nombre de clients a servir és major. 
 
 
Finalment, cal destacar que per a les rutes de repartiment nocturnes el cost per a 
realitzar la ruta és el menor, mentre que per a les rutes amb horari matinal el seu 
cost és el més elevat (especialment durant les hores puntes del matí). 
 
 
 
5.1.5 Conclusions per l’estudi de sensibilitat en funció de considerar 
velocitat de recorregut fixa o variable  
 
 
En aquesta comparació s’ha pogut observar la diferència de costos que s’obtenen 
entre considerar velocitats variables en funció de la franja horària i del recorregut 
a realitzar enfront de fixar-ne la velocitat independentment del recorregut i la 
franja horària en la que s’actua.  
 
 
Aquest estudi s’ha realitzat per a poder veure quina és la importància en la 
variació de costs si es realitza la simplificació de considerar velocitats de 
recorregut fixes. 
 
 
Com es pot comprovar en els diferents casos estudiats, veient els resultats 
obtinguts, es pot observar que per a les dues hipòtesis considerades (velocitat 
fixa/velocitat variable), la variació entre costos de repartiment és molt 
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considerable (pot arribar a ser de més del 40%, en funció del cas que es 
consideri). 
 
 
Degut a la gran distorsió de costos que implica considerar velocitat fixa per 
diferents franges horàries, es pot afirmar que aquesta consideració no és 
recomanable realitzar-la per a estudis de cost de repartiment de rutes, essent així 
necessari la utilització de velocitats variables. 
 
 
Per altra banda, en aquesta comparació també s’ha pogut observar la diferència 
de costos que s’obtenen entre considerar les diferents velocitats variables en 
funció de la franja horària. 
  
 
Com es pot comprovar en els diferents casos estudiats, veient els resultats 
obtinguts, es pot observar que per als diferents casos considerats els costos 
segueixen sempre una tendència bastant uniforme: per a rutes amb inici a 
mitjanit, el cost de la ruta és el més reduït, aquest cost s’augmenta per a inici 
laboral a les 6 del matí i arriba al màxim de cost per a inici de ruta a les 8. Aquest 
cost es redueix a mesura que es retarda l’inici de la ruta de repartiment (a les 11, 
a les 15 i finalment a les 20 hores). 
 
 
Pel que fa al nombre de vehicles necessaris per a la realització de les rutes, s’ha 
observat que és un factor que va relacionat directament amb l’increment de 
costos de la ruta ja que les rutes amb menys vehicles necessaris són les que 
obtenen un cost de repartiment menor. 
 
 
Aquestes diferències de cost de repartiment en funció de l’inici horari de ruta són 
considerables, especialment si es comparen els costos màxim i mínim ja que 
aquests varien entre un 20 i un 35% entre sí (depenent de la densitat de clients). 
 
 
Un fet important que es desprèn d’aquest estudi és que la reducció de costos de 
repartiment que s’obté per a repartiment nocturn (també per a repartiment amb 
inici al vespre) no és suficient com per a poder per si mateix ser una opció 
factible de manera generalitzada: El repartiment de mercaderies requereix, com 
és obvi, una persona en l’empresa receptora que s’encarregui de recollir el paquet 
i aquest fet, en horari nocturn no és factible en totes les empreses (les empreses 
petites que no tenen una permanència continuada de personal a la seva seu 
necessiten contractar algú per a poder resoldre el problema de recollida de la 
mercaderia) i per a fer-ho factible s’augmenta el cost total de l’operació (augment 
degut a la necessitat de contractar alguna persona per a recollir la mercaderia 
distribuïda). Per a poder ser rentable, seria necessari la intervenció de 
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l’administració oferint subvencions per a reduir el cost al client i així facilitar, 
alhora, descongestió de les infrastructures en hora punta. 
 
 
Seguint amb el mateix fil, una altra opció seria considerar horari de repartiment 
per la tarda, de tal manera que també es reduís el cost de distribució, tot i que de 
manera menys accentuada (aproximadament un 15% d’estalvi respecte hora 
punta), però fent no necessària la intervenció de l’administració per a 
subvencionar les empreses que reben la mercaderia. 
 
 
 
 
5.2 Estudi en funció de la capacitat 
 
 
En aquest apartat es realitza l’estudi de variació de costos en una mateixa ruta en 
funció de la capacitat del vehicle de repartiment. En aquest cas, s’ha considerat 4 
capacitats diferents de vehicle que són: 250, 300, 400 i 500 unitats de capacitat. 
Com ja s’ha comentat anteriorment les capacitats dels paquets a repartir varien de 
manera aleatòria entre 1 i 100 unitats de capacitat. 
 
 
Primer de tot, s’introdueixen les dades obtingudes mitjançant l’algorisme utilitzat 
per resoldre el problema de rutes de vehicles i posteriorment es comenten els 
resultats de forma agregada, realitzant finalment les conclusions a les que 
s’arriben a partir dels resultats obtinguts. 
 
 
5.2.1 Densitat de clients baixa 
 
Els resultats obtinguts en la comparació de costos d’una ruta en funció de la seva 
capacitat i de l’inici temporal de la ruta per a densitat de clients baixa són els 
següents: 
 

Inici horari 
laboral 

Capacitat 
250 

Nº 
Vehicles   

Capacitat 
300 

Nº 
Vehicles   

Capacitat 
400 

Nº 
Vehicles   

Capacitat 
500 

Nº 
Vehicles 

A les 0h 240,79€ 2,33  251,89€ 2,33   289,19€ 2,50   288,99€ 2,33 

A les 6h 347,34€ 3,33  345,79€ 3,17   335,52€ 2,83   358,36€ 2,83 

A les 8h 365,71€ 3,50  389,79€ 3,33   371,28€ 3,17   396,42€ 3,17 

A les 11h 328,16€ 3,17  340,67€ 3,17   329,76€ 2,83   354,47€ 2,83 

A les 15h 309,63€ 3,00  324,80€ 3,00   331,98€ 2,83   354,47€ 2,83 

A les 20h 278,18€ 2,67  306,55€ 2,83   310,55€ 2,67   292,42€ 2,33 

 
Taula 5.4.. Taula en la qual es comparen costs en funció de la capacitat del vehicle de 

repartiment  considerat per a densitat de clients baixa 
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5.2.2 Densitat de clients mitja 
 
Els resultats obtinguts en la comparació de costos d’una ruta en funció de la seva 
capacitat i de l’inici temporal de la ruta per a densitat de clients mitja són els 
següents: 
 
 
 

Inici horari 
laboral 

Capacitat 
250 

Nº 
Vehicles   

Capacitat 
300 

Nº 
Vehicles   Cap 400 

Nº 
Vehicles   Cap 500 

Nº 
Vehicles 

A les 0h 475,94€ 5,00   448,70€ 4,33   493,13€ 4,50   475,30€ 4,00 

A les 6h 671,09€ 6,83   588,19€ 5,67   577,22€ 5,17   596,17€ 5,00 

A les 8h 736,94€ 7,33   673,13€ 6,33   661,54€ 5,83   671,54€ 5,50 

A les 11h 645,58€ 6,67   569,44€ 5,50   570,78€ 5,17   587,75€ 4,83 

A les 15h 611,19€ 6,33   552,93€ 5,33   567,17€ 5,17   569,85€ 4,83 

A les 20h 556,21€ 5,67   531,22€ 5,17   533,79€ 4,83   498,94€ 4,17 

 
Taula 5.5. Taula en la qual es comparen costs en funció de la capacitat del vehicle de 

repartiment  considerat per a densitat de clients mitja 
 
 
 
5.2.3 Densitat de clients alta 
 
Els resultats obtinguts en la comparació de costos d’una ruta en funció de la seva 
capacitat i de l’inici temporal de la ruta per a densitat de clients alta són els 
següents: 
 
 
 

Inici horari 
laboral 

Capacitat 
250 

Nº 
Vehicles   

Capacitat 
300 

Nº 
Vehicles   

Capacitat 
400 

Nº 
Vehicles   

Capacitat 
500 

Nº 
Vehicles 

A les 0h 632,58€ 6,00   683,18€ 6,33   764,58€ 6,50   759,91€ 6,00 

A les 6h 956,01€ 9,17   878,06€ 8,00   884,77€ 7,50   924,70€ 7,33 

A les 8h 1083,31€ 10,33   991,38€ 9,00   949,43€ 8,00   991,61€ 7,83 

A les 11h 930,23€ 9,00   857,99€ 7,83   866,98€ 7,33   866,82€ 6,83 

A les 15h 847,25€ 8,17   836,30€ 7,67   848,60€ 7,17   844,67€ 6,67 

A les 20h 793,04€ 7,67   779,35€ 7,17   820,21€ 7,00   800,97€ 6,50 

 
Taula 5.6. Taula en la qual es comparen costs en funció de la capacitat del vehicle de 

repartiment  considerat per a densitat de clients alta 
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5.2.4 Anàlisi de resultats 
 

 
 

 
Figura 5.3. Gràfica en la qual s’observa la comparació de costs per a les diferents 

capacitats del vehicle de repartiment 
 
 
En primer lloc, cal destacar el fet que per a densitats de clients altes, el cost de la 
ruta és, òbviament, major independentment de la capacitat dels vehicles de 
repartiment que s’usin per a abastir els clients. 
 
 
Cal esmentar, també, que per a repartiment amb inici de ruta nocturn, és millor 
utilitzar capacitats baixes mentre que per a rutes realitzables durant horaris amb 
trànsit elevat, és millor utilitzar vehicles amb una capacitat més elevada. 
 
 
En el cas de considerar el cost en funció de les densitats de clients existents, per a 
densitats baixes, és millor la utilització de vehicles amb capacitat més reduïda, i a 
mesura que s’augmenta la densitat, la capacitat del vehicle òptima, creix, encara 
que de manera sostinguda. 
 
 
Per altra banda, al considerar el nombre de vehicles necessaris per a realitzar la 
ruta, es pot comprovar que aquest nombre disminueix a mesura que augmentem 
la capacitat en les diferents franges horàries. 
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5.2.5 Conclusions per a l’estudi en funció de la capacitat del vehicle de 
repartiment 
 
En aquest estudi de sensibilitat s’ha pogut analitzar la diferència de costos que 
s’obtenen al considerar diferents capacitats de vehicle de repartiment així com la 
seva diferència de costs en funció de l’inici horari de ruta considerat. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat per a poder conèixer quina capacitat és més adequada 
per a les diferents consideracions de clients que s’ha suposat en l’estudi així com 
trobar el cost mínim de repartiment per a la hipòtesi de capacitat, considerada en 
aquest cas. 
 
En primer lloc, cal destacar que els costos obtinguts per a les diferents capacitats 
considerades varien de manera similar a les comentades anteriorment si es 
considera la variació del cost en funció de l’horari d’inici de la ruta; és a dir, 
s’obté un cost menor per rutes amb inici a mitjanit i aquest cost augmenta fins 
que es consideren rutes amb inici a les 8 del matí i a partir de llavors, els costos 
de ruta disminueixen per a les següents hipòtesis d’inici d’horari laboral. 
 
Un altre punt a tenir en compte és la gran diferència de costos de repartiment que 
s’obtenen en una mateixa ruta al considerar diferents capacitats per a diferents 
horaris d’inici considerats. Aquesta diferència pot arribar a suposar un increment 
de cost que oscil·la entre el 50 i el 80%, és a dir, que per alguns casos estudiats el 
cost es pot arribar gairebé a doblar. 
 
Finalment, cal destacar que la capacitat adequada per als vehicles de repartiment 
obtinguda en l’estudi, varia en funció del nombre de clients que hi hagi; a 
l’analitzar els resultats obtinguts es verifica que per a un nombre de clients 
reduït, les capacitats que donen un cost de repartiment menor  són les capacitats 
baixes (250 o bé 300 unitats) mentre que a mesura que s’augmenta el nombre de 
clients la capacitat òptima per a realitzar el repartiment augmenta (en el nostre 
estudi situa la capacitat en 400 o bé 500 unitats). 
 
 

5.3 Estudi en funció de la demanda per a cada finestra temporal 
 
En aquest apartat s’estudia la diferència de costos que suposa la consideració de 
diferents hipòtesis de demanda de les finestres temporals. 
 
S’estudien 3 casos amb diferent nombre de clients: densitat baixa, mitja i alta de 
clients en una mateixa zona de repartiment per a finestres temporals de 6 i 8 
hores de duració. 
 
Per a cada cas a estudiar s’han considerat tres escenaris de distribució temporal 
de demanda diferents.  
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En el primer escenari [a)], s’ha considerat franja temporal nocturna sense 
demanda, franja matinal amb demanda molt considerable i franja de tarda amb 
demanda reduïda. 
En el segon cas [b)] s’ha considerat franges nocturna i de tarda amb una demanda 
reduïda mentre que la demanda matinal segueix sent la més important però 
reduint la seva importància respecte l’escenari anterior. 
En el tercer cas [c)] s’ha considerat franges nocturnes i de tarda amb una 
demanda més important, mentre que la demanda més reduïda és la d’horari 
matinal. 
 
 
 
5.3.1 Finestres temporals de 6 hores de duració 
 
En primer lloc s’estudiarà el cas de finestres temporals de 6 hores de duració; 
aquestes finestres temporals venen donades de la següent manera: De 0 a 6h; de 6 
a 12h; de 12 a 18h i de 18 a 24h. Com ja s’ha descrit just abans, depenent de les 
diferents hipòtesis considerades, es tenen majors demandes per a les diferents 
finestres temporals. 
 
 

 Escenari a) Escenari b) Escenari c) 

Densitat baixa 1067,54€ 895,88€ 876,88€ 

Densitat mitja 1618,75€ 1511,63€ 1487,95€ 

Densitat alta 2337,88€ 2133,50€ 2045,30€ 

 
Taula 5.7. Taula en la qual es comparen costs en funció de la hipòtesi dels horaris de 

les finestres temporals de repartiment  
 
 
Donats els resultats, es pot observar que a mesura que la densitat de clients 
augmenta, òbviament, el cost de la ruta augmenta. 
 
També cal destacar que les rutes que impliquen un major cost, fixada una 
mateixa densitat de clients, és per a rutes amb demanda nocturna nul·la i alta 
demanda matinal; en canvi, en l’extrem oposat, es pot observar el cas de 
demanda majoritàriament repartida entre la tarda i la nit.  
 
Si s’observen les variacions de costos, es pot observar com la diferència entre 
realitzar el repartiment majoritàriament durant el matí o bé, realitzar-lo 
principalment entre la tarda i la nit pot implicar una variació del 22% del cost. 
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Figura 5.4. Gràfica en la qual es compara el cost en funció de la hipòtesi d’horaris 
temporals de repartiment 

 
 
5.3.2 Finestres temporals de 8 hores de duració 
 
En segon lloc s’estudiarà el cas de finestres temporals de 8 hores de duració; 
aquestes finestres temporals s’han considerat de la següent manera: De 0 a 8h; de 
8 a 16h i de 16 a 24h. Com ja s’ha descrit anteriorment, depenent dels diferents 
escenaris considerats, es tenen majors demandes en una finestra temporal o una 
altra. 

 
 Escenari a) Escenari b) Escenari c) 

Densitat baixa 1020,13€ 921,25€ 783,29€ 

Densitat mitra 1719,31€ 1610,92€ 1524,51€ 

Densitat alta 3075,77€ 2318,61€ 2080,25€ 

 
Taula 5.8. Taula en la qual es comparen costs en funció de la hipòtesi d’horaris 

temporals de repartiment  
 
Donats els resultats, es pot observar que, novament, a mesura que les densitats 
augmenten, òbviament, el cost de repartiment augmenta. 
 
Cal destacar, també, que les rutes que impliquen un major cost, fixada una 
mateixa densitat de clients, són rutes amb demanda nocturna nul·la i una alta 
demanda matinal; en canvi, les rutes que impliquen menor cost, són aquelles on 
la demanda és, majoritàriament, repartida entre la tarda i la nit.  
 
Si s’observen els costos obtinguts, es pot observar com la diferència entre 
realitzar el repartiment majoritàriament durant el matí o bé, realitzar-lo 
principalment entre la tarda i la nit pot implicar fins a un 32% de reducció del 
cost. 
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Figura 5.5. Gràfica en la qual es compara el cost en funció de la hipòtesi d’horaris 
temporals de repartiment 

 
 
 
 
5.3.3 Conclusions per l’estudi de sensibilitat considerant diferents 
hipòtesis de demanda per a les diferents finestres temporals 
considerades 
 
 
En aquest estudi de sensibilitat s’ha pogut analitzar la diferència de costos que 
s’obtenen al considerar diferents hipòtesis de demanda de les diferents finestres 
temporals considerades en funció del nombre de clients. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat per a poder observar els efectes d’una possible 
laminació temporal del repartiment de mercaderia i analitzar quina seria la 
reducció de costos que aquesta laminació podria tenir.  
 
Cal destacar que al considerar només una part de la demanda a lliurar en horari 
nocturn, podria esdevenir real sense tenir que prendre’n part l’administració, el 
que implica que les reduccions de cost aquí esmentades puguin considerar-se 
molt seriosament per a possibles aplicacions pràctiques.  
 
Per altra banda, també cal remarcar el fet, lògic  a partir dels resultats obtinguts 
prèviament, que per a consideracions de demanda en horaris de vespre i, 
especialment, nocturns, el cost es redueix de manera que és recomanable la 
utilització de franges nocturnes de repartiment sempre que això sigui possible. 
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Al laminar temporalment el repartiment de mercaderies, evitant les franges més 
congestionades, l’estalvi en el transport pot arribar a suposar un 30%, valor gens 
despreciable. 
 
 
 
5.4 Estudi en funció de la densitat de clients 
 
 
En aquest apartat es realitza l’estudi del cost de recorregut en funció del nombre 
de clients i del volum de mercaderia lliurada en una mateixa zona. 
 
 

5.4.1 Cost unitari per client 
 
En aquest punt es considera el cost unitari (és a dir, el cost total de la ruta de 
repartiment dividit pel nombre de clients als que serveix la ruta de repartiment) 
que s’obté al considerar diferent nombre de clients per, posteriorment, analitzar-
ne els valors obtinguts i extreure’n les conclusions corresponents. 
 
 
 
5.4.1.1 Sense considerar finestres temporals 
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Figura 5.6. Comparació de cost unitari de repartiment entre diferent nombre de clients 

considerats 
 
 
En el cas de considerar el cost unitari per, obtenim que la tendència que existeix 
és que a mesura que s’augmenta el nombre de clients, el cost unitari es va 
reduint.  
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La reducció de cost unitari de repartiment que s’aconsegueix a mesura que 
augmenta el nombre de clients, va disminuint de manera progressiva, és a dir, a 
mesura que s’augmenta més el nombre de clients, la reducció del cost unitari serà 
cada cop més petita. 
 
 
La diferència de costos unitaris que s’observa al considerar les diferents hipòtesis 
considerades és molt important ja que si per a 10 clients el cost de repartiment de 
la mercaderia és de 27,2€/client, si se’n consideren 25 de clients, el cost és 
redueix fins a 19,7€/client, si se’n consideren 40 clients, el cost és de 
17,4€/clients i si, finalment, si s’analitza un repartiment per a 55 clients, el cost 
unitari resultant és de 15,4€/client. 
 
 
La variació de costos que s’obté entre considerar densitat de clients baixa per a 
una ruta o bé considerar-ne densitat alta, és molt destacada (arriba a ser de fins al 
43,4%) el que indica la necessitat per a les empreses de realitzar els seus 
repartiment en zones on la densitat de clients de l’empresa sigui el més elevada 
possible. 
 
 
5.4.1.2 Considerant finestres temporals 
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Figura 5.7. Comparació de cost unitari de repartiment entre diferent nombre de clients 
considerats 

 
 
En el cas de considerar el cost unitari per client resulta que la tendència que 
s’observa, a l’igual que en el punt anterior, és que  a l’augmentar el nombre de 
clients, el cost unitari per client es va reduint.  
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La reducció de cost unitari per client que s’aconsegueix a mesura que s’augmenta 
el nombre de clients, va minvant de manera progressiva, és a dir, a mesura que 
s’augmenta el nombre de clients, la reducció del cost unitari serà cada cop més 
petita. 
 
 
La diferència de costos unitaris que s’observea al considerar les diferents 
hipòtesis considerades és molt important ja que si per a 50 clients el cost de 
repartiment de la mercaderia és de 19,3€/client, si se’n consideren 100 de clients, 
el cost és redueix fins a 15,8€/client i si, finalment, se’n consideren 150 clients, 
el cost unitari per client resultant és de 15,5€/client. 
 
 
La reducció de costos entre considerar 50 clients per a una ruta o bé considerar-
ne 150 és de 19,7% el que indica la importància de que les zones a considerar per 
a repartiment siguin, a l’igual que en el cas anterior, el més denses possibles. 
 
 
 

5.4.1.3 Conclusions per l’estudi de sensibilitat considerant diferents 
densitats de clients per a una zona determinada d’estudi 
 
En aquest estudi de sensibilitat s’ha pogut analitzar les diferències de costos que 
s’obtenen al considerar diferents hipòtesis de densitat de clients per a una 
mateixa zona d’estudi. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat per poder observar quins efectes apareixen en el cost 
total d’una ruta de distribució de mercaderia quan es consideren diferents 
densitats de zona d’estudi. 
 
Es pot afirmar que la reducció dels costos unitaris, en una mateixa zona d’estudi, 
es produeix a l’augmentar el nombre de clients; aquesta reducció minva (es 
desaccelera) a mesura que s’augmenta el nombre de clients per a la mateixa zona 
d’estudi. 
 
La reducció que s’obté amb l’increment de densitat de clients és molt 
considerable i pot arribar fins a valors propers al 20 o, fins i tot, al 25% del cost 
màxim segons el cas considerat. 
 
 
5.4.2 Cost unitari per unitat de volum 
 
En aquest es considera el cost unitari per unitat de volum que s’obté per a 
diferent nombre de clients, analitzant-ne els valors obtinguts en l’estudi.  
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Per a realitzar aquest apartat es diferenciaran les densitats de clients, com ja s’ha 
realitzat en apartats anteriors, en densitats baixa, mitja i alta. 
 
 

 Dens.Baixa Dens.Mitja Dens.Alta 

Cap.vehicle: 250 0,398 0,361 0,352 

Cap.vehicle: 300 0,417 0,328 0,337 

Cap.vehicle: 400 0,419 0,332 0,345 

Cap.vehicle: 500 0,436 0,332 0,348 

 
Taula 5.9. Taula en la qual es comparen els costos unitaris (€/unitat.volum) en funció 

de la densitat de clients a la zona i la capacitat del vehicle de repartiment 
 
 
Si s’observen els resultats obtinguts en la taula anterior, es pot determinar que el 
cost de lliurament d’una unitat de mercaderia es redueix a mesura que augmenta 
la densitat de clients en la zona d’estudi i, alhora, es pot observar que per a 
capacitats mitjanes és quan s’obté el cost unitari mínim. 
 
 
 
 
5.5 Comparació Cost-Velocitat 
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Figura 5.8. Regressió estadística en la qual es relaciona la reducció de costos amb la 
congestió comparant-ne els resultats obtinguts per a realitzar la regressió del model 

enfront els resultats obtinguts en l’estudi realitzat 
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L’objectiu d’aquest apartat és expressar de manera gràfica la variació de cost en 
funció de la congestió existent en un mateix escenari de ruteig a partir dels 
resultats obtinguts en l’estudi tot comparant-los amb els resultats que 
proporciona el model. 
 
En aquest estudi s’han considerat diferents velocitats de recorregut tot mantenint 
els paràmetres de capacitat de vehicle i duració de jornada laboral constants així 
com també el nombre de clients a servir. 
 
Per aconseguir els resultats obtinguts, s’ha utilitzat la fórmula: 
 

 CCC tdTOTAL ··
21 αα +=       (5.4) 

 
on  DcC dD

·=         (5.5) 

 

 



















++

=

N

N

C

N

t
tt

cC
acces

jid

tt

,

,·max      (5.6) 

 
essent D, la distància recorreguda 
 N, el nombre de vehicles 

C, la capacitat d’un vehicle de repartiment 
 td, el temps de descàrrega del vehicle 
 ti,j, el temps de recorregut entre dos punts 

tacces, el temps que es tarda en accedir a la zona de repartiment des del 
centre de repartiment 
cd, paràmetre de cost per unitat de distància, de valor 0,287 €/km 
ct, paràmetre de cost per unitat de temps, de valor 24,52 €/h  

 
 
Els paràmetres α1 i α2 que defineixen els costs proporcionals de distància i 
temporals, s’han calibrat per a què el resultat obtingut fos el més precís possible; 
els valors obtinguts són: 
 
 α 1= 1.54        (5.7)  

 
α2=0.95        (5.8) 

 
Substituint els valors  α1 i α2 a la fórmula (5.4), resulta: 
 

CCC tdTOTAL ·· 95.054.1 +=      (5.9) 
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5.5.1 Aplicació de la fórmula obtinguda en un conjunt d’escenaris 
 
 
En aquest punt s’analitzen un conjunt d’escenaris generats i s’estudien els costos 
obtinguts en aquest conjunt d’escenaris prefixat i es comparen els costos 
obtinguts amb els costos que s’obtenen en el model realitzat en l’apartat anterior 
 
 
 
Per a realitzar aquest estudi s’han considerat diferents grandàries de rutes de 
repartiment (s’ha considerat rutes de repartiment de 55, 60 i 65 clients) i en cada 
ruta de repartiment s’han considerat diferents velocitats de recorregut. Per altra 
banda, durant tot l’estudi s’ha mantingut la capacitat del vehicle fixa i amb valor 
igual a 400 unitats. 
 
 
 
Les velocitats de recorregut adoptades han estat les mateixes que les 
considerades per als diferents inicis horaris de ruta en els apartats 5.1 i 5.2 
esmentats anteriorment. 
 
 
 
Els resultats obtinguts són els que s’exposen a continuació: 
 
 
Els costos que s’han obtingut utilitzant l’aplicatiu informàtic són: 
 
 

 
55 

clients 
60 

clients 
65 

clients 

Inici ruta a 0h 895,73€ 1147,15€ 1289,86€ 

Inici ruta a 6h 923,28€ 1180,36€ 1552,59€ 

Inici ruta a 8h 1033,46€ 1318,27€ 1642,43€ 

Inici ruta a 11h 922,42€ 1176,76€ 1549,90€ 

Inici ruta a 15h 919,03€ 1171,58€ 1546,30€ 

Inici ruta a 20h 906,94€ 1153,72€ 1422,14€ 

 
Taula 5.10. Taula en la que es presenten els costos de repartiment obtinguts amb 

l’aplicatiu informàtic d’una ruta en funció del nombre de clients i de l’inici de ruta per 
a capacitat de vehicle prefixada 
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Per altra banda, els resultats obtinguts amb el model, a partir de la fórmula 
obtinguda en l’apartat 5.5, són els que s’exposen en la taula següent: 
 
 

 
55 

clients 
60 

clients 
65 

clients 

Inici ruta a 0h 834,45€ 1042,13€ 1265,02€ 

Inici ruta a 6h 1057,67€ 1308,44€ 1575,40€ 

Inici ruta a 8h 1139,86€ 1516,19€ 1839,19€ 

Inici ruta a 11h 1051,4€ 1279,60€ 1554,39€ 

Inici ruta a 15h 1024,17€ 1238,05€ 1525,52€ 

Inici ruta a 20h 927,24€ 1094,85€ 1428,06€ 

 
Taula 5.11. Taula en la que es presenten els costos de repartiment d’una ruta en funció 
del nombre de clients i de l’inici de ruta per a capacitat de vehicle prefixada obtingudes 

a partir del model considerat en l’apartat 5.5 obtingut a partir de la regressió lineal 
 
 
Finalment, els errors obtinguts al comparar ambdós models, són els que es 
presenten a continuació: 
 
 

 
55 

clients 
60 

clients 
65 

clients 

Inici ruta a 0h 6,8% 9,1% 1,9% 

Inici ruta a 6h -14,6% -10,8% -1,4% 

Inici ruta a 8h -10,2% -15,0% -11,9% 

Inici ruta a 11h -13,9% -8,7% -0,2% 

Inici ruta a 15h -11,4% -5,6% 1,3% 

Inici ruta a 20h -2,2% 5,1% -0,4% 

 
Taula 5.12. Taula en la que es mostra l’error en els costos de repartiment d’una ruta 
en funció del nombre de clients i de l’inici de ruta per a capacitat de vehicle prefixada 

en tant per cent 
 

 
Error 
mig 

Inici ruta a 0h 5,9% 

Inici ruta a 6h -8,9% 

Inici ruta a 8h -12,4% 

Inici ruta a 11h -7,6% 

Inici ruta a 15h -5,2% 

Inici ruta a 20h 0,8% 

Mitjana -4,5% 

 
Taula 5.13. Taula en la que es mostra l’error en els costos de repartiment d’una ruta 

en funció de l’inici de ruta per a capacitat de vehicle prefixada en tant per cent 
 
 



                                                   VRP: Optimització de les rutes en el servei de repartiment de mercaderies 

______________________________________________________________________ 
 Carlos Morillo (2008)                           73 

 
 
 
Un cop exposats els resultats que s’han obtingut, es plantegen les següents 
consideracions: 
 
 
Primer de tot, cal destacar que el model realitzat a partir de la regressió prediu els 
resultats obtinguts a partir de l’aplicatiu informàtic amb una precisió molt bona ja 
que com a mitjana (veure taula 5.13) l’error obtingut al considerar el model és de 
només un 4,5%. 
 
 
 
Per altra banda, també cal observar que la bondat dels resultats obtinguts amb el 
model varia en funció de la velocitat de recorregut que es consideri en l’estudi a 
realitzar:  
 
  

Per a velocitats mitges o elevades (a partir de 15 km/h) els costos 
obtinguts amb el model són més que acceptables ja que la variació d’aquests amb 
els costos obtinguts amb l’aplicatiu informàtic no superen en gairebé en cap dels 
casos estudiats el 10%. 
 
 
 Per a velocitats baixes (fins a 15km/h), l’error al que s’incorre quan 
s’utilitza el model és més elevat (pot arribar en algun cas al 15%) de tal manera 
que els resultats obtinguts no són tant precisos però, tot i això, el model s’hi 
aproxima bastant. 
 
 
Finalment, convé també destacar que el model realitzat a partir de la regressió 
minusvalora els costos per a velocitats molt altes (a partir de 25-30 km/h) mentre 
que sobrevalora, sempre dins unes toleràncies acceptables, els costos per a 
velocitats baixes i mitges (fins als 25-30 km/h). 
 
 
 
 
A continuació, s’exposen els costos de ruta al variar la velocitat de recorregut i la 
congestió a la zona d’estudi al considerar velocitat constant i posteriorment els 
costs de ruta que s’han obtingut al fer la modelització d’una zona determinada. 
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Figura 5.9. Gràfica on s’observa la variació de cost de ruta en funció de la velocitat de 
recorregut i de la congestió per a velocitat constant 

 
 

 

 
 
 Figura 5.10. Gràfica on s’observa la variació de cost de ruta en funció de la velocitat 

de recorregut i de la congestió per a velocitat variable 
 
 
Els resultats obtinguts per a ambdós casos, com es pot comprovar en les figures 
5.9 i 5.10, són molt similars i, al fer un anàlisis d’aquests resultats es pot afirmar 
que per a major velocitat de recorregut, el cost tendeix a disminuir, mentre que a 
major congestió viària, el cost de la ruta augmenta de forma considerable. 
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5.6 Valoració global dels resultats obtinguts 
 
 
 
En la següent taula, s’exposen els costos de ruta per a les diferents hipòtesis 
estudiades en el treball realitzat: 
 
 
 

Velocitat Cost  Capacitat Cost  
Demanda 

majoritària 
Cost 

10 km/h 689 €   250 602 €   Matí 671 € 

15 km/h 620 €   300 573 €   Matí / Tarda 584 € 

20 km/h 582 €   400 582 €   Tarda 540 € 

25 km/h 540 €   500 588 €       

30 km/h 482 €             

 
Taula 5.14. Taula resum de resultats obtinguts 

 
 
 
Amb les dades obtingudes després de realitzar l’estudi de costos de repartiment 
de ruta i considerant els diferents anàlisi de sensibilitat corresponents, es pot 
afirmar que per a velocitats de repartiment majors, el cost de ruta disminueix de 
manera força uniforme a mesura que la velocitat augmenta. 
 
 
Per a les capacitats considerades, es pot afirmar que, tot i que la variació de 
costos de ruta no és gaire elevada per a les diferents capacitats, el cost és mínim 
per a les capacitats intermèdies considerades en el treball (300 i 400 unitats). 
 
 
Finalment, per a les franges temporals de repartiment, el cost es redueix de 
manera més considerable quan les necessitats de repartiment es concentren a la 
tarda i al vespre. 
 
 
Es representa en el gràfic següent la variació del cost de ruta en funció dels dos 
paràmetres principals considerats, la capacitat del vehicle i la velocitat de 
recorregut mitja considerada. 
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Figura 5.11. Cost de ruta en funció de la velocitat de recorregut i la capacitat del 
vehicle de repartiment 
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6 Valoració dels sobrecostos de congestió a la ciutat de 
Barcelona 
 
En aquest apartat es consideraran els sobrecostos en el repartiment de 
mercaderies provocats per la congestió en una ciutat com Barcelona, en la que 
diàriament hi ha gairebé 500.000 desplaçaments de mercaderies [32], i es 
valoraran aquests sobrecostos de manera econòmica de forma aproximada a 
partir de les dades obtingudes en els capítols anteriors. 
 
 
Segons dades de 2005 de la Generalitat de Catalunya, els vehicles lleugers 
autoritzats a treballar en el servei de repartiment de mercaderies dins de la 
província de Barcelona són 17.224. 
 
 
Per aquest estudi es considera:  
 

• Cada vehicle realitza un recorregut diari de 100 km. 
 

• Cada vehicle serveix a 40 clients de mitja. 
 
• La meitat dels vehicles lleugers autoritzats de la província actuen a 

la ciutat de Barcelona. 
 
• La jornada laboral d’un transportista és de 8 hores. 

 
• S’adopta un perfil de velocitats de recorregut com el considerat en 

l’apartat 5 d’aquest estudi (perfil per al qual s’han estudiat tots els 
casos recollits en el treball). 

 
• La distribució de mercaderies en funció de la franja horària és la 

següent: 
 

o Distribució matinal: Representa el 60% del total 
 
o Distribució per la tarda: Representa el 30% del total 

 
o Distribució nocturna: Representa el 10% del total 

 
 
 
 
A partir de les consideracions preses, s’obté: 
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1. Els vehicles que actuen diàriament a la ciutat de Barcelona són 
8.612 

 
2. El recorregut diari realitzat pel conjunt de vehicles de repartiment 

és de 861.200 vh·km 
 

3. Durant el matí, els vehicles presents són 5.167 
 

4. Durant la tarda, els vehicles que realitzen repartiment són 2.584 
 

5. Durant la nit, els vehicles que treballen són 861 
 
 
 
Es consideren, degut als resultats obtinguts en l’estudi realitzat anteriorment, 
dues possibles opcions per a reduir el sobrecost de congestió: 
 

1. Es considera la possibilitat que tot client pot ser servit durant la nit. (Tot i 
que aquesta opció, actualment, no és factible, es realitza per a poder 
conèixer la reducció de costos que s’obtindria amb la mateixa) 

 
2. Es considera que tot client pot ser servit durant la tarda i, a més, un 20% 

dels clients pot ser servit en horari nocturn. 
 
 
Un cop plantejades les diferents opcions que podrien reduir el cost de 
repartiment, es plantegen els costos per a les dues opcions considerades i la 
comparació amb els costos actuals estimats de transport. 
 
 
Si s’adopten els costos de repartiment obtinguts en els estudis realitzats en 
apartats anteriors, el cost aproximat per a una ruta en funció de la seva realització 
temporal és la següent: 
 

• Horari matí: 788€ 
 
• Horari tarda: 712€ 

 
• Horari nit: 640 € 

 
 
A partir d’aquests valors s’obté que els costos de repartiment a la ciutat de 
Barcelona diaris en les diferents hipòtesis plantejades en aquest apartat són els 
següents: 
 

a. Cas actual:  
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6.462.444 € 
 
 

b. Cas repartiment totalment nocturn: 
5.511.680 € 

 
c. Cas repartiment majoritàriament en horari de tarda: 

6.007.730 € 
 
 
 
Si es comparen els costos obtinguts en les 3 opcions plantejades es pot observar 
que el cost actual és aproximadament un 17% major que el cost si s’eviten 
completament els horaris en els quals existeix congestió (opció proposada 1) i un 
8% major que si es considera horari de repartiment majoritàriament de tarda 
(opció proposada 2). 
 
 
Si ens centrem en xifres absolutes, l’estalvi que s’incorreria en el cas d’usar 
l’opció 1 seria de gairebé 1.000.000 € (exactament 950.764 €)  diaris mentre que 
si es considera l’opció 2, l’estalvi, tot i que més reduït, també seria molt 
considerable: 454.714 € cada dia. 
 
 
Si aquests resultats s’estenen al llarg d’un any, l’estalvi que es produiria a l’evitar 
les franges amb congestió elevada podria aproximar-se a 210 milions d’euros en 
el cas de considerar repartiment completament nocturn, o bé a 100 milions 
d’euros si es considerés l’opció 2. 
 
 
A la llum dels resultats exposats, seria una bona alternativa potenciar el transport 
de mercaderies durant les franges amb menys congestió (preferentment nocturnes 
però també horari de tarda) degut, en primer lloc a l’estalvi econòmic que això 
comporta en el repartiment i alhora pel fet que permetria una lleugera 
descongestió de les xarxes viàries durant les hores de tràfic punta. 


