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7 Conclusions i línies d’investigació futura 
 
 

7.1 Conclusions 
 
En aquest punt, s’exposaran les conclusions a les quals s’ha pogut arribar a partir 
de les dades obtingudes; primer es comentarà breument el comportament de 
l’algorisme utilitzat, i posteriorment es parlarà dels resultats obtinguts per a cada 
un dels anàlisis de sensibilitat realitzats en l’apartat anterior. 
 
 

• L’algorisme Clark & Wright, utilitzat per a l’obtenció de resultats, s’ha 
demostrat com a una molt bona eina degut a la seva bona robustesa ja que 
no ha donat cap problema d’ajust i la seva gran eficiència degut a que ha 
donat solucions molt bones amb un temps de càlcul més que acceptable. 

 
 
• Es pot concloure que el fet de considerar velocitat variable per a les 

hipòtesis a considerar és molt important ja que la variació de cost que 
produeix en funció dels horaris de ruta, no poden ser considerats per una 
velocitat fixa ja que aquesta no té en consideració el cost real de la 
distribució; la variació de costos entre velocitat fixa i variable oscil·la 
entre una reducció del 6,5% del cost de la velocitat fixa fins a un augment 
del 38,4%. 

 
 

• Per a l’estudi de sensibilitat en funció de l’hora d’inici de la ruta, per a 
intervals de repartiment nocturn és quan s’obté un cost més reduït de 
repartiment de mercaderies (reducció del 25 al 40% del cost màxim) ja 
que és durant la matinada quan es té una congestió menor i per tant la 
velocitat de repartiment és major.  

 
 

Aquest cost que s’obté no és aplicable a la realitat ja que moltes empreses 
clients no permeten rebre distribució durant la nit i, per tant, no poden ser 
servides durant el període indicat. Però, cal destacar que una possibilitat 
factible que implicaria un cost més reduït seria la utilització de la franja 
horària de la tarda que permetria el lliurament de les mercaderies a tots els 
clients i permetria una reducció de costos respecte l’horari matinal, el més 
congestionat, propera al 20%. 

 
 

• A l’estudi realitzat en funció de la capacitat del vehicle de repartiment 
s’observa que per a repartiments amb pocs clients, les capacitats òptimes 
són capacitats baixes mentre que a mesura que s’augmenta el nombre de 
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clients, la capacitat òptima del vehicle de repartiment també augmenta; 
aquests estalvis propers al 10% a l’optar per la capacitat òptima. 

 
 

Per altra banda, també destacar que els costos totals de repartiment per a 
un nombre de clients fixat varien de forma molt considerable en funció de 
la franja horària considerada essent la franja nocturna la que implica un 
cost de repartiment menor; la reducció de costos que implica és 
aproximadament del 25%. 

 
 

• En l’estudi realitzat per a comparar diferents hipòtesis de demanda per a 
les diferents finestres temporals considerades, s’ha observat que laminar 
temporalment el repartiment de mercaderies, és a dir, repartir la demanda 
de distribució al llarg de tot el dia, pot significar un estalvi en el transport 
que pot arribar a suposar un 30% del cost total (considerat sense 
laminació). 

 
 

Per altra banda, cal destacar que el fet de no realitzar tot el repartiment 
durant una mateixa franja horària implica un millor aprofitament del 
vehicle. 

 
 

• Al considerar diferents densitats de clients per a una zona determinada 
d’estudi, es pot concloure que la reducció de costos unitaris  per client de 
repartiment, és a dir, el cost que implica cada client per a una ruta 
concreta, es produeix quan s’augmenta el nombre de clients en una 
mateixa zona i pot arribar a produir una reducció del cost total del 
repartiment del 25%; tot i això, cal observar que aquesta reducció es 
desaccelera a mesura que s’augmenta el nombre de clients per a la mateixa 
zona d’estudi.  

 
 

També cal fer esment en que si es considera el cost unitari per unitat de 
volum, el cost que implica cada unitat de volum, es redueix a mesura que 
s’augmenta la densitat de clients que hi ha en una mateixa zona. 

 
 

• En la regressió realitzada considerant diferents velocitats de recorregut, 
s’ha pogut observar que el model realitzat s’ajusta de manera molt 
considerable a les dades obtingudes, podent afirmar que la regressió és 
força bona. 
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• Si es compara el cost de repartiment amb la velocitat de recorregut 
considerant diferents hipòtesis de congestió, es pot concloure que fins a 
velocitats de recorregut de 20 km/h, la restricció per la qual ve donat el 
cost de ruta és el temps de recorregut mentre que per a velocitats de 
recorregut majors de 20 km/h, la restricció per la qual ve donat el cost de 
ruta és la capacitat del vehicle de repartiment. 

 
 
• Finalment, a partir de la valoració realitzada dels sobrecostos induïts a la 

ciutat de Barcelona degut a la congestió, es pot afirmar que seria una bona 
alternativa potenciar el transport de mercaderies durant les franges amb 
menys congestió (preferentment nocturnes però també horari de tarda) ja 
que la congestió implica un sobrecost al conjunt de transport de 
mercaderies que es realitza a Barcelona de gairebé 500.000 € al dia. 
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7.2 Línies d’investigació futura 
 
En aquest punt es comenten les investigacions futures a realitzar; després de 
l’estudi realitzat, es pot afirmar que, per a investigacions futures, seria necessari 
resoldre el problema de les subvencions que s’haurien d’aportar a les rutes 
nocturnes.  
 
 
Per a fer viable el repartiment nocturn, que implicaria un menor cost directe de 
repartiment i, sobretot, reduiria la congestió diürna seria necessari la implicació 
de l’administració, essent aquesta la que subvencionés el repartiment nocturn, 
incrementant així el cost total però sense repercutir aquest en el cost de 
repartiment de manera directa. Per a poder realitzar aquest punt, s’hauria de 
determinar quin nivell d’implicació hauria d’adoptar l’administració. 
 


