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RESUM
L’any 2000 Barcelona va emprendre la remodelació de tot un barri, va replantejar-ne les
funcions i sense alterar la trama urbana de Cerdà, va dissenyar un model compacte on
convisquessin adequadament residència, indústria i serveis. A aquest entorn el va
anomenar 22@. Les empreses que durant aquests anys s’han instal·lat a la zona tenen en
comú la matèria primera amb què treballen: el coneixement i la innovació.
Les necessitats de distribució de mercaderies existeixen igual que a la resta de la ciutat,
però la naturalesa de les empreses i les característiques urbanes de la zona, fan
plantejar-se la idoneïtat dels sistemes tradicionals de repartiment. És per això que aquest
document estudia la compatibilitat d’una alternativa de repartiment amb bicicleta a la
zona i s’avaluen sistemes semblants, existents a altres ciutats i països.
En aquest treball s’analitza la viabilitat d’un sistema de Distribució Urbana de
Mercaderies amb Bicicleta al 22@, i es compara la seva eficiència amb la distribució
habitual amb furgoneta. Es proposa una zona d’estudi en què es troben 220 empreses
dedicades a activitats @ i una microplataforma logística des d’on comença la ruta de
repartiment.
S’analitzen els costos econòmics, temporals, ambientals i socials del sistema tradicional
de repartiment amb furgoneta i es comparen amb el d’un repartiment amb bicicleta. Per
fer-ho, s’estableixen dos escenaris en els quals es calcula la ruta òptima de repartiment.
El primer escenari descriu la ruta més curta, circulant per la calçada i seguint el sentit de
circulació dels carrers, que assegura visitar totes les empreses. Sobre aquesta, s’apliquen
els costos de cada un dels sistemes i es valora quina és l’alternativa més econòmica en
termes globals.
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El segon escenari descriu la ruta més curta que assegura visitar totes les empreses del
subsector escollit. En aquest cas, es permet a la bicicleta utilitzar carrils bici, carrers de
prioritat invertida i zones pacificades, quan fer-ho sigui més eficient que circular
normalment per la calçada. Com al primer escenari, es valora la millor alternativa.

RESUMEN
En el año 2000 Barcelona emprendió la remodelación de todo un barrio, replanteó sus
funciones y sin alterar la trama urbana de Cerdà, diseñó un modelo compacto en el que
conviviesen adecuadamente residencia, industria y servicios. A este entorno lo
denominó 22@. Las empresas que durante estos años se han instalado en la zona tienen
en común la materia prima con la que trabajan: el conocimiento y la innovación.
Las necesidades de distribución de mercancías existen igual que en el resto de la ciudad,
pero la naturaleza de las empresas y las características urbanas de la zona, hacen
plantearse la idoneidad de los sistemas tradicionales de reparto. Por eso se estudia la
compatibilidad de una alternativa de reparto en bicicleta a la zona y se evalúan sistemas
parecidos, existentes en otras ciudades y países.
En este trabajo se analiza la viabilidad de un sistema de Distribución Urbana de
Mercancías en Bicicleta en el 22@, y se compara su eficiencia con la distribución
habitual en furgoneta. Se propone una zona de estudio en la que se encuentran 220
empresas dedicadas a actividades @ y una microplataforma logística des de donde
empieza la zona de reparto.
Se analizan los costes económicos, temporales, ambientales y sociales del sistema
tradicional de reparto en furgoneta y se comparan con el de un reparto en bicicleta. Para
hacerlo, se establecen dos escenarios en los que se calcula la ruta óptima de reparto.
El primer escenario describe la ruta más corta, circulando por la calzada y siguiendo el
sentido de circulación de las calles, que asegura visitar todas las empresas. Sobre ésta,
se aplican los costes de cada uno de los sistemas y se valora cual es la alternativa más
económica en términos globales.
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El segundo escenario describe la ruta más corta que asegura visitar todas las empresas
del subsector escogido. En este caso, se permite a la bicicleta utilizar carriles bici, calles
de prioridad invertida y zonas pacificadas, cuando hacerlo sea más eficiente que circular
normalmente por la calzada. Como en el primer escenario, se valora la mejor
alternativa.

ABSTRACT
In 2000, Barcelona undertook the remodeling of an entire district, reconsidered its
functions and, without altering the urban net by Cerdà, designed a compact model in
which dwelling, industry and services could stand together properly. This place was
named 22@. The companies, which have settled in the area since then, have in common
the commodities they work with: knowledge and innovation.
The need of goods delivery exist as well as in the rest of the city, but the nature of the
companies and the area urban characteristics, make us think about the fitness of the
traditional freight systems. That’s why we study the compatibility of an alternative
urban delivery by bicycle in the area and we valuate similar systems in other cities and
countries.
In this work the viability of an Urban Delivery of Goods by Bicycle in 22@ is analised,
and its efficiency is compared with the usual delivery by van. We suggest a study area
in which there are 220 companies dedicated to @activities and a logistics microplatform
from which the delivery route starts.
The economic, temporal, environmental and social costs of the traditional freight
systems by van are analised and compared to those of a delivery system by bicycle. In
order to do that, two scenes are defined, in which the best delivery route is calculated.
The first scene describes the shortest path, circulating along the carriageway and
following the streets ways, which assures visiting all the companies. The total costs of
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each system are applied to it, and which is the cheapest alternative in global terms is
valuated.
The second scene describes the shortest path which assures visiting all the enterprises in
the chosen subsector. In this case, the bicycle is allowed to use cycle lanes, inverted
priority streets and pacificated areas, when doing it would be more efficient than cycling
normally along the street. As in the first scene, the best alternative is valuated.
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1. INTRODUCCIÓ
Una ciutat o un territori es distingeix de la resta pels seus trets característics i identificatius.
A banda de l’entorn natural propi de cada indret, les persones i la seva relació amb
l’ambient fan únic l’espai. Durant un llarg viatge en tren per Europa, a l’agost de 2011,
vaig percebre una diferència entre les diverses ciutats i països per on vaig passar: la
mobilitat de les persones.
Les necessitats particulars i de cada moment fan que aquest concepte sigui molt ampli,
però en el fons tots hem d’acabar solucionant el mateix problema. Quan ens desplacem,
empesos per una necessitat, cap ésser humà no busca un camí que faci volta. Forma part de
la nostra naturalesa intentar millorar i optimitzar els moviments, perquè interiorment
sabem que moure’s té un cost.
De la mateixa manera, la decisió d’utilitzar un mitjà de transport en detriment d’un altre,
està basada en un criteri d’optimització. En moltes ciutats europees no és estrany veure
més bicicletes que no pas cotxes o motos circulant. Si això passa és només perquè, degut a
les condicions que sigui, la bicicleta esdevé el mode més eficient pel desplaçament que
s’ha d’efectuar.
Com a enginyers civils, tenim la capacitat d’analitzar no només el cost individual dels
desplaçaments, sinó el seu cost global, que repercuteix al conjunt de la societat. A més,
tenim el coneixament per influir en aquests costos i per prioritzar aquelles alternatives que
ens beneficien a tots. Potser a vegades el que manca és la voluntat de fer-ho.
El present treball ha estat construït a partir d’una idea: que introduir les bicicletes a la
ciutat i a la cadena logística de la distribució no és una utopia, sinó una petita mesura per
millorar el nostre propi benestar.
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2. EL 22@. DISTRICTE DE LA INNOVACIÓ
2.1 Situació
La zona coneguda com el 22@ es troba al barri del Poblenou de Barcelona, dins el districte
de Sant Martí. Tal i com es defineix al Pla Especial d’Infraestructures, el 22@ està format
per 6 sectors que són els següents:
1 Eix Llacuna
2 Campus Audio-Visual
3 Llull-Pujades llevant
4 Parc Central
5 Perú-Pere IV
6 Llull-Pujades ponent
D’una manera general, es pot dir que l’àrea del 22@ està delimitada pel Carrer Marina,
l’Avinguda Meridiana, la Gran Via, la Rambla de Prim i el Front Litoral. L’Avinguda
Diagonal i el Carrer de Pere IV travessen la zona d’est a oest i de nord a sud
respectivament, i es creuen al el Parc del Centre del Poblenou.
Per precisar la ubicació del barri i de la zona que tractarà aquest treball, s’adjunta a
l’Annex 1.1 el plànol 1.2 corresponent al conjunt de Plànols Generals que conformen el
segon document del Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou (Maig 2000).
L’Ajuntament de Barcelona qualifica el 22@1 com el districte de la innovació. La voluntat
de transformar el Poblenou va engegar un projecte que canviaria radicalment la concepció
del barri tal com fins llavors era conegut.

1

El nom de 22@ sorgeix a partir de la clau urbanística que apareix al planejament i que qualifica el sòl
industrial de la zona del Poblenou com 22a.
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2.2 Innovació econòmica, social i urbana
L’actuació de transformació es fonamenta en tres grans eixos: la innovació econòmica, la
social i la urbana. En aquest treball es tractaran en detall aquelles parts relacionades amb la
mobilitat en bicicleta, però és indispensable introduir les característiques generals per
entendre el funcionament i l’essència del districte.
Les realitats urbana, econòmica i social no serien possibles sense canviar la morfologia i
algunes funcions del barri. Per això el projecte és principalment ambiciós amb la innovació
urbana i aposta des d’un principi per un model de ciutat compacta, on la convivència entre
tots els sectors converteixi el barri en un espai plural i global.
Segons anuncia l’Ajuntament a la pàgina web del 22@ [1], « l’entorn 22@ contempla un
model urbà d’alta qualitat, mixt, ecològicament més eficient i amb més força econòmica,
que combina de forma equilibrada l’activitat productiva amb la vida de barri ».
Innovació econòmica
El 22@ canvia les indústries i les fàbriques antigues per una nova font de generació de
riquesa, més pròpia del context actual, l’Economia del Coneixement. La voluntat és
fomentar la innovació i la creativitat per tal de generar una demanda més sofisticada i
posicionar Barcelona com una ciutat capaç de liderar projectes i d’emprendre nous camins
de desenvolupament. Sota aquest concepte s’hi troben una suma d’empreses, universitats,
centres tecnològics i institucions, que necessiten estar connectats entre ells perquè el que
genera riquesa i progrés és precisament l’intercanvi i la proximitat entre els diferents
agents. D’aquí neix la necessitat de crear clusters que facilitin les relacions. Cada un
d’aquests clusters té una ubicació preferent dins el teixit, però no és totalment independent
dels altres, ja que la seva competitivitat depèn en part de les sinèrgies generades entre els
diferents pols.
Els cinc clusters que defineix el projecte del 22@ són els següents:
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MEDIA: Concentra els principals agents públics i privats del sector audiovisual.



TIC: Empreses del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació.



TECMED: Cluster dedicat a les tecnologies mèdiques, a la biociència, a la
biotecnologia i a l’enginyeria biomèdica.



ENERGIA: Agrupa els agents dedicats a tecnologies de l’energia, de la mobilitat,
de l’aigua i de l’arquitectura i urbanisme.



DISSENY: Sectors dedicats al disseny i la innovació que potencien la
internacionalització de la marca Barcelona.

Innovació social
En l’aspecte social, hi ha diversitat d’opinions i de punts de vista. Des de l’Ajuntament
s’aposta per crear un barri on els ciutadans participin activament en la seva creació
mitjançant les entitats socials, culturals i educatives del districte. Pretén posar en contacte
les empreses i els seus projectes amb els ciutadans i proporciona plataformes com ara 22@
Districte Digital i 22@ Staying in company.
Per altra banda, alguns veïns del Poblenou no veuen tants avantatges a la transformació del
seu barri. Des de l’Associació de Veïns del Poblenou es lamenta que s’hagin “reciclat”
espais urbans amb un cert valor històric i patrimonial, i que s’hagi menyspreat el teixit
productiu existent, i s’hagi fomentat així la deslocalització de petites i mitjanes empreses.
El comerç especialitzat i les activitats de tallers que fins a l’arribada del 22@ havien
caracteritzat i enriquit el barri, s’han vist arraconades en favor d’activitats que generen alt
valor econòmic però que són alienes a la realitat social del barri. Si bé la transformació del
barri ha generat nous llocs de treball, aquests requereixen (en gran part) una formació
específica, i per tant no és possible reubicar-hi els treballadors dels negocis substituïts.
En matèria d’habitatge destaca la campanya “Volem seguir vivint al Poblenou”,
promoguda pel moviment urbà en favor de l’habitatge protegit i que té per objectiu evitar
l’especulació immobiliària i facilitar que la gent del barri no s’hagi de traslladar per
l’encariment del sòl esdevingut de la remodelació del barri.
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Innovació urbana
Per dur a terme la transformació del barri es va aprovar, el 27 de juliol de 2000, la
Modificació del Pla General Metropolità per la renovació dels sòls industrials del
Poblenou. A més, es va redactar un Pla Especial d’Infraestructures que permet concretar i
planificar el procés d’urbanització i la dotació d’infraestructures del 22@.
La Modificació del PGM proposa conservar l’estructura original de l’Eixample de Cerdà,
ja que planteja grans avantatges en temes importants com ara la mobilitat, però modifica el
teixit urbà antic constituït bàsicament per edificis industrials de gran extensió horitzontal.
El nou model més complex, dens i ric que l’anterior es defineix per l’agregació d’usos
compatibles i busca la coherència i la cohesió en la diversitat i la complementarietat. Així
doncs, dins un mateix espai urbà hi conviuen indústries principalment d’activitats @2,
habitatge, oficines, zones comercials, residencials, zones d’ús recreatiu, equipaments i
espais verds.
El PEI proposa un model d’ordenació del subsòl basat en galeries subterrànies de serveis
jerarquitzades que transcorren per sota la via pública i també entre illes. El sistema de
galeries s’estén a altres funcions urbanes com la recollida de residus, el transport d’energia,
les telecomunicacions i un servei centralitzat de climatització.
Pel què fa a l’accessibilitat i la mobilitat, el Pla Especial proposa la distribució equitativa
de l’espai viari entre el transport públic, el privat i els vianants. Remarca la importància de
l’ordenació de l’aparcament, i aposta perquè els carrers no siguin un espai
d’emmagatzematge de vehicles particulars. L’estructura viària segueix l’Eixample de
Cerdà, i en distingeix unes superilles que permeten classificar i especialitzar les vies, així
com una xarxa primària i una altra de secundària. El plànol 4.2.5 corresponent als Plànols
d’Accessibilitat del Pla Especial d’Infraestructures (Maig 2000) i inclòs a l’Annex 1.1
d’aquest treball, mostrala xarxa viària de la zona i la seva jerarquització. El PEI contempla
la necessitat d’un repartiment modal i defineix les principals característiques de les xarxes

2

Activitat @: En la regulació de la zona del 22@, s’introdueix el nou concepte d’activitat @, que s’identifica
com a activitat característica de la zona, i que es defineix per la seva relació amb el nou sector de les
tecnologies de la informació i les comunicacions, amb la investigació, el disseny, la cultura i el coneixement.
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de superfície pel què fa a autobús, bicicleta, vianants, taxi, tramvia i altres possibles
tecnologies.
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3. COMPATIBILITAT DE LA DISTRIBUCIÓ
MERCADERIES EN BICICLETA AMB EL 22@

URBANA

DE

3.1 Necessitats actuals i futures de la DUMB
El passat març de 2011, la Comissió Europea va redactar en el Llibre Blanc del Transport
[2] la necessitat d’utilitzar vehicles no contaminants per a l'última fase de la distribució de
mercaderies, aquella que cobreix els darrers quilòmetres i que, en el cas de Barcelona, té
lloc en un entorn urbà.
És necessari utilitzar el mode o aquella combinació de modes que sigui més eficient en
cada cas i optimitzar el rendiment de les cadenes logístiques. Donat que el transport urbà
genera pràcticament la quarta part de les emissions de CO2 és bàsic actuar, per exemple, en
el disseny d’infraestructures que facilitin els desplaçaments en bicicleta [3]. L’escenari
futur del transport de mercaderies indica un augment de la necessitat de transportar béns i
això té associat directament un creixement de la congestió i la contaminació si no es
busquen alternatives més tolerants amb l’ambient i més eficients amb l’espai [4].
Aquesta visió de l’evolució i de les necessitats futures en relació a la DUM és perfectament
compatible amb l’entorn 22@, tal i com s’ha definit en aquest treball. És més, no seria
coherent la transformació total d’un barri cap a un model més racional i compacte sense
modernitzar o com a mínim replantejar-se una activitat tan important com la distribució de
mercaderies.
El Catedràtic de Transport de l’ETSCCPB Francesc Robusté en el document Logística de
la Distribució Urbana de Mercaderies [5] cita tres punts per aconseguir una DU àgil.
El primer fa referència a la necessitat d’incorporar les TIC i al fet que es tingui en compte
el cost del transport en una transacció comercial. El 22@ vol ser centre de
desenvolupament de les TIC i per tant seria un bon lloc per provar l’aplicació de noves
tecnologies. Una DUMB recolzada, per exemple, per un sistema d’informació del trànsit
en temps real que escollís la ruta ideal per al lliurament, no hauria de ser una cosa estranya
en un cluster com el Media-TIC.
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El segon punt parla de millorar la formació pel que fa a pràctiques logístiques i introduir el
concepte de qualitat. En cert sentit, el 22@ ja és, en si, un exemple de bones pràctiques
logístiques, ja que constitueix un model compacte, un gran avantatge del qual és optimitzar
els desplaçaments i racionalitzar la comunicació. El 22@ encara és un espai flexible, ja que
no està acabat, per introduir nous sistemes de DU i buscar solucions que evitin l’ús
irregular de les zones de càrrega i descàrrega. Si un sistema DUMB és capaç de reduir les
males pràctiques i millorar la petjada ecològica del transport, també és compatible amb el
criteri de sostenibilitat del 22@.
El tercer punt demana a l’administració local que tingui en compte els recursos que
necessita la DU a l’hora de planificar. L’apartat 6.5 del PEI fa referència a l’ordenació de
l’estacionament per càrrega i descàrrega tot i que de forma poc concreta i es remet a
l’Ordenança municipal de previsió d’espais per càrrega i descàrrega als edificis.
La compatibilitat de la DUMB amb el 22@ depèn, a banda del que s’ha explicat fins ara,
de l’estructura urbana i la topografia del barri.
3.2 Compatibilitat urbana amb el 22@
Quan es parla de compatibilitat urbana, és clau valorar els obstacles que pot trobar el
sistema de distribució. Si la bicicleta no troba obstacles per fer un lliurament, es podrà fer
de forma eficient. S’han de valorar doncs els següents aspectes:


Quins són els espais per on pot circular una Cargobike.



On es pot estacionar.

Espais per on pot circular una bicicleta de càrrega
L’espai reservat exclusivament per a les bicicletes són els carrils bici. Es poden classificar
segons tres criteris de la forma següent.
TAULA 1: Classificació de carrils bici

Sentit de circulació
UNIDIRECCIONAL
BIDIRECCIONAL

Ubicació
VORERA
CALÇADA
13

Relació amb l’espai
SEGREGAT
NO SEGREGAT
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Font: Elaboració pròpia

El Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya [6] dóna les següents definicions
de les infraestructures i fixa les amplades mínimes i recomanables de les vies tenint en
compte les dimensions i necessitats d’una bicicleta convencional.


Carril bici: Via ciclista adossada a la calçada, en un o en doble sentit.



Carril bici protegit o segregat: Carril bici amb elements laterals que el separen
físicament de la resta de la calçada així com de la vorera. Poden ser
unidireccionals o bidireccionals. Aquest tipus de carril és indicat en vies amb
intensitats del trànsit motoritzat elevades, velocitats importants o un percentatge
significatiu de vehicles pesants.



Vorera bici: Via ciclista senyalitzada sobre la vorera
TAULA 1 bis: Amplades mínimes i recomanables de vies ciclistes.

Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya [6]
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Figura 1: Carrill bici unidireccional. Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya [6]

Figura 2: Carril bici contracorrent del trànsit motoritzat. Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de
Catalunya [6]

Figura 3: Carril biciprotegit en zona urbana. Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya [6]
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A Barcelona, l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles [7] és el document que
determina els espais i les condicions en què pot circular una bicicleta per la ciutat. No hi ha
distinció entre els espais per on pot circular una bicicleta de càrrega, un tricicle o una
bicicleta convencional. L’Article 14 de l’esmentada ordenança diu el següent:
art.14.1

Les bicicletes han de circular obligatòriament pels carrils bici

segregats. Preferentment, per la resta de carrils bici, per les calçades en
zones 30 o per les vies senyalitzades específicament. Si no n’hi ha, han de
circular per la calçada. Quan es donin les condicions previstes en l’apartat 6
d’aquest article, poden circular per les voreres.
art.14.6

En cas que no hi hagi carril bici ni cap altra via de les

especificades a l’article 14.1, les bicicletes poden circular excepte en
moments d’aglomeració de vianants, per:


Voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres i 3 metres
d’espai lliure.

art.14.4



Parcs públics i àrees de vianants.



Zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació.

Quan els ciclistes circulin per la calçada, ho han de fer

obligatòriament pels carrils més propers a les voreres i en poden ocupar la
part central. Quan estigui expressament permès i senyalitzat, les bicicletes
poden circular pels carrils reservats a altres vehicles.
Al 22@ hi ha les següents infraestructures d’ús específic per a bicicletes segons
l’ordenança municipal.


Carril bici



Carril bici protegit



Vorera bici
16
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L’Ajuntament no preveu la implantació de zones 30 al 22@, de manera que en aquells
carrers on no hi hagi carril bici o quan no sigui possible compartir l’espai amb els vianants,
les bicicletes hauran de circular per la calçada i compartir l’espai amb vehicles que poden
arribar a velocitats de 50 km/h.
Espais d’estacionament
L’Article 14 de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles [7] també recull les
especificacions d’estacionament per a bicicletes.
art.14.13

Les bicicletes s’han d’estacionar preferentment als llocs

habilitats, deixant en tots els casos un espai lliure de 3 metres per als
vianants. Resta específicament prohibit lligar-les a arbres, semàfors, bancs o
papereres o davant de zones on hi hagi reserva de càrrega i descàrrega a la
calçada, en horari dedicat a l’activitat, zones d’estacionament per a persones
amb discapacitat, zones d’estacionament prohibit definides en l’article 34.3
d’aquesta Ordenança, parades de transport públic, passos per a vianants,
espais habilitats per a l’estacionament de bicicletes d’ús públic i elements
adossats a les façanes.
L’Article 14 no preveu directament que les bicicletes puguin portar un remolc i actuar com
a vehicle de distribució. Per aquesta raó no inclou les zones de càrrega i descàrrega com a
emplaçament per estacionar. D’altra banda cal especificar que, si bé està prohibit circular
en bicicleta de càrrega per la vorera, és possible parar-hi.
3.3 Compatibilitat topogràfica
Sovint la topografia és un element limitant per la bicicleta, ja sigui per l’ús privat, públic o
amb finalitats comercials. És especialment limitant per aquest darrer grup ja que l’elevat
pes que poden transportar fa difícil superar determinades pendents.
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Quan el terreny presenta una inclinació inferior al 5%, el pendent no suposa un problema
per a les bicicletes. Per inclinacions superiors és recomanable limitar la longitud dels trams
[6]. El 80% del municipi de Barcelona té un pendent inferior al 2%; aquest és el cas del
22@. Això vol dir que la topografia no resulta un problema per a la circulació en bicicleta.
La figura següent mostra la pendent topogràfica de la ciutat.

Figura 4: Pendents de Barcelona. Font: http://bici-vici.blogspot.com/2011/11/mapa-de-pendents-debarcelona-per.html
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4. SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES EN
BICICLETA
4.1 Justificació de la necessitat d’incorporar la bicicleta a la cadena logística
El Dr. Bernhard Ensink, Secretari General de la ECF, assegura que en un futur les ciutats i
les empreses sostenibles incorporaran la distribució de mercaderies en bicicleta en els seus
processos logístics.
El Director del projecte CYCLE logistics [8], el Dr Randy Rzewnicki, diu que la meitat
dels desplaçaments en una ciutat estan relacionats amb el transport de béns, i una tercera
part d’aquests són de mercaderies lleugeres. Per tant, és possible reduir l’ús dels vehicles
motoritzats en favor del transport amb bicicleta.
“All modern sustainable companies and cities will incorporate delivery of goods by bikes
in their logistic systems”.
“Currently, half of all trips in the city are related to the transportation of goods with light
goods representing over a third of these trips” “there’s a huge potential for CYCLE
logistics to shift these trips away from motorized vehicles and towards cycling-related
solutions”.
En països en vies de desenvolupament la bicicleta és un mitjà de transport molt utilitzat, ja
que el seu cost és molt inferior al d’un vehicle motoritzat i permet transportar béns en
distàncies curtes, tant en zones rurals com en ciutats denses on la congestió és abundant a
qualsevol hora del dia. L’ús generalitzat d’aquest mitjà fa que culturalment estigui ben
acceptat i no es fa estrany veure bicicletes carregades compartint la calçada amb vehicles
motoritzats. Cal dir però que les condicions de seguretat sovint no són les adequades, ja
que hi manquen infraestructures i vehicles adaptats per al correcte transport de
mercaderies.
A Europa i als Estats Units tradicionalment s’han utilitzat vehicles motoritzats per a
transport de qualsevol tipus de mercaderia. En molts països s’associava la bicicleta amb la
falta de recursos i es classificava aquest vehicle com de segona categoria. El pensament era
doncs: “si puc tenir un cotxe, perquè vull una bicicleta?”
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La situació està canviant, com ho demostra l’augment de l’ús d’aquest mitjà tant a nivell
particular com a nivell comercial. Diverses situacions han portat a percebre la bicicleta
com a un mitjà de transport eficient i útil a les ciutats.


Aspectes ambientals: No genera contaminació atmosfèrica ni acústica, no
consumeix combustibles fòssils i té un impacte positiu sobre la salut. La
necessitat d’espai (un bé molt preuat en ciutats denses com Barcelona) per la
circulació i l’estacionament d’una bicicleta és menor a la d’una furgoneta o un
camió3.

.


Aspectes econòmics: Les externalitats generades són molt menors que les
produïdes pels vehicles motoritzats, per tant les repercussions negatives sobre la
societat són menors. El cost d’una DUMB com es veurà en següents apartats
d’aquest treball, és inferior al d’una DUM amb els vehicles tradicionals. També
ho és el cost de la infraestructura que comporta [9].



Congestió: Aquest fenomen s’associa a la mobilitat amb vehicles motoritzats, la
bicicleta no genera congestió i a més la pot evitar si disposa d’un carril
segregat. La congestió és econòmicament ineficient (pèrdua de temps de treball,
retards, carburant malbaratat, etc) i socialment negativa (estrès, nervis i pèrdua
de concentració).



Seguretat: Els carrils bici redueixen l’accidentabilitat i augmenten la percepció
de seguretat per al ciclista. S’ha demostrat que com més ciclistes hi ha circulant
per la calçada, els conductors prenen més consciència de la seva presència i
disminueixen els accidents4 [10].

Canviar el hàbits culturals de la societat és molt difícil però poc a poc la bicicleta torna a
3

Un carril estàndar té una capacitat de 2.000 cotxes/hora o bé 14.000 bicicletes/hora. A l’espai que ocupa un
cotxe aparcat s’hi poden estacionar 10 bicicletes. Dades calculades per a bicicletes estàndar, no Cargobikes.
A Sustainable Future for Transport. European Cyclists’ Federation (ECF)
4
“A motorist is less likely to collide with a person walking and bicycling when there are more people
walking or bicycling.” P L Jacobsen.
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entrar a les ciutats d’on havia sortit en detriment d’altres modes de transport que, en
algunes situacions, resulten clarament menys eficients. El pensament està canviant cap al:
“si puc tenir una bicicleta, perquè vull un cotxe?”
4.2 Exemples de sistemes DUMB existents
Van a Pedal
La DUMB ja és una realitat a moltes ciutats del món, fins i tot a Barcelona on, des de l’any
2010 treballa l’empresa Van a Pedal, que es dedica al transport i a la distribució de
mercaderies urbanes amb vehicles sostenibles. Mitjançant bicicletes de càrrega, donen
solució a la darrera fase de la cadena logística, anomenada “l’última milla”. Treballen
bàsicament en entregues i recollides de mercaderies lleugeres entre empreses. També han
fet proves pilot per distribuir la compra des de supermercats fins als clients. Darrerament
han signat un contracte amb una empresa distribuidora de paqueteria, amb la qual realitzen
les entregues de paquets inferiors als 20kg de pes.
Utilitzen tricicles de pedals amb un suport elèctric de 250W, que permeten carregar fins a
180kg de pes en un espai tancat de 1,5m3 a la part posterior. Aquest vehicle es considera a
nivell d’homologació i normativa com una bicicleta elèctrica. Per tant pot circular per la
calçada, per carrers de plataforma única i per carril bici. En cap cas no pot circular per la
vorera però si que hi pot accedir per fer la càrrega i descàrrega. Pot assolir una velocitat
d’entre 15 i 20km/h. La flota actual de l’empresa és de tres bicicletes [11].
Un estudi de l’Instituto Vasco de Logística afirma que amb aquest vehicle es deixen
d’emetre dues tones de CO2 l’any [12].
Segons un dels socis fundadors de l’empresa, el repartiment de petites mercaderies en
bicicleta suposa diferents avantatges respecte els mètodes tradicionals. En primer lloc no
genera contaminació ambiental, dins la qual s’inclouen les emisions de CO2, emisions de
partícules, la contaminació acústica i la contaminació de l’espai. Aquesta última fa
referència tant a l’aprofitament de la capacitat dels vehicles, com a l’aprofitament de
l’espai urbà. De mitjana els vehicles tradicionals de distribució d’última milla realitzen els
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viatges amb una càrrega de 150kg. Això vol dir que la major part de la capacitat de
transport queda desaprofitada i, a més, que aquests vehicles ocupen l’espai urbà de forma
sobredimensionada [13].
En segon lloc, utilitzar bicicletes de càrrega pels centres de les ciutats racionalitza el
transport i permet accedir amb facilitat a qualsevol carrer sense restricció d’espai ni
horària. La versatilitat d’una bicicleta de càrrega en front d’una furgoneta o un camió petit,
permet arribar més ràpidament als punts de lliurament i recepció de mercaderies. Aquest
fet fa que l’eficiència del sistema en nuclis densos sigui notable.
Fins al moment, l’empresa Van a Pedal no disposa d’una microplataforma on realitzar la
ruptura de càrrega. La recepció de mercaderies que arriben de fora la ciutat amb vehicles
pesants es realitza a la Plaça Nova, davant la Catedral. L’àrea de repartiment s’estén pels
barris del Raval, Ciutat Vella, el Born i la Barceloneta.
Txita
Txita és una empresa que treballa al centre de Donostia, a Bilbao i a Elgoibar. Són els
primers que van iniciar un negoci de DUMB a Espanya l’any 2006. Ofereixen serveis de
distribució a l’última milla sense emissions de CO2 amb vehicles adaptats als carrers per on
han de circular, majoritàriament estrets i de vianants, on els lliuraments amb vehicles
pesants resulten un problema. Respecte altres sistemes de distribució ofereixen més
proximitat amb el client i una franja horària més àmplia, ja que no estan condicionats per
les restriccions d’accés a determinats carrers. Aporten un valor afegit als lliuraments, ja
que es fan de forma ecològica i sense perjudicis per als agents que hi intervenen.
A més de la DUMB, l’empresa Txita actua com a consultoria i és distribuidor de bicicletes
de càrrega “Cargotxita” que funcionen amb pedaleig assistit [14].
La Petite Reine
La Petite Reine és la primera empresa europea a transportar mercaderies d’una forma neta
per les ciutats.
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Aquesta empresa va ser creada a París l’any 2001 amb l’objectiu de resoldre dos problemes
relacionats amb la DUM. Creia que la distribució de mercaderies al centre de les ciutats no
era eficient ni ecològica, ja que s’utilitzaven vehicles sobredimensionats que necessitaven
repartir diverses vegades al dia i conseqüentment generaven massa congestió i
contaminació, sobretot en hores punta. Davant d’això va iniciar el seu projecte de
repartiment de mercaderies utilitzant una bicicleta dissenyada per la pròpia empresa,
anomenada “Cargocycle”. Amb un pressupost inicial de 28.000 € i el suport de NEF5 va
entrar a l’última fase de la cadena logística i repartia les mercaderies fora de les hores
punta, aprofitant que una bicicleta no té restringit el pas al centre de les ciutats i d’aquesta
forma evitava la congestió i la contaminació. Al 2007 ja treballava a quatre ciutats Paris,
Bordeaux, Dijon i Rouen, comptava amb 50 treballadors i 53 bicicletes [15].
En el document This is European Social Innovation [16] on La Petite Reine apareix com
un dels deu projectes seleccionats com a millor innovació europea, assegura que ha hagut
de fer front a alguns problemes però que això ‘ha fet més forta l’hora de defensar la
importància del seu projecte. Reconeix que un dels principals entrebancs va ser guanyar-se
la credibilitat dels experts en logística però finalment ha pogut demostrar la viabilitat
econòmica, ecològica i social del seu projecte. Ha estat capaç d’adaptar-se a les necessitats
del sector logístic i ha desenvolupat un sistema sostenible que li ha permès créixer i
expendir-se per diverses ciutats. El suport de les autoritats li va donar ressò mediàtic i li va
permetre contactar amb grans empreses logístiques com TNT, FedEx i UPS.
El 2011 compta amb una flota de 60 Cargocycles i es troba a París, Rouen, Bordeaux,
Dijon, Lyon i Genève.
Fins al febrer de 2012 calcula que a París, durant 12 mesos, ha transportat 599,393 t-km,
xifra que es correspon a repartir 700.000 paquets i recórrer un total de 210.000 km. Segons
els seus càlculs ha deixat de consumir l’energia equivalent a 89,12 toe6, ha evitat l’emissió
de 203 tn de CO2 i de 84 kg de partícules contaminants a l’atmosfera. A més ha contribuït
a reduir la contaminació acústica de la ciutat [15][17].
5
6

New Economics Foundation, associació europea que dóna suport financer a projectes de nova creació.
Tones d’oli equivalent
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Pedal Power Transport
L’empresa Pedal Power Transport es troba a la ciutat britànica de Bristol. Com explica a la
seva pàgina web, es considera una alternativa del transport de mercaderies urbanes, no
contaminant i respectuosa amb el medi ambient.
Realitza repartiments de mercaderies amb tricicles de càrrega amb una capacitat de trasport
de fins a 250kg. Habitualment transporta productes d’alimentació, paqueteria petita, i
documentació, però és capaç de transportar productes de dimensions superiors.
Considera que un dels punts forts de distribuir béns en bicicleta és el fet de transmetre el
missatge, de forma indirecta però a la vegada visible, d’una acció respectuosa amb el medi
ambient. Assegura que els seus clients se senten satisfets d’utilitzar un sistema sostenible,
alternatiu a l’habitual, però igualment eficient. Aquest fet fa que la majoria s’acabi
fidelitzant, amb la qual cosa aconsegueix crear certes rutes habituals que permeten
optimitzar desplaçaments.
A diferència d’altres empreses, Pedal Power Transport ofereix a més de la distribució
d’última milla, un servei de recollida porta a porta de residus (paper i cartró). També ha
reconvertit algunes de les seves bicicletes de càrrega en vehicles aptes per portar dos
passatgers a la part posterior, sobre l’eix que uneix les dues rodes. Desenvolupa un servei
de taxi pels carrers de Bristol.
Finalment fa servir el dors i la part posterior dels vehicles per col·locar-hi publicitat, que
dóna un plus de guanys a l’empresa i que resulta efectiva, ja que els vehicles circulen a una
velocitat baixa i s’aturen al centre de la ciutat, habitualment concorregut. Aquest tipus de
publicitat identifica l’empresa anunciant amb els beneficis del sistema i amb el transport
sostenible [18].
B-Line
L’empresa B-Line [19] neix el febrer del 2009 a Portland (OR). i Franklin Jones n’és el
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fundador. La idea de crear una companyia de distribució urbana amb bicicleta sorgeix de la
voluntat de transformar les ciutats en espais més pròspers i habitables. A la vegada, Jones
creia necessari restructurar el sistema de repartiment a l’última milla per ser conseqüent
amb l’ecosistema i l’economia. Des de fa molt temps s’ha cregut que el marge de benefici
és només proporcional al volum transportat, però ara cada vegada són més importants els
factors no monetitzats, com per exemple la qualitat de vida a les ciutats, el medi ambient,
la sostenibilitat de les economies locals i la creació de llocs de treball [19 bis].
La solució va ser una xarxa de distribució que utilitza tricicles amb un suport elèctric per
transportar béns de petites dimensions. Els vehicles disposen d’una caixa posterior d’ 1,5
m3 capaç de transportar fins a 270 kg. B-Line treballa amb empreses grans i petites,
distribuint els productes pel centre de Portland i fent un repartiment de proximitat.
D’aquesta manera s’estalvien els inconvenients d’utilitzar els camions i les furgonetes
habituals.
La viabilitat econòmica de B-Line la justifica Dave Williams del CEO ShoreBank Pacific,
en el vídeo The B-Line Story [20], dient que un sistema de distribució amb bicicleta permet
fer més repartiments, ser més eficient i generar més diners, ja que al centre de la ciutat la
bicicleta pot ser molt ràpida. Per tant, si es poden fer més lliuraments augmenta el benefici,
i si es tenen força clients i es poden descarregar més productes a cada parada, llavors la
demanda és més efectiva i el marge de benefici és major.
"If you can do that much faster, and the bikes allow that to happen, it allows you to make
more deliveries, therefore you're more effective, therefore you're going to generate more
money"
"Yes there's an environmental benefit to this but, the point is you can make more deliveries,
therefore it ought to generate more value and if now you can make more deliveries at each
stop because you've got more costumers, that makes it even that much more effective…
And you're off and running."
"The B-Line had an opportunity to help us solve a problem which was getting in and out of
the urban core easier and not using the bulk of our operation to do it."
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“B-Line provides that diversification transportation, so in this last point of delivery it’s a
great model to lower carbon emissions, and bring those goods and services to the market
place in a way that can substitute what is normally done through fossil fuel in such and
simple and easy and elegant way”.
Complementa la distribució de mercaderies urbanes amb la publicitat que porten a les
caixes dels tricicles. Aquest sistema de publicitat s’anomena “Eye-catching” ja que criden
l’atenció de la gent més que qualsevol altre vehicle que circula, per ser diferents. Assegura
que moltes empreses contracten els seus serveis de publicitat perquè la distribució amb
bicicleta per la ciutat és tan simple i neta que moltes empreses s’identifiquen amb aquests
conceptes i els utilitzen com a extensió i promoció dels valors de la seva marca.
Des del 2009 ha realitzat uns 10.000 serveis i ha recorregut unes 12.000 milles per les
quals calculen que han reduït aproximadament 24,5 tones de CO2.
Airborne Express-New York (DHL)
La tercera empresa més gran dedicada al lliurament urgent de paqueteria, establerta a
Manhattan, la distribueix per la ciutat mitjançant tricicles de càrrega que recullen la
mercaderia en centres de distribució. Disposa de 150 vehicles dissenyats per l’empresa
Worksman Cycle Company que poden ser carregats directament des dels vehicles pesants a
través de cintes transportadores. Segons un article publicat a la la web de Transportation
Alternatives [21], reemplaçar les furgonetes utilitzades en els sistemes habituals per
tricicles de càrrega pot representar un estalvi de fins a 20.000$ anuals per vehicle.

4.3 Missatgeria en bicicleta
El transport de mercaderies urbanes en bicicleta és relativament nou a Espanya, i les
principals empreses són les dues que s’han explicat. En canvi la missatgeria en bicicleta és
un negoci una mica més extens. Aquest sistema està més arrelat en altres països europeus
amb més tradició ciclista com Holanda, Alemanya, Dinamarca o Suècia, i en grans ciutats
nordamericanes. En aquest sector no s’utilitzen bicicletes de càrrega sinó que es transporta
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el material en bosses específiques per a ciclistes, que o bé estan adosades a la bicicleta, o
bé les carrega el ciclista a l’esquena.
Naturalment les característiques del material transportat amb aquest sistema són diferents
al què pot dur una bicicleta de càrrega. En aquest cas els ciclistes actuen purament de
missatgers i la missió principal no és tan portar el màxim de paquets possibles a la vegada,
com ser ràpids en els lliuraments. La bicicleta proporciona agilitat entre el trànsit, molta
maniobrabilitat i permet un desplaçament porta a porta. Per altra banda el col·lectiu de
missatgers en bicicleta està fortament exposat al risc d’accident.
A continuació s’esmenten algunes empreses espanyoles de missatgeria en bicicleta.


Trébol. Ecomensajeros (Madrid) [22]



Trèvol. Ecomissatgers (Barcelona) [23]



Pedal Barcelona (Barcelona) [24]



Ecoprest (Palma) [25]



Oraintxe (Pamplona i Bilbao) [26]



Ecomensajeria (València) [27]



Sobre2ruedas (Màlaga) [28]



La Veloz Ecomensajería (Zaragoza) [29]

4.4 Material mòbil. La bicicleta de càrrega
Una bicicleta de càrrega, tricicle de càrrega o cargobike, és un vehicle dissenyat
específicament per transportar càrrega. Incorpora un espai davanter o posterior que permet
l’emmagatzematge. Aquest espai pot ser obert, tancat, en forma de caixa, de cistella o de
plataforma. Normalment es recolza sobre dues rodes (en el cas d’un tricicle) o a la part
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mitjana de la bicicleta, davant o darrera el quadre per mantenir l’estabilitat. Si l’espai de
càrrega és a la part davantera, el ciclista pot controlar millor allò que transporta però per
qüestions de visibilitat la caixa no pot ser gaire gran.
Per altra banda si la càrrega és posterior pot tenir unes dimensions superiors [29].
La font d’energia és la potència humana, que es transmet al vehicle a través del pedaleig.
Degut al pes de la càrrega que el vehicle ha de suportar, és possible reduir l’esforç amb
l’ajuda d’un motor. Una bateria subministra energia elèctrica fins a una potència de 250 W,
que proporciona assistència mentre es pedala. En cap cas no actua com a accelerador i es
desconnecta en superar els 25 km/h [30]. La tracció pot ser davantera o posterior, però en
qualsevol cas la maniobrabilitat és bona, però els vehicles amb tracció davantera tenen un
angle de gir superior [31].

Figura 5: Cargocycle ®. Font: La Petite Reine. Génève
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Figura 6: Dimensions de la caixa de la Cargocycle ®. Font: Van a Pedal

Història de les cargobikes
A començaments del segle XX aquest tipus de bicicletes eren normalment utilitzades pel
repartiment de productes dins les ciutats. Les primeres bicicltetes d’aquest tipus tenien una
estructura pesada i sovint suportaven la càrrega sobre la roda davantera, que podia ser més
petita que les altres. El sector majoritari que utilitzava aquest tipus de vehicle era el de
correus.
Després de la Segona Guerra Mundial i degut al desenvolupament dels vehicles amb motor
de combustió, les bicicletes de càrrega van perdre protagonisme al carrer. No va ser fins a
les dècades dels 80 i 90 que aquest vehicle va resorgir de l’oblit, gràcies a dissenyadors
conscienciats per l’ecologia. Indústries i negocis de petita escala van ser clau per impulsar i
donar una nova vida al sector.
Actualment existeixen incomptables models de bicicleta i tricicle de càrrega, cada un
pensat especialment per una funció determinada. Els usos més comuns són el transport de
mercaderies urbanes, la venda d’alimentació en zones peatonals, el transport de persones i
el servei de correu [29].
Per a la proposta d’estudi d’aquest treball es farà servir el model de bicicleta patentat per
l’empresa francesa de distribució La Petite Reine, del qual a Espanya n’és distribuidora
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oficial l’empresa basca Txita. Aquest model de tricicle de càrrega el fa servir l’empresa
Van a Pedal, que com s’ha explicat opera a Barcelona.
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5. PROPOSTA D’ESTUDI. APLICACIÓ D’UNA DUMB AL 22@
5.1 Introducció
Com s’ha vist en apartats anteriors, la Distribució Urbana de Mercaderies en Bicicleta és
un concepte que a priori encaixa perfectament amb les característiques i necessitats del
22@ de Barcelona. No obstant això, fins el present moment no existeix cap empresa que
desenvolupi la logística del repartiment en bicicleta per aquesta zona.
Gran part dels exemples que s’han vist en apartats anteriors, sobretot aquells que operen a
Europa, realitzen les seves funcions en centres històrics de ciutats. En aquest entorn doncs,
resulta evident i demostrat per l’experiència, que el repartiment en bicicleta pot ser una
eina solvent per alleugerir la presència de vehicles pesants en zones majoritàriament
peatonals, carrers estrets i concentracions elevades de petit comerç.
Aquest document pretén analitzar la viabilitat d’una DUMB en un entorn diferent al què
fins ara s’ha treballat. Es vol avaluar si el sistema és compatible i viable en entorns urbans
diferents, que responen a necessitats diferents, ja sigui en quan a naturalesa de la
mercaderia transportada, o bé en quan a infraestructura.
Per tal de poder estudiar la viabilitat d’una DUMB per al 22@ de Barcelona, en aquest
treball es proposa la simulació d’un sistema logístic de distribució en bicicleta per una zona
acotada. El procés de distribució comença des d’una microplataforma i el recorregut es
desenvolupa entre les empreses que es dediquen a activitats @ i que es troben dins la zona
d’estudi. Per avaluar la viabilitat del sistema és imprescindible estudiar-ne els costos, tan
els directes com els indirectes, i comparar-los amb els d’un sistema de distribució
tradicionl.
L’anàlisi del sistema i l’aplicació dels costos es fa a partir de la simulació de dos escenaris
on es proposen solucions per trobar aquella ruta òptima de distribució.
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5.2 Ubicació de la microlataforma
El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona [32] aposta per la creació de microplataformes de
distribució de mercaderies, que permeten diferenciar el subministrament de productes en
dues fases. A la primera fase, la càrrega arriba a la microplataforma en un vehicle pesant,
mentre que, a la segona, ja s’ha produït la ruptura de càrrega i és distribuïda de forma
capilar fins al seu punt de destí . La segona fase és, per tant, la que es pot cobrir utilitzant
bicicletes adaptades. Per norma general una microplataforma pretén reduir i ordenar el
nombre de vehicles que accedeixen a una zona urbana.
La proposta és utilitzar un sistema centralitzat de distribució a partir d’una
microplataforma, en la qual els vehicles disposin d’un moll on fer la ruptura de càrrega de
les mercaderies que arriben amb un vehicle de gran capacitat des d’altres punts de la ciutat
o des de plataformes logístiques que es troben allunyades de Barcelona. El moll ha d’estar
en un lloc accessible i ha d’estar acondiciat tant per a la descàrrega de vehicles pesants
com per a la càrrega de bicicletes [33]. Una altra característica interessant és que el radi
d’influència englobi sectors on la demanda potencial de mercaderies sigui important, ja
que d’aquesta manera cada km recorregut amb la bicicleta des del punt de sortida pot ser
aprofitat per realitzar algun lliurament.
Els mercats municipals són equipaments que compleixen habitualment les característiques
anteriors. Es troben en punts de confluència i el seu entorn sol estar compost d’altres punts
d’atracció i generació de mercaderies. Si el mercat és suficientment gran disposa de molls
de càrrega i descàrrega, així com d’un espai d’emmagatzematge provisional des d’on se
serveixen els establiments.
El Mercat de la Unió està situat a la Plaça de la Unió número 25, al districte de Sant Martí.
Es tracta d’una edificació aïllada de planta rectangular que ocupa pràcticament la totalitat
de la plaça. Forma part del grup Mercats de Barcelona i es troba al barri del Poblenou. Pel
seu emplaçament seria un bon punt on ubicar una microplataforma logística de distribució
que donés servei a les seves rodalies. És per això que en aquest treball es proposa utilitzar
l’equipament com a punt de ruptura de càrrega del sistema.
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Val a dir que en un cas real seria necessari modificar les característiques de l’edifici,
renovat l’any 2005, per adaptar-lo a les necessitats d’una microplataforma. Entre les
instal·lacions actuals no hi ha cap zona d’emmagatzematge compartit o que no sigui d’ús
exclusiu dels paradistes. El mercat ocupa una superfície de 3.500 m2, on hi ha 22 parades i
un autoservei de 1.300 m2. Les dimensions reduïdes i la ubicació al centre de la Plaça de la
Unió, fa que la càrrega i descàrrega dels vehicles es pugui realitzar còmodament fora del
recinte. Per aquesta raó no disposa de molls de càrrega i descàrrega, sinó que els productes
es transporten a peu pla cap a l’interior [34].
Malgrat aquest fet es pren d’ara endavant el Mercat de la Unió com a microplataforma,
punt de ruptura de càrrega i inici de les rutes de repartiment.
5.3 Definició de la zona d’estudi
Per determinar la zona d’influència del sistema es tenen en compte dos paràmetres.
En primer lloc cal tenir present per a quin rang de distàncies és més eficient circular amb
una bicicleta que fer-ho amb una furgoneta. Com demostra l’esquema següent, per a
distàncies inferiors a 4km resulta més ràpid cobrir-les en bicicleta que no pas en vehicle
motoritzat. Malgrat que l’esquema no es refereix explícitament al transport de mercaderies
sinó a la mobilitat en general per una ciutat, es prendrà la xifra de 4 km com a distància
límit.
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Figura 7: Temps de viatge porta a porta segons el tipus de vehicle. Font: Assignatura Trànsit i Transports, 3r
OP. Classe: Vianants i ciclistes.

En segon lloc, és important definir el procés de distribució que es vol seguir. En general es
poden definir dos tipus de processos, els de descàrrega i els de repartiment. L’elecció d’un
o altre es fa en funció del model de distribució més adequat segons el tipus de mercaderies.
Les figures següents presenten els dos processos.

Receptor 1

Receptor 2

CENTRE DE
DISTRIBUCIÓ
Receptor 3

Receptor 4
Receptor 5

Figura 8: Procés de descàrrega. Font: Elaboració pròpia
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Receptor 1

Receptor 2

CENTRE DE
DISTRIBUCIÓ

Receptor 3

Receptor 5

Receptor 4

Figura 9: Procés de repartiment. Font: Elaboració pròpia.

El 22@ és una zona complexa i especial pel que fa al tipus de mercaderies que s’hi poden
moure. A l’apartat 5.4.2 d’aquest treball es detallen les característiques de les empreses i
els productes que conformen la demanda potencial. Tot i així, en aquest apartat es
classifiquen els canals logístics en tres grans grups, tots ells vàlids per a un procés de
repartiment.


PEC: Paqueteria, Express i Couriers. Aquest canal engloba aquelles empreses que
gestionen paqueteria de dimensions reduïdes i correu. Tenen com a característica
distintiva la necessitat de realitzar els lliuraments, que normalment són en àmbit
urbà de forma ràpida.



B2C7/Distribució domiciliària/e-commerce: És el canal en què s’efectua el
lliurament directe de l’empresa al consumidor final. És característic del comerç
electrònic i del servei de lliurament a domicili d’alguns establiments.



B2B8: És el canal en què s’efectua la recollida i el lliurament entre dues empreses.

El procés que optimitza les característiques de la bicicleta és el de repartiment, ja que
permet cobrir la demanda de diversos punts (multilliurament), amb càrregues de poc volum
i característiques variades.

7
8

B2C Business to Costumer.
B2B Business to Business.
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Tenint en compte el que s’ha dit fins ara es proposa limitar l’àrea d’influència del sistema a
un espai de 2,7 km2 que inclou les subzones 1, 2 i 6 del Pla Especial d’Infraestructures9. El
Mercat de la Unió es troba dins el perímetre delimitat. Tot i que no ocupa una posició
central (la més òptima), es troba a menys de 1,7 km del punt més distant del sistema. Com
es pot veure en el plànol P1 Zona d’estudi i Microplataforma, inclòs a l’Annex 1.1 el
perímetre segueix el següent traçat:
1. Carrer de Bilbao
2. Gran Via de les Corts Catalanes
3. Avinguda de la Meridiana
4. Carrer de la Marina
5. Carrer de Salvador Espriu
6. Carrer de la Llacuna
7. Passeig de Calvell
8. Carrer de la Jonquera
Aquesta distància és coherent tenint en compte la prova pilot d’una microplataforma al
barri de Sant Andreu durant el 2007 [35].
L’objectiu d’aquesta experiència era comprovar si mitjançant una microplataforma de
ruptura de càrrega i una distribució d’última milla amb vehicles elèctrics, era possible
disminuir el trànsit de vehicles comercials. La microplataforma es va instal·lar prop de
l’eix comercial de Sant Andreu per aprofitar la proximitat dels comerços de la zona, i es va
complementar l’ús de vehicles elèctrics amb el de bicicletes de càrrega. Els resultats de la
prova van ser satisfactoris, malgrat el baix nivell d’activitat. Els punts més destacables en
relació amb aquest treball són:


La importància de la ubicació de la microplataforma i l’estratègia de repartiment.



L’estalvi d’un 23% en combustible, que ascendeix fins al 44% si s’hi sumen els
trajectes en bicicleta.



9

La disminució de les emissions de CO2 en un 75%

1. Eix Llacuna 2. Campus Audiovisual 6. Llull-Pujades Ponent.
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La utilitat de disposar de bicicletes per realitzar lliuraments ràpids o amb poca
càrrega.

Figura 10: Límits de la prova i ubicació de la microplataforma. Font: Prova pilot de ruptura de càrrega al
districte de Sant Andreu. Informe final. Ajuntament de Barcelona.

5.4 Demanda potencial de mercaderies
5.4.1 Empreses dins l’àrea d’influència
La demanda potencial i per tant la viabilitat econòmica d’una DUMB depèn essencialment
de les empreses que es troben dins el radi d’actuació de la proposta, no només de la
quantitat sinó també de les seves característiques. Com s’explica en aquest treball, el 22@
és un districte amb una realitat urbana, econòmica i social pròpies. L’espai és
majoritàriament compartit per empreses les activitats de les quals es poden identificar en
cinc grans grups. Existeixen empreses dedicades a altres sectors i serveis que completen el
teixit del districte, així com associacions, grups culturals i equipaments. Però el volum que
comporta tenir en compte tots aquests actors, i la voluntat de relacionar la particularitat del
districte amb un sistema de repartiment d’última milla atípic, s’ha cregut convenient per a
la realització d’aquesta proposta tenir en compte només aquelles empreses dedicades a les
anomenades activitats @.
El resultat de superposar la zona d’influència, definida anteriorment, al teixit existent
d’empreses, es presenta en forma de taula a l’Annex 1.5.
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5.4.2 Tipus de mercaderia transportada
Les empreses que es concentren al 22@ i que es dediquen a activitats d’innovació
tecnològica es diferencien de les tradicionals, entre d’altres coses, pel tipus de mercaderies
que mouen entre elles. En general no és característic que una empresa @ treballi amb
volums molt grans de material, sinó que sol moure volums d’informació molt elevats. Això
fa pensar a priori que la necessitat de transportar mercaderies entre les empreses és poc
rellevant en comparació amb altres sectors. Malgrat això no és possible pensar que el flux
de mercaderies en els clusters del districte serà insignificant. Precisament el fet d’agrupar
empreses en clusters genera alguns avantatges que afavoreixen la necessitat de moure
mercaderies entre si. El que cal tenir en compte és el tipus de mercaderies que es mouen o
que es necessiten en un cluster on la matèria primera és la informació i la tecnologia.
Aquest és el punt diferencial respecte altres sectors i el que definitivament fa pensar que un
sistema de repartiment amb bicicleta pugui no ser una utopia.
Criteris per classificar els productes i les mercaderies:
TAULA 2: Classificació de mercaderies

Mercaderies transportables amb

Classificació de mercaderies

Cargobike

Sòlids
Segons l'estat físic

Líquids

Segons l'estat físic

Sòlids

Gasosos
Segons les

Duradors

Segons les

Duradors

propietats

Peribles

propietats

Peribles

Longitud

Longitud < 1,12m

Segons la unitat de

Superfície

Segons la unitat de

Superfície

mesura

Pes

mesura

Pes < 180kg

Capacitat

Capacitat < 1,5m3

Segons la rotació de

D'alta rotació

Segons la rotació

D'alta rotació

sortida

De mitjana rotació

de sortida

De mitjana rotació
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De baixa rotació

De baixa rotació

Petites
Mitjanes
Segons el volum o la

Paletitzades

Segons el volum o

Petites

dimensió

Voluminoses

la dimensió

Mitjanes

De dimensions
especials
Lleugeres < 5kg
Segons el pes

Mitjanes 5 < 25kg
Pesades 25kg < 1tn

Lleugeres
Mitjanes

Segons el pes

Pesades < 180kg

Molt pesades > 1tn
Segons la forma

Senzilles

Segons la forma

Senzilles

d'apilar-les

Apilables

d'apilar-les

Apilables

Segons el lot

Unitàries

Segons el lot

Per lots
Resistents

Segons la fragilitat

Unitàries
Per lots
Resistents

Lleugeres

Segons la fragilitat

Fràgils

Lleugeres
Fràgils

Font: Distribución interna de los Productos, McGraw-Hill.

Si es particularitza la taula anterior pel tipus d’activitat que es realitza en els clusters i s’hi
inclouen aquells serveis que una concentració d’empreses pot requerir, com ara caterings,
missatgeria i e-commerce, en resulta una classificació senzilla però molt apropiada per
moure en bicicleta.


Paqueteria



Missatgeria



Càtering

5.4.3 Volum potencial de mercaderia
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El volum potencial de mercaderia és la quantitat de béns que per les seves característiques
podrien ser transportats amb una cargobike si les empreses que es troben dins el radi
d’influència del sistema decidissin utilitzar el repartiment amb bicicleta.
Per conèixer aquest volum de manera precisa s’hauria de preguntar a tots els agents
implicats si, en el cas que existís, farien ús d’un sistema de distribució urbana amb
bicicleta. També caldria conèixer exactament quines característiques i quina quantitat de
productes es necessiten moure. En general és difícil obtenir dades concretes sobre el
moviment de béns, ja que en gran mesura aquest moviment es dóna dins el sector privat i
involucra diversos participants. Per tant, el sector públic destina pocs recursos a obtenir i
mantenir una base de dades sòlida i contrastada [36].
En aquest cas, com que es tracta d’un nombre d’empreses molt elevat i, a més, si el sistema
existís, podria no limitar-se a servir empreses d’activitats @ sinó que també interactuaria
amb el petit comerç i amb altres serveis, s’ha optat en aquesta proposta treballar a partir
d’hipòtesis.
Es vol determinar quin és el flux potencial de béns que es poden transportar per l’interior
del sistema i des de l’exterior. Per obtenir aquesta magnitud es farà servir la informació
relativa al nombre de repartiments que tenen lloc dins el límit d’estudi en un dia feiner.
Donat que no ha sigut possible obtenir dades quantitatives de totes les empreses, s’ha optat
per relacionar les dades obtingudes en estudis similars a altres ciutats, amb la dimensió
(nombre d’empleats) i la facturació de les empreses @.
La següent taula mostra el potencial de repartiment en bicicleta segons el sector. Les
empreses @ es troben en gran part dins els sectors:
-“Manufacturing”
-“Business Activities”
-“Public Administration”
-“Education”
-“Health”
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TAULA 2 bis: Potencial de repartiment en bicicleta segons el sector

Font: Cycle freight in London 2009 [17]

Estudis consultats per determinar el nombre de repartiments diaris en sectors
similars a les empreses @.
El document d’on s’han extret les dades referents als repartiments per establiment en dia
feiner és el Review of UK Urban Freight Studies[37].
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L’estudi posa en comú i compara els resultats de 30 treballs realitzats al Regne Unit
referents a la distribució urbana de béns entre 1996 i 2008. En el document no es mostren
les dades directes dels estudis sinó només els resultats obtinguts, la qual cosa implica no
conèixer amb exactitud quin ha estat el mètode de treball en cada estudi.
De tots els casos tractats al document només s’han agafat, per a aquesta proposta, els
resultats dels estudis Wallington (2005), Norwich/London 1999 i Park Royal.
S’ha escollit l’estudi realitzat a Wallington, ja que la classificació d’establiments separa
específicament aquells dedicats a Serveis Professionals, Financers i Oficines, d’altres
menys representatius per aquesta proposta com poden ser botigues, restaurants o petit
comerç. L’estudi va ser realitzat el 2005 per la consultoria de transports MVA [38], per la
qual cosa les dades són força recents. D’altra banda Wallington és una població petita al
sud de Londres les característiques de la qual difereixen força del 22@.
L’estudi realitzat a Norwich i a la zona de Marylebone (centre de Londres) l’any 1999
detalla el moviment de vehicles associat al repartiment setmanal, segons el tipus
d’establiments. D’aquest document s’han utilitzat les dades referents als següents
establiments:


Chemical factory



Large Office (A)



Large Office (B)



Computer shop



Hardware shop

Tant al cas de Norwich com al de Park Royal els resultats referents al nombre de
repartiments es donen per setmana. Per tal de poder operar amb les dades dels tres estudis,
s’han convertit els repartiments setmanals a repartiments diaris tenint en compte que una
setmana consta de 6 dies laborables.
Finalment també s’han consultat els resultats de l’estudi elaborat per MVA [38] a Park
Royal (a l’oest de Londres), ja que es tracta d’una zona principalment industrial i
comercial on es localitzen empreses com BBC TV, Royal Mail i DHL. L’activitat
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industrial principal està relacionada amb el sector de l’alimentació, amb especial interès
per esdevenir el centre d’innovació en productes alimentaris de Londres (Food Innovation
Centre) [39].
Hipòtesis per establir la relació entre repartiments per establiment en dia
feiner, volum de facturació i dimensió de les empreses.
S’estableixen dues hipòtesis.
1. El nombre mitjà de repartiments en un dia feiner que s’utilitza com a base en
aquesta proposta és la mitjana global dels repartiments realitzats als grups Office,
Financial&Professional Services, Chemical factory, Large Office (A), Large Office
(B), Computer shop i Hardware shop, dels estudis prèviament descrits.
2. La mitjana de repartiments en dia feiner es pondera en funció del volum de
facturació i la dimensió (nombre d’empleats) de les empreses que constitueixen el
22@, segons els criteris següents:

-

La mitjana de repartiments en dia feiner s’assigna al grup més representatiu
de la mostra. Per als altres grups s’estableix una relació lineal que segueix
les següents rectes:
Y= 0,1 x + 9 ; Segons el nombre de treballadors de cada empresa.
Y= 1,67·10-6 ·x + 9 ; Segons la facturació de cada empresa.

-

Els factors de ponderació obtinguts s’ajusten per obtenir un únic factor que
tingui en compte el nombre de treballadors i la facturació de dels empreses
a la vegada.

Justificació de les hipòtesis.
Plantejar hipòtesis per establir una relació entre repartiments, volum de facturació i
dimensió de les empreses pot ser útil per particularitzar l’estudi. És interessant caracteritzar
la proposta a partir del major nombre de dades de què es disposa, però no s’ha de perdre de
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vista que la realitat econòmica, social i cultural entre el Regne Unit i el nostre país és
diferent. Aquest fet podria significar que els resultats de dos estudis similars no
coincidissin. És per això que podria ser interessant (havent quedat fora d’aquest projecte)
elaborar un estudi del mercat potencial d’una DUMB al 22@, o fin i tot a nivell de tota la
ciutat de Barcelona. No només seria important de cara a valorar la implantació d’un negoci
de transport de mercaderies d’aquest tipus, sinó que també ajudaria a conèixer la percepció
de la bicicleta com a vehicle de càrrega.
Davant la manca de dades específiques, perquè no s’han trobat estudis similars a la ciutat
de Barcelona o en un entorn de característiques molt semblants, s’ha decidit partir dels
resultats obtinguts als estudis britànics esmentats. De tots els que apareixen al Review of
UK Urban Freight Studies [37], s’han escollit els que més s’aproximen al cas 22@. Això
significa que s’ha renunciat a tenir un volum major de dades, amb la finalitat que siguin
més precises i indueixin a un error menor.
Amb l’objectiu de particularitzar els resultats en aquesta proposta, s’han volgut tenir en
compte algunes característiques de les empreses establertes dins la zona d’estudi. Per
aquesta raó s’ha consultat el Dossier de Premsa [40]. D’aquest document se n’ha extret la
classificació de les empreses segons el nombre de treballadors i segons el volum de
facturació. Les dades es presenten al Dossier de Premsa [40] en forma de percentatge. Les
empreses estan agrupades segons 5 forquilles en cada cas, una de les quals fa referència a
aquelles empreses que no van contestar l’estudi. El fet que les dades es presentin en
percentatge i que no sigui possible conèixer a quina forquilla pertany cada empresa, fa
pensar en la necessitat de ponderar el nombre de repartiments mitjans segons les diferents
categories, per tal d’obtenir una millor aproximació a la DUM real.
Volum de negoci de les empreses al 22@ (any 2007). Dades globals del cens: 1.441
empreses, 3.800 milions d’euros facturats.
TAULA 3: Volum de negoci

Volum de negoci €

% Total empreses

Menys de 600 mil

45,1

Entre 600 mil i 3 milions

18,2
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Entre 3 milions i 15 milions

9,3

Més de 15 milions

4,8

Ns/Nc

22,6

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Dossier de Premsa 22@ [40]

Dimensió de les empreses segons el nombre de treballadors en el centre de feina del 22@.
Dades globals del cens: 1.441 empreses, 31.000 treballadors.
TAULA 4: Nombre de treballadors

Nombre de treballadors

% Total empreses

Menys de 10

64,6

Entre 11 i 50

23,6

Entre 51 i 250

8

Més de 250

2,3

Ns/Nc

1,5

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Dossier de Premsa 22@ [40]

Obtenció de la mitjana global de repartiments diaris


Dades de partida:

A continuació es presenten les taules on es mostren els repartiments obtinguts en els
estudis originals.
TAULA 5: Repartiments en dia feiner segons el tipus d’empresa. Wallington, 2005
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Font: Review of UK Urban Freight Studies [37]

TAULA 6: Repartiments setmanals segons el tipus d’empresa. Norwich/London

Font: Review of UK Urban Freight Studies [37] Part de la taula original

TAULA 7: Repartiments setmanals segons el tipus d’empresa. Park Royal

Font: Review of UK Urban Freight Studies [37] Part de la taula original

La següent taula és un resum de les dades obtingudes en els diferents estudis.10
TAULA 8: Resum dels estudis. Repartiments en dia feiner

Estudi
Wallington
Norwich/London

10

Tipus d'establiment

Repartiments en
dia feiner

Office

11

Financial & Professional services

1,5

Chemical factory

15

Large Office

13

Es considera que una setmana té sis dies feiners.
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Park Royal

Large Office

10

Computer shop

6

Hardware shop

5

Zona industrial

20

Mitjana de repartiments en dia feiner

10

Font: Elaboració pròpia



Procés de ponderació

En primer lloc es ponderen el nombre de repartiments segons les dues variables, dimensió
de les empreses i facturació, per separat.
Es proposa obtenir una relació lineal entre cada una de les variables i el nombre de
repartiments diaris. El valor mitjà obtingut a partir del Review of UK Urban Freight
Studies [37] s’assigna a la forquilla amb més representació de cada variable, i es pren el
límit superior de l’interval com a imatge dels repartiments. Així doncs, en el cas d’una
empresa de 10 treballadors, es realitzen de mitjana 10 repartiments diaris. Segons aquest
criteri, també es pot dir que una empresa amb una facturació anual de 600.000€ realitza de
mitjana 10 repartiments diaris. Aquest representa el punt inicial de la recta i a continuació
es proposa el pendent.



Pendent de la recta

En començar aquesta proposta es pretenia trobar en estudis ja publicats un valor que
relacionés la dimensió d’una empresa (tant en nombre de treballadors com en facturació)
amb les seves necessitats de repartiment. Finalment s’ha vist que aquesta possible relació
no és en cap cas directa ni trivial, ja que depèn de múltiples factors. Entre d’altres hi tenen
a veure el sector de negoci, la ubicació geogràfica, el context econòmic, etc. Com que no
és objecte d’aquest treball entrar en l’anàlisi de cada una de les empreses, però és
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fonamental obtenir un valor que determini el pendent de la recta, s’ha optat per proposar un
coeficient que respongui al sentit comú.


Relació repartiments - nombre de treballadors

Es pren el valor 0,1 com a pendent de la recta que relaciona linealment la dimensió en
nombre de treballadors d’una empresa amb el nombre de repartiments que genera. Aquest
valor significa que per cada 10 treballadors més que té una empresa, es genera un
repartiment. Per tant, una empresa de, per exemple, 30 treballadors, genera 12 repartiments
diaris.
Gràfic 1: Relació entre repartiments i nombre de treballadors

Relació 1: Repartiment-Nombre de treballadors

Repartiments en dia feiner

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

Nombre de Treballadors

250

300

Font: Elaboració pròpia

La recta no passa per l’origen de coordenades, ja que el primer valor es correspon a
assignar la mitjana de repartiments diaris (10 repartiments/dia) al límit superior de la
forquilla més representativa (10 treballadors). L’equació de la recta que descriu la relació
anterior és: y = 0,1x +9
A partir d’aquesta recta s’obtenen els factors de ponderació que ajusten la mitjana de
repartiments diaris per cada rang de dades.
TAULA 9: Factors de ponderació segons el nombre de treballadors de l’empresa.
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Nombre de treballadors Y=0,1x+9 Factor de ponderació respecte la mitjana
10

10

1

30

12

1,2

150

24

2,4

250

34

3,4
Font: Elaboració pròpia



Relació repartiments - facturació

Es pren el valor 1,67 x 10^-6 com a pendent de la recta que relaciona linealment el volum
de facturació d’una empresa amb el nombre de repartiments que genera. Aquest valor
significa que per cada 600.000€ més de facturació anual, es genera diàriament un
repartiment. Per tant una empresa que factura anualment per exemple 1,8 milions d’euros
genera 12 repartiments diaris.
Gràfic 2: Relació entre repartiments i volum de facturació

Repartiments en dia feiner

Relació 2. Repartiments-Volum de facturació
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

200000 400000
0
0

600000
0

800000
0

1E+07 1,2E+07 1,4E+07 1,6E+07

Volum de facturació en €
Font: Elaboració pròpia.

A partir d’aquesta recta s’obtenen els factors de ponderació que ajusten la mitjana de
repartiments diaris per cada rang de dades.
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TAULA 10: Factors de ponderació segons la facturació de l’empresa.

Facturació annual (€) Y=(1/600.000)x+9 Factor de ponderació respecte la mitjana
600.000

10,002

1

1.800.000

12,006

1,2

9.000.000

24,03

2,4

15.000.000

34,05

3,4

Font: Elaboració pròpia

La manca de dades específiques, perquè no s’han trobat estudis similars a la ciutat de
Barcelona o en un entorn de característiques molt semblants, fa que els càlculs i els
resultats posteriors d’aquesta proposta estiguin fonamentats en les hipòtesis anteriors. La
qual cosa no és negativa però suposa que els resultats podrien canviar significativament si
varien els factors de ponderació.


Ajust dels factors de ponderació

Amb el que s’ha explicat fins ara, ja es tenen les eines per conèixer el nombre de
repartiments diaris que genera cada empresa segons les seves característiques. El que cal
fer per obtenir un únic factor de ponderació que majori la mitjana en funció del nombre de
treballadors i de la facturació, és ajuntar els criteris i avaluar la seva incidència per a cada
tipus d’empresa.
Per avaluar la independència de la relació entre els dos criteris, s’ha cregut convenient
utilitzar una taula de contingència.
Aquesta eina estadística és una taula de doble entrada que permet conèixer la freqüència de
cada possible combinació entre les dues variables donades. La darrera fila i la darrera
columna de la taula representen els totals, que sumats donen com a resultat la població
total de la mostra.
La població total és, en aquest cas, el conjunt de totes les empreses que es troben dins el
radi d’influència del sistema (220 empreses). Les variables que conformen les entrades de
la taula són per una banda el nombre de treballadors de l’empresa, i per l’altra la
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facturació. La taula de contingència permet saber, tant en forma de percentatge com en
valors absoluts, la quantia d’empreses que compleixen tots dos criteris a la vegada per a
cada forquilla.
TAULA 11: Taula de contingència. Relació en percentatge.

% Volum de facturació
Entre 600

Entre 3

mil i 3

milions i

milions

15 milions

29,1

11,8

6,0

Entre 11 i 50

10,6

4,3

Entre 51 i 250

3,6

Més de 250

% Nombre de

Menys de

treballadors

600 mil

Menys de 10

Més de 15

Ns/Nc

TOTAL

3,1

14,6

64,6

2,2

1,1

5,3

23,6

1,5

0,7

0,4

1,8

8

1,0

0,4

0,2

0,1

0,5

2,3

Ns/Nc

0,7

0,3

0,1

0,1

0,3

1,5

TOTAL

45,1

18,2

9,3

4,8

22,6

100

milions

Font: Elaboració pròpia.

TAULA 12: Taula de contingència. Nombre absolut d’empreses.

Volum de facturació
Nombre de treballadors

Menys de
600 mil

Entre

Entre 3

600 mil i milions i 15
3 milions

milions

Més de 15
milions

Ns/Nc

TOTAL

Menys de 10

64

26

13

7

32

142

Entre 11 i 50

23

9

5

2

12

52

Entre 51 i 250

8

3

2

1

4

18

Més de 250

2

1

0

0

1

5

Ns/Nc

1

1

0

0

1

3

TOTAL

99

40

20

11

50

220

Font: Elaboració pròpia.

Els resultats de la darrera taula mostren en valors absoluts el nombre d’empreses que
compleix a la vegada els dos criteris proposats. Aquests valors donen idea de la naturalesa
de les empreses. Observant les dues taules es pot veure com la major part de les empreses
(55,8%) es troben compreses dins les dues primeres files i columnes.
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A cada fila i columna li correspon un factor de ponderació que segueix la llei lineal
descrita anteriorment. Per tant cada cel·la està ponderada per dos factors a la vegada. Amb
l’objectiu d’unificar aquests factors i obtenir per cada rang d’empreses un nombre de
repartiments concret, es dóna un pes del 50% a cada criteri de ponderació. La taula
resultant mostra la quantitat de repartiments generats segons el tipus d’empresa ponderats
tal i com s’ha explicat, així com el total de repartiments generats dins la zona d’estudi per
les 220 empreses en un dia feiner.

TAULA 13: Taula de contingència. Nombre de repartiments ponderats.

Volum de facturació
Nombre de treballadors

Menys de
600 mil

Entre 600 Entre 3
mil i 3 milions i 15
milions

milions

Més de 15
milions

Ns/Nc

TOTAL

Menys de 10

641

285

225

150

321

1622

Entre 11 i 50

258

113

87

57

129

645

Entre 51 i 250

135

58

39

25

68

324

Més de 250

50

21

14

8

25

119

Ns/Nc

15

13

5

3

7

44

TOTAL

1099

490

370

244

551

2753,5

Font: Elaboració pròpia.

El total de repartiments generats en un dia, dins la zona d’estudi proposada, és de 2753,5.
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6. COSTOS ASSOCIATS A LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE
MERCADERIES
En aquest apartat s’analitzen els costos associats a la distribució urbana de mercaderies.
Sovint quan es parla de cost es tendeix a pensar tansols en el cost econòmic que
repercuteix directament a l’acció. Però en quasi tots els casos aquest pot no ser l’únic i fins
i tot pot no ser el més rellevant. Cal tenir en compte aquelles accions indirectes però
associades a l’acció (en aquest cas el repartiment de mercaderies) que influeixen a l’hora
de fer un balanç global del cost o impacte del sistema. No es pot assumir doncs que el cost
generalitzat percebut d’un desplaçament serà el cost total d’aquest. És per aquesta raó que
en aquest treball es consideren els següents tres grups de costos indirectes, la suma dels
quals dóna el cost total de repartiment.
1. Cost ambiental i social
2. Cost temporal
3. Cost econòmic
6.1 Cost ambiental i social


Contaminació atmosfèrica

Es calcula que a Bercelona el 13,7% del vehicles privats, són comercials.
La distribució del consum energètic a Barcelona atorga al transport el 42,8% del total.
Aquesta despesa energètica es tradueix en un impacte ambiental negatiu que afecta en
forma d’externalitat al conjunt de la població [32].
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Gràfic 3: Distribució del consum energètic a Barcelona. Font: Pla de Mobilitat Urbana [32].

A la taula següent es pot veure el consum energètic per modes, calculat en MJ/viatger-km.
Segons aquesta classificació una bicicleta està qualificada de molt eficient mentre que el
cotxe (o furgoneta en el cas d’una DUM) és qualificat de poc eficient i el seu consum
energètic és de mitjana 58 vegades superior al de la bicicleta .
TAULA 14: Consum energètic per modes de transport.

Font: Mobilitat més sostenible. Ciutat més confortable [43]

L’elevat consum energètic dels vehicles motoritzats podria no ser un problema si els
combustibles utilitzats no fossin contaminants, i si no provinguéssin de fons finites. Com
que aquest no és el cas s’han de considerar costos ambientals aquelles emissions
perjudicials que generen els motors dels vehicles.
Els principals contaminants que emeten els vehicles de gasolina són el Diòxid de Carboni,
el Monòxid de Carboni, els Hidrocarburs i l’Òxid de Nitrògen.
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TAULA 15: Comparació d’emissions contaminants.

Font: Mobilitat més sostenible. Ciutat més confortable [43]

A l’article Assessing model for adoption of new logistical services: An application for
small orders of goods distribution in Brazil (2010) [41], es proposa utilitzar la velocitat
com a variable per calcular les emisions de tres dels components citats anteriorment.
Monòxid de Carboni (g/km) = -4,51+726*V-1+1,34*10-3*V2
Hidrocarburs (g/km) = -2,8+62,48* V-1
Òxid de Nitrògen (g/km) = 1,03+7,477*10-5*V2
Pel què fa al Diòxid de Carboni, es calcula que una furgoneta genera unes emisions
d’aproximadament 212g de CO2/km quan circula per zones urbanes (un 30% més que si ho
fa per zones interurbanes) [42].
Monetitzar la contaminació ambiental és una tasca difícil ja que s’han de tenir en compte
aquells efectes negatius sobre la salut i el medi ambient que poden ser causats per les
emisions de gasos nocius. Com es proposa a l’article esmentat, s’utilitzen els següents
valors per monetitzar les emisions11.
Monòxid de Carboni = 0,07€/kg
Hidrocarburs = 0,45€/kg
Òxid de Nitrogen = 0,44€/kg
El cost total indirecte de la contaminació atmosfèrica generada per un vehicle lleuger és
segons l’Autoritat del Transport Metropolità de 0,02 €/km [43]
11

Conversió de la moneda utilitzada a la fórmula original: 1 R$ (Brazil) = 0,39211€ a data de 5 de Juny de
2012.
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Contaminació acústica

El 80% de la contaminació acústica a Barcelona és deguda als vehicles de motor. El trànsit
rodat a les ciutats té un nivell de soroll de 85db aproximadament. Es considera que el seu
cost indirecte és de 0,01€/km [43].


Cost de congestió

Els costos de congestió són aquells costos indirectes que assumeix el conductor i que tenen
en compte les pèrdues de temps així com l’increment de consum de combustible i
d’emissions de CO2. S’estima que a Barcelona de mitjana els conductors inverteixen 12
miunts diaris en costos de congestió. Segons la Fundació RACC això es tradueix en 460 €
anuals [44]
L’Ajuntament de Barcelona xifra en 0,06€/km el cost de l’increment de congestió [43].


Cost de l’accidentalitat

L’accidentalitat és un cost social que sovint es passa per alt però que cal tenir en compte
com a cost indirecte. En aquest sentit és difícil monetitzar l’accidentalitat si es vol tenir en
compte el risc i diferenciar entre vehicles.
L’Ajuntament de Barcelona quantifica l’accidentalitat d’un cotxe a la ciutat en 0,06 €/km
[43].
És interessant comparar els riscos utilitzant dues unitats de mesura diferents. A la imatge
es mostren els riscos per km i per viatge de la bicicleta i del cotxe. Pel què fa als riscos per
km, la bicicleta té uns nivells 12 vegades superiors al cotxe. Però sorprenentment si es
comparen els accidents mortals en funció del nombre de viatges, el cotxe és 4 vegades
superior a la bicicleta. En trames urbanes i sobretot en sistemes de repartiment té molt més
pes el nombre de viatges que es fan en un dia que no pas el kilometratge total. Aquest
últim és més significatiu en desplaçaments de llarga distància.
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Figura 11: Riscos per km i per viatge en diferents modes. Font: Assignatura Trànsit i Transports, 3r OP.
Classe: Vianants i ciclistes.

La imatge presentada és d’un estudi elaborat l’any 1994. Des de l’any 2000 fins el 2010
l’accidentalitat s’ha reduït un 30% [45], però entre 2008 i 2011 ha augmentat el nombre
d’accidents on hi ha una bicicleta implicada en un 6,3% mentre que entre les furgonetes ha
disminuït un 10,2%. També cal explicar que el nombre de desplaçaments diaris en bicicleta
per la ciutat ha augmentat un 10,92% en el mateix periode, mentre que el parc de
furgonetes s’ha reduït en un 18,3%. Actualment aquest grup correspon al 3,3% del total de
vehicles de Barcelona [46].
A l’estudi Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling [10]
[47], l’autor assegura que incrementar la presència de bicicletes i vianants en una ciutat
afavoreix la disminució de l’accidentalitat, ja que els conductors augmenten la seva
concentració i són més conscients de la presència de bicicletes i vianants als carrers.
Donat que la taxa d’accidentalitat respecte a l’increment de vehicles és més alta per les
furgonetes, però que la gravetat dels accidents sol ser superior en el cas de les bicicletes,
es quantifica per igual l’accidentalitat d’ambdós vehicles. Es prèn la quantificació de
l’Ajuntament, que com s’ha dit abans és de 0,06€/km [43].
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Cost pel consum d’espai urbà

L’espai urbà és un bé valuós en ciutats denses com Barcelona. És un element finit que ha
de satisfer les necessitats de tots els ciutadans. Per això el correcte aprofitament d’aquest
espai representa un benefici pel conjunt de la població, i el mal ús o l’ús ineficient
representa una externalitat.
En el cas de l’ocupació de la calçada per part del trànsit, és evident que aquesta serà més
eficient quan més gran sigui la capacitat del vehicle. Com es mostra a la següent figura,
l’espai demandat per transportar un nombre determinat de persones depèn directament del
vehicle que s’utilitzi. La capacitat de la via dependrà doncs del mitjà de transport. A la
figura següent es representa la capacitat d’un carril de 3,5m d’amplada en funció del
vehicle. Una bicicleta ocupa 5 vegades menys espai que un automòbil, pel què
l’aprofitament d’espai és més gran.
Es podria pensar que si la capacitat de càrrega d’una furgoneta és superior al d’una
bicicleta, l’aprofitament de l’espai serà millor. Això només és cert si la furgoneta circula
aprofitant adequadament i durant tot el recorregut la seva capacitat. De mitjana les
furgonetes de repartiment viatgen al 50% de la seva capacitat, amb la qual cosa el
desaprofitament és important.
L’Ajuntament de Barcelona estableix el cost d’inversions en infraestructures en 0,03€/km
[43]. El cost per una bicicleta de càrrega és 5 vegades inferior.
6.2 Cost temporal


Cost temporal de trajecte

Durant un cicle de repartiment complet es produeixen diferents accions, cadascuna de les
quals consumeix un temps determinat.
o Operació de càrrega i descàrrega a la microplataforma.
El temps d’operació de càrrega dels vehicles depèn en primer lloc de la mecanització del
procés. Com que el tipus de mercaderia que es distribueix entre les empreses @ és de
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dimensions reduides, d’acord al què s’ha explicat en anteriors apartats, el procés de càrrega
i descàrrega es realitza manualment tant en furgonetes com a les bicicletes de càrrega.
o Temps de desplaçament fins a la següent parada.


Temps de recorregut

Aquest temps es calcula a partir de la velocitat mitjana del vehicle. A Barcelona la
velocitat mitjana de recorregut a la què circula un cotxe per la trama d’Eixample és de 20,8
km/h [48].


Temps dedicat a buscar un lloc de parada.

No és suficient calcular el temps de recorregut fins al punt on s’ha de realitzar la
descàrrega, ja que aquest no té en compte la necessitat de buscar un espai pròxim al destí
on poder descarregar la mercaderia. A determinades zones de Barcelona el pes d’aquest
temps pot arribar a ser molt important. A tota la ciutat es poden trobar zones de càrrega i
descàrrega però no sempre estan disponibles quan es necessiten. L’elevat temps necessari
per buscar un estacionament regular és una de les raons per les quals molts operadors opten
per estacionar de forma irregular, en doble fila, davant de guals, a sobre d’un pas de
vianants, etc.
La no disponibilitat de places per a càrrega i descàrrega es deu principalment a dues
causes.
En primer lloc l’espai limitat de la ciutat fa que a vegades sigui incompatible poder
destinar un espai proporcional al volum d’operacions comercials que tenen lloc a
determinades zones. En aquests casos la zona habilitada per càrrega i descàrrega es situa el
més a prop possible però sovint obliga a transportar la mercaderia a mà durant un
recorregut llarg. En altres casos es permet (a vegades amb restriccions temporals) dur a
terme l’operació en zones no destinades principalment a aquest ús. Un exemple d’aquest
cas seria alguns carrers peatonals del barri de Ciutat Vella.
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En segon lloc el mal ús de les zones reservades a càrrega i descàrrega fa que aquestes no
absorbeixin adequadament la demanda comercial. Segons el Pla de Mobilitat Urbana [32]
un 35% de l’ocupació de les zones de càrrega i descàrrega es fa de forma irregular per
vehicles no comercials. El 18% l’ocupen vehicles comercials que s’estacionen durant més
d’una hora, cosa no permesa ja que la limitació màxima de temps és de 30 min. El 47%
restant l’ocupen vehicles comercials que estacionen un temps inferior a una hora.

Gràfic 4: Distribució de vehicles estacionats en zona de càrrega i descàrrega de 8 a 14h. Font: Assignatura
Trànsit i Transports, 3r OP. Classe: DUM.

Gràfic 5: Situació del vehicles estacionata en zona de càrrega i descàrrega. Font: Assignatura Trànsit i
Transports, 3r OP. Classe: DUM.
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Malgrat això, l’Ajuntament de Barcelona indica que el 96% de les operacions tenen una
durada inferior a 30 min i el 90% són de menys de 15 min.
La zona del 22@ compta amb força espais reservats a càrrega i descàrrega. La majoria es
troben als xamfrans del carrers i l’estacionament es fa en bateria. La disponibilitat d’espai
en aquesta zona és molt més gran que en barris més densos. Ara bé, la demanda
d’operacions també és d’un volum elevat degut a les característiques industrials del barri
del Poblenou. A banda de les empreses @, en aquesta zona hi conviuen magatzems i
indústries mitjanes que mouen volums elevats de mercaderies i que per tant requereixen de
molt espai per realitzar les operacions.
En el plànol P5 Escenari 1 inclòs a l’Annex 1.1 es pot observar com la concentració més
gran de zones de càrrega i descàrrega es situa entre els carrers Ciutat de Granada i Bilbao
mentre que la màxima concentració d’empreses @ es troba entre els carrers Marina i Àvila.
En el cas de les bicicletes de càrrega, aquest temps és molt inferior ja que estan
autoritzades a realitzar l’operació de càrrega i descàrrega a sobre la vorera quan l’espai és
suficient. Això significa un important estalvi de temps en el conjunt del repartiment ja que
permet anular el temps de búsqueda d’aparcament.
La Fundació RACC [49] estima en 3 minuts el temps mitjà de búsqueda d’aparcament.
Tenint en compte la velocitat mitjana de recorregut d’una furgoneta, en 3 minuts s’ha
recorregut 1,04km.
L’Ajuntament de Barcelona valora el temps de trajecte en 0,14€/km i el temps d’accés i
espera (búsqueda d’aparcament) en 0,07€/km [43].
o Temps de càrrega i descàrrega
El temps mitjà de càrrega i descàrrega d’una furgoneta és de 15 minuts [33]. Aquest sol ser
el temps més representatiu dins el total del cicle de repartiment. Dependrà de la proximitat
entre la zona de càrrega i descàrrega i l’empresa a la què es serveix. També hi influeix la
mecanització de l’operació i el tipus de mercaderia servida. El cost associat una furgoneta
és de 7,21€/h [5], tal com es mostra a la taula següent.
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TAULA 16: Cost unitari d’una furgoneta en funció del temps.

Font: Logística de la Distribució Urbana de Mercaderies [5].

En el cas de les bicicletes de càrrega aquesta operació comporta un temps molt menor.
Això és degut a què, com s’ha explicat abans, poden efectuar l’operació des de la vorera i
per tant just davant de la porta que serveixin. El temps mitjà de l’operació és de 5 minuts
(font: experiència de B-Line). Per als càlculs del cost referents a aquest apartat es
consideren 5 minuts, però a l’hora de calcular el temps de ruta als escenaris, es prèn 15
minuts.
6.3 Cost econòmic
Finalment el cost econòmic que comporta el desplaçament en vehicle privat (cotxe) es
presenta a la figura següent.
TAULA 17: Cost del desplaçament en vehicle privat.
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Font: Assignatura Trànsit i Transports, 3r OP. Classe: Vianants i ciclistes.

S’obtenen les taules següents d’elaboració pròpia a partir de les referències proposades a la
figura anterior i al document Mobilitat més sostenible, ciutat més confortable [43].
TAULA 18: Cost del desplaçament en furgoneta

Cost del desplaçament en furgoneta
Concepte
Preu total
Adquisició
25.000€ (120.000km/8anys)
Manteniment
100€ (10.000km)
Reparació
20% d'adquisició
Assegurança
600€/any
Impostos (ITV+IVTM)
300€/any (15.000km/any)
Combustible
6,5L/100km (1,4€/L)
Multes
Total

Preu/km
0,21€/km
0,01€/km
0,04€/km
0,04€/km
0,02€/km
0,09€/km
0,01€/km
0,42€/km

Font: Elaboració pròpia.
Taula 19: Cost del desplaçament en bicicleta de càrrega.

Cost del desplaçament en bicicleta de càrrega
Concepte
Preu total
Adquisició
3.000€ (120.000km/8anys)
Manteniment
100€ (10.000km)
Reparació
20% d'adquisició
Assegurança
230€/any (tot risc)(15.000km/any)
Impostos (ITV+IVTM)
Combustible
Multes
Total

Preu/km
0,025€/km
0,01€/km
0,005€/km
0,015€/any
0€/km
0€/km
0,01€/km
0,065€/km

Font: Elaboració pròpia.
TAULA 20: Cost del desplaçament en furgoneta. Ús limitat a la zona d’estudi.

Cost del desplaçament en furgoneta
Ús limitat a la zona d'estudi
Concepte
Preu total
Adquisició
25.000€ (32.000km/8anys)
Manteniment
100€ (10.000km)
Reparació
20% d'adquisició
Assegurança
600€/any (4.000km)
Impostos (ITV+IVTM)
300€/any (4.000km/any)
Combustible
6,5L/100km (1,4€/L)
Multes
Total
Font: Elaboració pròpia.
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Preu/km
0,78€/km
0,01€/km
0,16€/km
0,15€/km
0,07€/km
0,09€/km
0,01€/km
1,27€/km
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TAULA 21: Cost del desplaçament en bicicleta de càrrega. Ús limitat a la zona d’estudi.

Cost del desplaçament en bicicleta de càrrega
Ús limitat a la zona d'estudi
Concepte
Adquisició
Manteniment
Reparació
Assegurança
Impostos (ITV+IVTM)
Combustible
Multes
Total

Preu total
3.000€ (32.000km/8anys)
100€ (10.000km)
20% d'adquisició
230€/any (tot risc)(4.000km/any)

Preu/km
0,093€/km
0,01€/km
0,018€/km
0,058€/any
0€/km
0€/km
0,01€/km
0,19€/km

Font: Elaboració pròpia.

Els resultats de comparar les taules són que en ambdós casos el cost econòmic de la
furgoneta és entre 6 i 7 vegades superior al de la bicicleta de càrrega.
TAULA 22: Cost global. Cas general.

Cost global. Cas general
Concepte
Costos Ambientals (€/km)
Contaminació Atmosfèrica
Contaminació Acústica
Congestió
Accidentabilitat
Ocupació de l'espai urbà
Costos Temporals (€/km)
Temps de trajecte
Temps de búsqueda d'aparcament
Temps de càrrega i descàrrega en €
(15min furgoneta)(5min bici)
Costos Econòmics (€/km)
Cost del desplaçament
Total

Furgoneta
0,18
0,02
0,01
0,06
0,06
0,03
0,21
0,14
0,07

Bicicleta de càrrega
0,078

1,8

0,6

0,42
0,42
0,81
+1,8€xoperació

0,065
0,065
0,283
0,6€xoperació

Font: Elaboració pròpia.

TAULA 23: Cost global. Ús limitat a la zona d’estudi.
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0,14
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Cost global. Ús limitat a la zona d'estudi
Concepte
Costos Ambientals (€/km)
Contaminació Atmosfèrica
Contaminació Acústica
Congestió
Accidentabilitat
Ocupació de l'espai urbà
Costos Temporals (€/km)
Temps de trajecte
Temps de búsqueda d'aparcament
Temps de càrrega i descàrrega en €
(15min furgoneta)(5min bici)
Costos Econòmics (€/km)
Cost del desplaçament
Total

Furgoneta
0,18
0,02
0,01
0,06
0,06
0,03
0,21
0,14
0,07

Bicicleta de càrrega
0,078

1,8

0,6

1,27
1,27
1,66
+1,8€xoperació

0,19
0,19
0,408
0,6€xoperació

0,012
0,06
0,006
0,14
0,14

Font: Elaboració pròpia.

Després d’analitzar els diferents costos per a cada tipus de vehicle, es conclou12:


El cost ambiental d’utilitzar una furgoneta per a cobrir una ruta de repartiment és
2,3 vegades superior al de fer-ho amb una bicicleta13.



El cost temporal d’utilitzar una furgoneta per a cobrir una ruta de repartiment és 1,5
vegades superior al de fer-ho amb una bicicleta.



El cost econòmic d’utilitzar una furgoneta per a cobrir una ruta de repartiment és
6,5 vegades superior al de fer-ho amb una bicicleta.



El cost total d’utilitzar una furgoneta per a cobrir una ruta de repartiment és 2,9
vegades superior al de fer-ho amb una bicicleta.



El cost total d’utilitzar una furgoneta per a cobrir una ruta de repartiment d’última
milla amb furgoneta és 4 vegades superior al de fer-ho amb una bicicleta.

12

Per al penúltim punt es consideren els costos del cas general, per l’últim es considera l’ús limitat a la zona
d’estudi.
13
El cost de congestió en bicicleta es considera una cinquena part que el de furgoneta, igual que el cost
d’espai urbà. Per al temps de càrrega i descàrrega es considera un preu de 7,21€/h per la bicicleta. Aquest
preu ajusta a l’alça el cost del temps d’operació per aquest vehicle.
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7. ESCENARIS DE SIMULACIÓ
L’objectiu d’aquest treball és comparar el cost total d’un sistema DUMB amb un de
convencional en una zona determinada de Barcelona. A partir d’aquesta relació es pretén
valorar la compatibilitat i l’eficiència del nou sistema enfront del repartiment tradicional
amb furgoneta.
En punts anteriors d’aquest treball s’han analitzat les característiques pròpies del 22@ i els
sistemes DUMB que funcionen a altres ciutats. Per altra banda s’ha concretat una proposta
aplicada a un entorn real amb la finalitat d’avaluar objectivament la viabilitat de la
distribució urbana de mercaderies en bicicleta.
Fins a aquest punt s’ha definit la zona d’estudi, les característiques de les empreses que
s’hi troben, la qualitat de les mercaderies transportables amb bicicleta, el sistema de
repartiment i el flux generat en un dia feiner. El següent pas és plantejar els escenaris a
partir dels quals s’avaluaran els dos sistemes de distribució (en bicicleta i convencional).
Els resultats que s’obtinguin permetran comparar ambdós sistemes en un cas real i, per tant
complir amb l’objectiu proposat.
7.1 Elecció dels escenaris
Els escenaris simulen un cas real i genèric de repartiment, en el què s’ha de servir una serie
d’empreses que es troben dins una zona concreta. Es proposa l’anàlisi de dos escenaris, en
els quals es comparen els sistemes de distribució de mercaderies amb furgoneta i amb
bicicleta.
Cada escenari permet calcular la ruta més ràpida que seguiran els vehicles per fer les
entregues i recollides a cada punt. D’aquesta manera és possible quantificar el nombre de
vehicles necessari per cobrir la zona, el kilometratge total i el temps.
La diferència entre els dos escenaris és el tipus de via prioritària que utilitzaran els
vehicles, tal com s’explica a continuació.

Escenari 1
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El primer escenari compara l’eficiència dels repartiments realitzats amb furgoneta i amb
bicicleta quan els dos vehicles circulen només per la calçada. En aquest escenari es calcula
el cas general, en el què totes les empreses són servides el mateix dia i per tant es cobreix
el flux determinat. La ruta òptima resultant és aquella que uneix totes les empreses entre
elles, partint de la microplataforma localitzada al Mercat de la Unió.
Es tenen en compte les velocitats dels dos tipus de vehicle, que a la vegada estan
determinades pel temps de càrrega i descàrrega.
No s’apliquen condicions de contorn com ara restriccions de capacitat, finestres temporals,
etc.
Escenari 2
El segon escenari varia respecte el primer en què les bicicletes circulen per carril bici quan
això suposa una ruta més curta. Les rutes de repartiment per les furgonetes no varien ja que
únicament poden utilitzar la calçada. Es pretén saber si el fet de donar alternatives de
recorregut més curtes a les bicicletes millora la seva eficiència respecte el primer escenari.
A diferència del primer escenari, on es calcula el cas general, en el segon s’avaluen només
un conjunt de repartiments. En conseqüència només estan implicades a la ruta un grup
d’empreses i no pas la totalitat d’elles. S’avaluen les dotze primeres empreses visitades a la
ruta del primer escenari.
7.2 Configuració dels escenaris
Es necessiten essencialment dos elements per poder crear els escenaris i avaluar les rutes.
El primer són les dades i el segon és el procediment de càlcul de rutes. Les dades
s’expliquen en aquest apartat. El capítol 8 es dedica íntegrament a explicar el procediment
de càlcul.
Dades
Les dades que es necessiten són les rutes mínimes entre empreses i entre la
microplataforma i aquestes. Per suposat les rutes han de tenir en compte la direccionalitat
dels carrers i la possibilitat de circular-hi amb un vehicle motoritzat. Aquestes dades s’han

71

DUMB22@. Distribució Urbana de Mercaderies en Bicicleta al 22@.

obtingut de l’aplicació Google Maps, la qual calcula el camí més curt entre dues adreçes
proporcionades.
El resultat són quatre matrius.


Inici: Matriu de dimensions 1x220 que conté les rutes mínimes des del Mercat de la
Unió fins a cada una de les empreses.



E1: Matriu de dimensions 220x220 que conté les rutes de totes les empreses fins a
totes les altres, utilitzant només la calçada. A la diagonal se li assigna un valor que
tendeix a infinit. La distància entre empreses que es troben al mateix edifici és nula.



Final: Matriu de dimensions 220x1 que conté les rutes mínimes des de les empreses
fins el Mercat de la Unió.



E2: Matriu de dimensions 12x12 que conté les rutes possibles entre les dotze
primeres empreses visitades al primer escenari.

Completar les dades de cada matriu és un procés lent ja que s’han de cercar una a una les
rutes, i el volum d’operacions és molt gran. Tot i que hauria pogut ser una possibilitat, els
camins entre empreses no s’han considerat bidireccionals. Considerar-los unidereccionals
duplica el volum de recerca però en millora molt els resultats. Pel tipus de carrers que es
troben a la zona, molts d’ells unidireccionals, fa que les rutes entre empreses no siguin
simètriques.

Figura 12: Camins unidireccionals. Font: Elaboració pròpia.
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Quan Google Maps fa la cerca del camí mínim entre dos punts proporciona, en molts
casos, més d’una alternativa. En aquest cas s’ha escollit aquella que longitudinalment és
més curta, independentment de si l’aplicació li assigna un temps estimat de recorregut
major o no.
7.3 Logística de distribució
Un dels problemes associats a la logística de distribució urbana és l’optimització de les
rutes de repartiment. Els repartiments es poden dur a terme des d’un sol punt cap als
diferents destins, o bé des de més d’un punt, i pot estar subjecte a diverses condicions.
La representació d’aquest tipus de problemes es fa a partir d’un graf, en el què els nodes
són els punts que han de ser coberts i els arcs representen els camins a seguir. A cada arc se
li asigna un valor no negatiu que s’interpreta com el cost de viatge i que depèn de totes
aquelles condicions que es volen tenir en compte a l’hora de decidir quina serà la ruta més
òptima. El problema es pot complicar si les característiques dels vehicles que segueixen la
ruta són diferents o si s’apliquen condicions sobre els nodes com per exemple finestres
temporals.
El Problema del Viatger (TSP)
Donats un conjunt de punts i un conjunt de camins entre ells, el Problema del Viatger
consisteix en determinar el camí mínim que els uneixi tots, passant una única vegada per a
cada un d’ells. És a dir, donada una matriu quadrada D = (dij) on dij sigui el cost dels
camins entre nodes i i,j els nodes del problema (i,j =1, 2,…, n). S’ha de trobar una
permutació14 P = (i1, i2, i3,…, in) que minimitzi la quantitat Q = (di1i2 + di2i3 + … + dini1).
[50]
A priori la solució teòrica del problema és analitzar cada una de les possibles combinacions
i donar com a solució aquella amb la suma mínima. A la pràctica, tot i poder tenir un
nombre finit de nodes, resulta molt difícil obtenir el camí òptim entre nodes amb aquest
mètode ja que el cost computacional és exageradament gran. Això és degut a què avaluar el
14

Permutació: Conjunt de cada una de les possibles ordenacions de tots els elements d’un conjunt. En un
conjunt de n elements hi ha n! possibles ordenacions.
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total de rutes possibles suposa calcular n! permutacions. Si n és petit, és possible obtenir
resultats òptims però el nombre d’operacions necessàries augmenta ràpidament per a n més
grans [51].
Per resoldre problemes d’aquest tipus existeixen múltiples algoritmes que s’ajusten a les
característiques i a les condicions que es desitgen considerar. Els mètodes de resolució
d’aquest tipus de problemes es poden classificar en tres grups:


Solucions exactes



Algoritmes heurístics



Reducció del problema a parts més senzilles

El primer grup proporciona una solució exacta al problema de rutes però el cost
computacional és molt gran i el sistema deixa de ser útil quan el nombre de punts a servir
és elevat [52].
Els algoritmes heurístics són funcions definides als nodes dels grafs, que avaluen el cost
mínim entre nodes i que per tant troben el camí més curt entre punts. Les solucions que
proporcionen són bones tot i que no sempre es pot garantir que sigui la més òptima ja que
existeixen desviacions d’entre el 2 i el 3%. Alguns d’aquests algoritmes són el de Clarke i
Wright (1964) [52], i el de Christofides i Beasley[54] (vegeu Annex 1.2). El primer es basa
en un procés d’estalvi de ruta (Savings heuristics), és a dir, avalua el cost estalviat en evitar
tornar al punt inicial de la ruta per anar d’un node a un altre. El segon crea en primer lloc,
un arbre de cost mínim i uneix els nodes que n’han quedat fora pel camí més curt. Després
incorpora aquests nodes a l’arbre i dissenya la ruta mínima que passa per tots els punts.

Figura 13: Algoritme d’estalvi. Font: Asignacion de rutas de viajantes de comercio, Vega Ocaña, Óscar.
PFC.
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Dividir el problema en subparts pot ser una manera de simplificar-lo.
En aquest tipus de problemes es poden imposar condicions de contorn que ajustin els
camins mínims a les necessitats o a les restriccions de casos reals. Les condicions poden
ser dels següents tipus [55]:
-

Restriccions de capacitat: S’assigna un valor de capacitat a les vies, el qual
no pot ser superat per la demanda en aquell arc.

-

Restriccions de temps: El temps de viatge o de parada entre dos punts no
pot superar un límit prescrit.

-

Finestres temporals: Els nodes només poden ser visitats dins d’un intèrval
de temps fixat.

-

Relacions de precedència: Un node ha de ser visitat necessàriament abans
que un altre.

Aplicació a la zona d’estudi
El problema logístic aplicat a l’objectiu d’aquest treball consisteix a definir un conjunt de
camins mínims que compleixin les següents característiques.
1. Els nodes representen les empreses que s’han de visitar per fer els repartiments.
2. Els arcs són el cost total de viatge per anar d’una empresa a una altra.
3. Cada node ha de ser visitat una sola vegada per un sol vehicle.
4. Totes les rutes comencen i acaben al mateix lloc (Mercat de la Unió).
5. Les matrius de camins mínims no són simètriques.
6. No es consideren possibles condicions de contorn per el cas general.
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8. PROCEDIMENT DE CÀLCUL
El càlcul de la ruta mínima per als dos escenaris es realitza amb Excel mitjançant un
subprocediment d’elaboració pròpia escrit en llenguatge VBA.
La raó d’utilitzar aquesta eina és que l’Excel permet introduir les dades en cel·les formant
una matriu, sobre la qual es pot fer córrer una macro que contingui l’algoritme de càlcul.
De la mateixa manera el programa pot relacionar matrius entre elles i proporcionar
resultats molt visuals i senzills d’interpretar. També cal dir, que l’Excel presenta alguna
limitació respecte a l’optimització de la ruta.
El procediment de càlcul es basa en l’estructura dels algoritmes heurístics, que determinen
la ruta solució entre empreses buscant el camí mínim entre elles. A continuació es descriu
el subprocediment elaborat, el codi del qual es troba a l’Annex 1.3 d’aquest treball.
8.1 Descripció del subprocediment
El subprocediment comença amb la definició de les variables que s’utilitzen al llarg de tots
els passos. Totes elles es dimensionen com a Integer. Es distingeixen dos tipus de
variables:


Variables comptador: i, j, l, r, s, p, z.
Els comptadors i, j fan córrer el bucle de càlcul. El comptador z busca la primera
empresa de la ruta i s és el que busca la identitat de k a la llista d’empreses. El
comptador l busca el recorregut fins a la microplataforma. Finalment els
comptadors r, p escriuen els resultats.



Variable d’emmagatzematge k.
La variable k és, en cada un dels passos del subprocediment, la següent empresa
que s’ha de visitar.

El primer pas de l’algoritme és decidir quina serà la primera empresa que es visitarà. Com
que el punt inicial de la ruta és el Mercat de la Unió, es treballa amb la matriu Inici.
El subprocediment aplica una funció de mínims que llegeix totes les cel·les de la matriu
(1x220) i en troba el valor mínim. Aquest valor mínim és la distància més curta entre una
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empresa i la microplataforma. Per tant aquesta és la primera empresa que s’ha de visitar.
La variable k emmagatzema codi de la primera empresa i el subprocediment passa a
treballar amb la matriu E1.
El subprocediment busca dins la matriu E1 (220x220) aquella fila, el codi d’empresa de la
qual coincideix amb el valor actual de k. Es situa a la fila corresponent i torna a aplicar una
funció de mínims. Com a resultat obté el valor més petit de la fila, que correspon a
l’empresa més pròxima. Aquesta serà doncs la següent a visitar. Des d’aquest moment el
valor de la variable k passa a ser el codi de la nova empresa.
El procés es repeteix fins a acabar la ruta.
S’ha de complir la condició que cada empresa ha de ser visitada únicament una vegada. Per
aconseguir aquesta premisa el subprocediment assigna un valor que tendeix a infinit a cada
columna, un cop llegida una cel·la que hi pertany. D’aquesta manera, la resta de cel·les de
la columna no seran en cap altre cas un valor mínim.
A més, després d’haver passat per una fila, substitueix el codi de l’empresa que li
correspon per un 0. D’aquesta manera quan la variable s busqui la identitat de k, no
s’aturarà en una empresa per la què ja hagi passat.
Finalment quan s’ha completat tot el recorregut, el subprocediment llegeix la distància des
de l’última empresa fins a la microplataforma i la suma a les anteriors.
Com a resultat, el subprocediment dóna tres columnes. A la primera es presenta la
distància recorreguda en cada repartiment, i al costat l’empresa des de la què s’ha iniciat
cada pas de la cadena. A la tercera s’hi descriu la ruta que s’ha seguit a partir del codi de
cada empresa. Les distàncies mínimes es sumen i s’obté la distància total recorreguda.
Per obtenir la ruta del segon escenari es fa servir el mateix subprocediment però s’han
d’ajustar els límits dels loops, ja que varia la dimensió de les matrius respecte del primer
escenari.
8.2 Aspectes limitants de la solució òptima
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Existeixen dos aspectes que limiten la solució òptima al problema.
En primer lloc la precisió de Google Maps, quan dóna la distància entre dos punts, és de
10m, si aquesta supera els 100m. En cas de ser inferior, la precisió arriba a la unitat. Això
significa que les distàncies entrades a la matriu tenen un nombre de xifres significatives
determinat. En conseqüència es pot donar el cas de què a dues empreses hi hagi associada
la mateixa distància respecte un punt, quan a la realitat una està uns metres més a prop que
l’altra.
Si les distàncies que proporciona Google Maps tinguessin un major nombre de xifres
significatives, seria menys probable que dues d’aquestes coincidissin.
El segon aspecte limitant és que si en una mateixa fila hi ha dos o més valors iguals entre
ells, i iguals al valor mínim, Excel sempre es queda el primer valor. Això vol dir que deixa
de considerar alguna alternativa. Si es pogués garantir que no hi ha dues distàncies iguals
en una mateixa fila, no resultaria una limitació per obtenir el camí òptim. Però com s’ha
explicat abans, degut a la poca precisió de Google Maps, és possible que es doni el cas.
8.3 Alternatives d’optimització
L’avaluació d’alternatives que optimitzin el subprocediment elaborat queda fora d’aquest
treball, tot i així es creu oportú analitzar quines podrien ser.
Una de les alternatives per resoldre les limitacions explicades és comparar la suma de
camins mínims. En una primera aproximació, el subprocediment obtindria una distància
total recorreguda. Aquesta ruta s’hauria aconseguit agafant sempre el primer dels valors
mínims de cada fila. Es podria demanar al subprocediment que tornés a analitzar la ruta
agafant el segon dels valors mínims. Això es podria aconseguir assignant un valor superior
al mínim a la primera cel·la de valor mínim. Finalment el programa compararia els
resultats de la primera i la segona avaluació i es quedaria amb el menor dels dos.
Si el procediment es repeteix iterativament, s’aconsegueix una millor optimització de la
ruta.
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Una altra alternativa seria adaptar el subprocediment a l’algoritme de Clarke i Wright [52],
de manera que es calculés l’estalvi de cost pel conjunt de camins entre empreses respecte
d’un punt. Per a aquesta alternativa és necessari que la matriu de camins sigui simètrica, la
qual cosa suposa assumir que la distància d’una empresa A a una B és la mateixa que de B
a A.

80

DUMB22@. Distribució Urbana de Mercaderies en Bicicleta al 22@.

81

DUMB22@. Distribució Urbana de Mercaderies en Bicicleta al 22@.

9. RESULTATS DEL ESCENARIS
9.1 Primer escenari: Observacions, justificació dels càlculs i cost de la ruta.
Després de fer córrer el subprocediment d’Excel per les matrius, tal com s’ha explicat en
apartats anteriors, s’han obtingut els resultats que es presenten a l’Annex 1.6.
La ruta obinguda representa el recorregut que seguiria un vehicle de repartiment pel
mètode de camins mínims. La distància total és de 37,597 km. Aquesta ruta es presenta al
plànol P5 Escenari 1 inclòs a l’Annex 1.1
Observacions
Les empreses, que es troben a banda i banda d’un carrer amb doble sentit de la circulació,
són servides segons el sentit en el què es troben. Aquest és el cas de les empreses situades
al Carrer de la Marina i a l’Avinguda Diagonal. Malgrat que sobre plànol són molt
pròximes entre elles, els sentits de circulació i la prohibició de girs a l’esquerra obliguen a
donar molta volta per anar d’una a l’altra. A la realitat això es podria solucionar traslladant
la mercaderia a peu durant els últims metres. També és el cas d’aqulles empreses que es
troben pròximes a un xamfrà.
Com s’ha explicat en apartats anteriors, el fet que només es pugui considerar la primera de
les distàncies més curtes, genera un error que augmenta al llarg del recorregut. S’ha
observat que aquest error queda reflexat a la ruta en forma de punts aïllats (empreses no
visitades) que s’hauran de servir a la part final del recorregut. Per aquesta raó les distàncies
recorregudes per visitar les últimes deu empreses del recorregut són tan elevades.
Cost de la ruta
En aquest punt s’han de combinar els tres conceptes dels què s’ha parlat al llarg d’aquest
treball.
El primer consistia en valorar la demanda, i s’ha obtingut un resultat en forma de flux. El
segon tractava d’avaluar el cost total del transport de mercaderies urbanes amb dos
vehicles diferents.
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Finalment el tercer era trobar aquella ruta de camins mínims que minimitzés els
desplaçaments per cobrir totes les entregues.
Els resultats són els següents:


Per cobrir la demanda de 2.753,5 repartiments diaris i considerant un tamany mitjà
de paquet de 8,8x10-3 m3 15 es necessiten 4 furgonetes (capacitat de càrrega 6m3), o
bé 16 cargobikes (capacitat de càrrega 1,5m3).



Una furgoneta cobreix el recorregut sencer en 36,6 hores, mentre que una bicicleta
de càrrega ho fa en 32,1 hores. En ambdós casos es té en compte el temps de
recorregut, de búsqueda d’aparcament, i d’operació.



El cost total diari d’una furgoneta amb un ús limitat a la zona d’estudi és de 271,2€,
mentre que el d’una bicicleta de càrrega ,es de 84,63€.

Els resultats indiquen que amb un sol vehicle no és possible complir amb totes les
entregues dins la jornada laboral. Per això és necessari incrementar la flota de vehicles.
Per cobrir la demanda en 8h són necessaries com a mínim 5 furgonetes, o bé 5 bicicletes.
Degut a que les necessitats de capacitat són més restrictives, 5 bicicletes no són suficients.
Es necessiten 16 bicicletes.
El fet de comptar amb més vehicles fa que la zona d’estudi es pugui dividir en subsectors,
cada un d’ells és visitat per un sol vehicle. Es suposa que cada subsector té el mateix
nombre de repartiments i la mateixa distància total recorreguda.
Subsectors servits en furgoneta


Les furgonetes comencen el recorregut al 80% de la seva capacitat.
Per tant la capacitat mitjana aprofitada després de la jornada és de
2,4m3.

15



Les furgonetes cobreixen el recorregut en 7,32h.



El cost total del sistema és de 271,05€ (54,21€ per furgoneta).

Tamany mitjà del paquet obtingut a partir de la Weight&Size guide de la Royal Mail
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Subsectors servits en bicicleta


Les bicicletes comencen el recorregut al 100% de la seva capacitat.
Per tant la capacitat mitjana aprofitada després de la jornada és de
0,75m3.



Les bicicletes cobreixen el recorregut en 2h.



El cost total del sistema és de 84,5€ (5,27€ per bicicleta).

Justificació dels càlculs
Demanda: 2.753,5 elements a repartir
Volum mitjà: 8,8*10-3m3 per paquet (0,325*0,25*0,10)
Total distància recorreguda: 37,597 km
Volum a transportar: 2.754,5*8,8*10-3 = 24,23m3
Equival a: 4 furgonetes (6m3) o 16 bicicletes (1,5m3)
Temps necessari:


Furgoneta: 37,597 km / 20,8 km/h = 1,8 h = 108,45 min
116 parades * 3 min + 116 parades * 15 min = 2.088 min
Total temps furgoneta: 2.196,45 min = 36,6 h



Bicicleta: 37,597km / 12 km/h = 3,13 h = 188 min
116 parades * 15 min = 1.740 min
Total temps bicicleta: 1.928 min = 32,1 h

Cost total:


Furgoneta: 37,597 km * 1,66 €/km = 62,4 €
116 parades * 1,8 €/parada = 208,8 €
Total cost furgoneta: 271,2 €



Bicicleta: 37,597 km * 0,4 €/km = 15 €
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116 parades * 0,6 €/parada = 69,6 €
Total cost bicicleta: 84,63 €
Flota necessària:


Furgoneta: màx { 36,6h / 8h = 4,6  5 ; 24,23 / 6 = 4 }
Total flota necessària: 5 furgonetes



Bicicleta: màx { 32,1h / 8h = 4 ; 24,23 / 1,5 = 16 }
Total flota necessària: 16 bicicletes

Nou recorregut furgonetes


recorregut: 37,597 km / 5 furgonetes = 7,5 km/furgoneta



parades: 116 parades / 5 furgonetes = 23,2 parades/furgoneta

Nou recorregut bicicletes


recorregut: 37,597 km / 16 bicicletes = 2,3 km/bicicleta



parades: 116 parades / 16 bicicletes = 7,25 parades/bicicleta

Temps necessari:


Furgoneta: 7,5 km / 20,8 km/h = 21,6 min
23,2 parades * 3 min + 23,2 parades * 15 min = 417,6 min
Total temps furgoneta: 439,23 min = 7,32 h



Bicicleta: 2,3 km / 12 km/h = 11,35 min
7,25 parades * 15 min = 108,75 min
Total temps bicicleta: 120,1 min = 2 h

Cost total:


Furgoneta: 7,5 km * 1,66 €/km = 12,45 €
23,2 parades * 1,8 €/parada = 41,76 €
Total cost furgoneta: 54,21 € * 5 furgonetes = 271,05 €



Bicicleta: 2,3 km * 0,4 €/km = 0,93 €
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7,25 parades * 0,6 €/parada = 4,35 €
Total cost bicicleta: 5,28 € * 16 bicicletes = 84,48 €
9.2 Segon escenari: Observacions, cost de la ruta i justificació dels càlculs.
El segon escenari pot ser un símil de la divisió de la zona d’estudi en subsectors. Tal com
s’ha vist en el primer escenari, un sol vehicle no és capaç de cobrir tota la demanda en un
dia i per això és una bona idea incrementar la flota i repartir els efectius. D’aquesta manera
cada vehicle reparteix en una zona més petita i a un nombre menor d’empreses.
La divisió en subsectors pot seguir diversos criteris però el què és convenient és que
mantinguin certa homogeneitat entre ells. No es pot donar el cas que dos subsectors tinguin
la mateixa superfície però un hagi de servir tres vegades més d’empreses.
S’ha escollit un possible subsector que inclou les dotze primeres empreses de la ruta
obtinguda a l’escenari 1. Si bé la densitat d’empreses no és alta en relació a altres zones, la
superfície recorreguda en furgoneta és un 13% del total.
Una altra raó per la que s’ha escollit aquest subsector és que inclou carrers de
característiques diferents.
Per al segon escenari s’obtenen dues rutes diferents. La primera representa el recorregut
que seguiria una furgoneta de repartiment pel mètode de camins mínims, i evidentment
coincideix amb la descrita a l’escenari 1. La segona representa el recorregut d’una bicicleta
de càrrega per servir les mateixes empreses que la furgoneta. El criteri de cerca de les rutes
mínimes entre empreses difereix respecte del primer escenari en què les bicicletes podran
fer ús del carril bici, quan n’hi hagi.
La distància recorreguda a la primera ruta (furgoneta) és de 4,9km i la recorreguda a la
segona ruta (bicicleta) és de 3,3km. Els resultats d’ambdues rutes s’adjunten a l’Annex 1.7
d’aquest document. Els plànols P6 i P7 mostren els recorreguts en furgoneta i en bicicleta
respectivament.
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Observacions
El més sorprenent del segon escenari respecte el primer és que optimitzar el recorregut de
les bicicletes ha fet que variés l’ordre de les empreses visitades.
La ruta en bicicleta combina trams de carrers amb prioritat invertida, zones pacificades,
carril bici i calçada.
La primera empresa visitada es troba al Carrer de l’Amistat, que és de prioritat invertida i
per tant apte per a la circulació de bicicletes. La velocitat està limitada a 10km/h (velocitat
de passeig) però les bicicletes poden desplaçar-se en sentit contrari a la circulació. Això
permet que un cop realitzada l’entrega, la bicicleta de càrrega pugui girar en direcció sud
dins el propi carrer. El desplaçament fins a la Rambla del Poblenou es fa tot per carrers de
prioritat invertida. La Rambla és un carrer pacificat, amb calçades estretes per on s’hi
circula a velocitats baixes. La circulació de vehicles està limitada als veïns i durant una
franja temporal en què les pilones mòbils estan abaixades. Una gran part del recorregut
passa per aquest carrer.
El recorregut entre les empreses 83, 85, 33, 148, 136 i 42 es fa per carril bici. El Passatge
de Burrull és un carrer per vianants on no s’hi permet la circulació en cotxe, però si en
bicicleta. El Carrer de Marià Aguiló i el Camí antic de València són zones pacificades.
Cost de la ruta
En primer lloc es calcula el cost de la ruta que segueix la furgoneta.


Es pot cobrir la demanda de 150,2 repartiments i considerant un tamany mitjà de
paquet de 8,8x10-3 m3 amb una furgoneta (capacitat de càrrega 6m3).



Una furgoneta cobreix el recorregut en 3,8 hores.



El cost total diari d’una furgoneta amb un ús limitat a la zona d’estudi és de 29,73€.

El cost del recorregut fet en bicileta és el següent:
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Es pot cobrir la demanda de 150,2 repartiments i considerant un tamany mitjà de
paquet de 8,8x10-3 m3 amb una bicicleta de càrrega (capacitat de càrrega 1,5m3).



Una bicicleta cobreix el recorregut en 3,3 hores.



El cost total diari d’una bicicleta amb un ús limitat a la zona d’estudi és de 8,52€.

Justificació dels càlculs
Demanda: 150,2 elements a repartir (part proporcional de repartiments per a 12 empreses)
Volum mitjà: 8,8*10-3m3 per paquet (0,325*0,25*0,10)
Total distància recorreguda:


Furgoneta: 4,9km



Bicicleta: 3,3km

Volum a transportar: 150,2*8,8*10-3 = 1,32m3
Equival a: 1 furgonetes (6m3) o 1 bicicletes (1,5m3)
Temps necessari:


Furgoneta: 4,9 km / 20,8 km/h = 0,23 h = 14 min
12 parades * 3 min + 12 parades * 15 min = 216 min
Total temps furgoneta: 230 min = 3,8 h



Bicicleta: 3,3km / 12 km/h = 0,27 h = 16,6 min
12 parades * 15 min = 180 min
Total temps bicicleta: 196,6 min = 3,3 h

Cost total:


Furgoneta: 4,9 km * 1,66 €/km = 8,13 €
12 parades * 1,8 €/parada = 21,6 €
Total cost furgoneta: 29,73 €



Bicicleta: 3,3 km * 0,4 €/km = 1,32 €
12 parades * 0,6 €/parada = 7,2 €
Total cost bicicleta: 8,52 €
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9.3 Conclusions dels escenaris
Primer escenari
Segons el què s’ha calculat, el sistema més òptim és el repartiment en bicicleta de càrrega.
Tant en temps com en cost i aprofitament, dóna millors resultats que el repartiment en
furgoneta.
La ruta calculada per aquest escenari és una bona aproximació a la solució òptima que
s’obtindria aplicant un algoritme de camins mínims. Tot i així es creu possible trobar una
ruta que s’ajusti millor a les necessitats reals d’una DUM. Segurament, si en comptes de
calcular la ruta a partir de camins mínims entre empreses, es fes amb un algoritme d’estalvi
(Clarke & Wright), el resultat seria molt millor. En aquest cas no hi hauria una acumulació
d’error al tram final del recorregut i per tant la distància total recorreguda seria menor.
Els resultats d’aquest escenari també deixen clars quins aspectes generen un cost més alt
respecte el total del sistema. A priori sembla que el vehicle més ràpid, en quant a velocitat
de recorregut, ha de ser el primer a completar la ruta. En el cas de considerar el total de la
zona d’estudi, la furgoneta completa el recorregut amb un temps menor que la bicicleta,
però la diferència entre tots dos temps és petita en comparació amb les velocitats dels
vehicles. Això es deu a què el factor determinant no és la velocitat de recorregut, sinó el
temps d’operació i sobretot el temps dedicat a buscar aparcament. Els tres minuts que de
mitjana destina la furgoneta a buscar una zona lliure de càrrega i descàrrega, permeten que
la bicicleta arribi a la porta del seu destí tot i desplaçar-se més lentament.
Segon escenari
La bicicleta de càrrega és capaç de completar els repartiments amb mitja hora menys de
temps que la furgoneta i amb un cost total 3,5 vegades inferior. Cal destacar també que
l’aprofitament mitjà del vehicle és molt més favorable a la bicicleta de càrrega que a la
furgoneta. La bicicleta comença el seu recorregut a un 87% de la seva capacitat de càrrega,
mentre que la furgoneta ho fa a un 22%.
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Es pot concloure que l’optimització de la ruta en bicicleta contribueix a què el repartiment
amb aquest vehicle sigui més eficient. De totes maneres torna a quedar demostrat que
l’activitat que consumeix més temps no és el trajecte en sí, sinó l’operació de càrrega i
descàrrega.
A diferència del primer escenari, en aquest l’error acumulat per l’algoritme és molt petit.
Com que només intervenen 12 punts de repartiment, certament dispersos entre ells, la ruta
resultant és molt propera a l’òptima.
Pel què fa als resultats de la ruta en furgoneta, val a dir que el punt més negatiu és el poc
aprofitament de la capacitat de transport d’aquest vehicle. L’espai urbà que ocupa és gran
en relació amb el què realment necessita, i aquest cost l’assumeix el conjunt de la societat.
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10. CONCLUSIONS
Els resultats dels dos escenaris responen a l’objectiu d’aquest treball, que era avaluar la
viabilitat d’una DUMB al 22@. Mostren com un sistema de Distribució Urbana de
Mercaderies amb Bicicleta és més eficient econòmicament, ambientalment i en estalvi de
temps que el tradicional repartiment amb furgoneta.
S’extreu d’aquesta anàlisi que utilitzar bicicletes de càrrega pot ser una bona mesura per
substituir alguns vehicles comercials que densifiquen el trànsit de manera poc racional,
degut al baix aprofitament de la seva capacitat. Com s’ha vist però, per transportar el
mateix volum de càrrega són necessàries més bicicletes que no pas furgonetes. Aquest fet
té aspectes positius i altres de negatius. Com a aspecte negatiu resulta que, tot i utilitzar
vehicles amb clars avantatges ambientals, incrementar-ne el nombre significa augmentar la
densitat del trànsit. Si aquest trànsit augmenta també en carrers de prioritat invertida, de
vianants o zones pacificades, esdevé molest o perillós per als vianants. Com a aspecte
positiu, poder fer la distribució amb més vehicles permet complir millor la definició de
distribució d’última milla, ja que s’aconsegueix molta més capilaritat.
Lluny d’allò que es pugui pensar a priori, la velocitat a què circula el vehicle entre dos
lliuraments no és tan determinant a l’hora de valorar el temps total de recorregut, com ho
és el temps d’operació. Per contra, la facilitat d’estacionament de la bicicleta de càrrega, li
permet suplir la pèrdua de temps que dedica una furgoneta a buscar una zona de càrrega i
descàrrega on poder-se parar.
S’ha pogut comprovar com una bicicleta de càrrega és molt eficient en distàncies curtes i
en entorns urbans amb poc pendent. D’altra banda, potser no és tan important el fet de tenir
vies segregades o especialment habilitades per a ciclistes, com el fet de disposar de voreres
amples on poder realitzar la càrrega i descàrrega de mercaderies sense molestar els
vianants. Això és cert sempre i quan no es perdi seguretat respecte els vehicles motoritzats
amb què es comparteix la calçada. En aquest sentit, és especialment important fomentar
l’ús de la bicicleta (no només de càrrega) en entorns urbans. Com s’ha dit al treball, una
major presència de ciclistes a la calçada propicia una major atenció i consciència dels
conductors envers ells, que es tradueix en una reducció dels accidents.
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El 22@ és un entorn compatible per desenvolupar-hi una DUMB. A banda d’haver
demostrat ser una solució efectiva, també és una solució sostenible i una eina per millorar
la qualitat de vida a la ciutat. Els principis d’innovació del barri i la imatge que es vol
transmetre de Barcelona com una ciutat moderna i eficient, però a la vegada social i
diversa, encaixen amb la voluntat d’adaptar la distribució urbana tradicional a un sistema
més net i menys agressiu amb l’entorn.
Pel que fa als sistemes existents de Distribució Urbana de Mercaderies amb Bicicleta, cal
destacar el bon funcionament i l’impacte positiu de tots ells. La proposta de desenvolupar
una DUMB al 22@ és més semblant als sistemes americans recollits en aquest treball, que
no pas als europeus. Això es deu que els sistemes existents a Europa donen servei als
centres històrics de les ciutats. En aquests entorns, la velocitat de circulació i el temps
d’operació no són tan importants com la necessitat d’impedir que vehicles de gran
capacitat bloquegin el pas per molts carrers. Els casos americans (Portland i Manhattan) es
desenvolupen en entorns urbans més similars al 22@, on el trànsit pot ser elevat i on
buscar aparcament pot ser complicat.
Així doncs, si la distribució d’última milla és més eficient amb bicicleta, per què se
segueix fent amb furgoneta?
En primer lloc, una DUMB només resulta més eficient si existeixen una sèrie de
condicions. L’entorn pel qual es desenvolupa ha de ser relativament petit i ha de tenir un
punt de ruptura de càrrega molt proper. No hi pot haver pendents continuats o desnivells
elevats. Finalment, està limitada a la distribució de productes de petites dimensions i poc
pes com ara paqueteria i correu. El repartiment amb furgoneta és molt menys eficient en
les mateixes condicions però permet més flexibilitat. El punt de ruptura de càrrega pot
estar fora de la ciutat, i la zona de repartiments a cobrir pot ser més àmplia, amb la qual
cosa el potencial de clients és major. A més, la mida i el pes de les mercaderies
transportables és molt superior, sobretot si es procura aprofitar tota la capacitat del vehicle.
En segon lloc, existeix una manca de disciplina en la majoria de lliuraments de paqueteria
petita. Quantes vegades una furgoneta aparca en doble fila, en un pas de vianants, en zona
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blava o verda sense pagar, etc., amb l’argument que només seran un parell de minuts? De
vegades aquest estacionament irregular ve forçat pel fet que la zona reservada a la càrrega i
descàrrega està igualment ocupada de forma irregular. Però no sempre és així, i en
qualsevol cas, no és motiu per sumar indisciplina. El problema és la percepció del cost.
Per a un transportista que ha de decidir quin mitjà de transport utilitzarà per efectuar els
lliuraments, el cost percebut d’estacionar irregularment és molt petit comparat amb el cost
de buscar aparcament. En canvi el cost real d’aquells cinc minuts que una furgoneta
bloqueja un dels carrils d’una avinguda en hora punta és enorme, i l’assumeix la resta
d’usuaris. Com s’ha demostrat en aquest treball, el cost de buscar aparcament és un dels
més decisius a l’hora de decantar l’eficiència cap a les bicicletes de càrrega. Per això,
malgrat que una DUMB pugui ser millor en tots els aspectes, no guanyarà la partida a les
furgonetes fins que aquestes compleixin les regles del joc.
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1.2 TRAVELING SALESPERSON APPROXIMATION ALGORITHM
FOR REAL ROAD NETWORKS.

TRAVELING SALESPERSON APPROXIMATION ALGORITHM FOR REAL ROAD
NETWORKS
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KEY WORDS: Traveling Salespersons Problem, Christofides algorithm, Shortest path, Transportation network, Optimal tour, GIS
ABSTRACT
Traveling salespersons problem (TSP) is one of the unsolved problems of the day that carry significant value to the transportation
networks. The exact solution of a Traveling salespersons problem is not feasible. There are some good approximation algorithms
that can provide an approximate solution. Here, we propose a method to extend the conventional Traveling salespersons problem
to transportation networks where the travel plan can be optimized within the Geospatial Information System. We also propose an
optimized web based implementation scheme that gives a faster response to the route queries. In modern geographic informations
systems, such a web accessible route query system can be very useful.

1

INTRODUCTION

The Traveling Salesperson Problem (TSP) is to find a minimal
weight tour through all the nodes of a weighted graph i.e. to find
a cycle in the graph that goes through every node once and only
once with the least cost. A direct implication of TSP is in finding an optimal route in road networks. This is very important in
transportation networks since it can help reduce fuel consumption, avoid traffic jams, simplify garbage collection, etc. Implementation of TSP in any commercial GIS in real time has not
been done yet.

This algorithm has been tested by implementing it as a web based
application that is easily accessible to anyone on the internet.
Here, the web-interface is developed as a java applet that processes the information and communicates with the server for the
final results. The dataset used here is a part of the city of Calgary
downtown road network. The main java applet displays a vector map of the city roads overlaid on an orthophoto of the area.
The applet allows the user to choose visiting points in any order
and then calculas the most efficient path to visit all the sites and
display it.
2

The classical TSP is a NP-hard problem (Mitchell, 1999), (Arora,
1998) and (Arora, 1996). It can be solved using one of the heuristic algorithms called the Christofides (Christofides, 1976) O(n2.5 )
algorithm. The cost of the Christofides solution is at most 23 times
the cost of the optimal travelling salesperson tour. This solution
is still not applicable to general transportation networks because
that TSP algorithm is defined for a complete graph only. Other algorithms have been proposed (Mitchell, 1999), (Arora, 1998) and
(Arora, 1996) in order to provide a polynomial time approximation scheme for the travelling salesperson problem as well as for
other NP-hard Euclidean geometric problems (minimum Steiner
tree, k-TSP, and k-MST). Out of these, the only algorithms applicable to general road networks is Mitchell’s algorithm (see
(Mitchell, 1999)), but its complexity
is higher (O(n20m+5 )) for
√
2 2
an equivalent approximation (1 + m ) of the optimal tour.

2.1

Minimum Spanning Tree

The minimum spanning tree of a weighted graph of n nodes is
a tree of (n − 1) edges of minimum total weight which spans
all the vertices of the graph. To calculate the minimum spanning
tree, Kruskal’s algorithm (Kruskal, 1956) can be used.
2.2

Minimum Cost Perfect Matching

Given a set of n points (n even), and given edges between these
points, with a cost associated to them; a Perfect Matching on the
graph is a selection of n pairwise disjoint edges. The cost of a
matching is the sum of the costs of its edges. A minimum cost
perfect matching is a perfect matching of minimum cost.
2.3

Here, we suggest a novel approach of combining the classical
TSP problem solution based on Christofides algorithm (Christofides, 1976) with the transportation networks using Geospatial Information Systems. In the proposed approach, we solve the classical TSP for the city sites (nodes) assuming a complete graph and
after an optimal TSP cycle is obtained we replace each successive
pair of sites by their shortest paths. This generates a transportation tour which is not the optimal tour but is certainly a factor 32
approximation one.

PRELIMINARIES

Eulerian walk

A walk that includes each edge of a multigraph exactly once is
called an Eulerian walk. A closed Eulerian walk is one that starts
and finishes at the same vertex (Downey, 2005).
Theorem 2.1. A multigraph with no isolated vertices is Eulerian
if and only if it is connected and either all or all but two of its vertices have even degree. If every vertex has even degree, then all
Eulerian walks are closed; if two vertices have odd degree, then
every Eulerian walk starts at one of these vertices and finishes at
the other (Downey, 2005).

6

CHAPTER 4. THE TRAVELING SALESMAN PROBLEM
v

T

C!

M

v

(a) Minimum spanning tree

v

(b) Odd degree nodes

C
Figure
4.2: 2:
A The
minimum
spanning Algorithm
tree T for eight
cities
in the plane
(top left),
Figure
Christofides
(From
(Fleischer,
2003))
an Eulerian tour C ! in T + M , where M is a minimum weight perfect matching
of the (black) odd nodes of T (top right), the simple cycle C derived from C !
by introducing shortcuts (bottom right), and the minimum tour (bottom left).

(c) Perfect Matching

Figure 1: Perfect matching example
2.4

All-Pairs Shortest Path

The cycle has an even number of nodes and edges. If we choose every second
edge on the cycle, we partition its edges into two disjoint sets. Each set is a
perfect matching of the odd nodes of T . Thus, one of the two sets has cost at
∗
most c2 . Therefore, the cost of the minimum weight perfect matching M is at
c∗
most 2 .
Figure 3: The Triangle Inequality
F is the overlay of T and M , so the Eulerian tour C ! has cost cost(T ) +
∗
cost(M ) ≤ c∗ + c2 . Introducing shortcuts to obtain a TSP tour can only reduce
spanning tree edges (if an edge between the two same ver- #
the cost.
"

tices appears both in the perfect matching and in the MST,
there will be two edges in the multigraph).
3

The running time of Christofides’ algorithm is actually O(n ). Without the
triangle inequality, there is no constant factor approximation for TSP.

5. perform an Eulerian walk on the graph from the previous
step (see lower left graph in figure 2).

4.2.3

The shortest distance between any pair of vertices in the shortestpath spanning tree, as long as the path giving the shortest path
does not pass through the root of the spanning tree (Skiena, 1990).
The problem can be solved using Dijkstra’s algorithm (Dijkstra,
1959) or Floyd’s algorithm (Floyd, 1962). The Floyd’s algorithm
also works in the case of a weighted graph where the edges have
negative weights (Weissteinf, 2005).
3

THE ROAD NETWORK TSP ALGORITHM

The idea behind modifying the classical Christofides algorithm to
solve the Traveling Salesman’s problem arises from the fact that
the transportation networks are not complete graphs and hence
the algorithms developed for graphs are not applicable to transportation network. Here, we first present the original Christofides
algorithm and then explain how it is modified to work on the
transportation networks. Given a complete graph G, the Christofides algorithm (Christofides, 1976) is described here:

Nearest Neighbour Rule

In 3.1
the Nearest
Neighbor
RuleChristofides
(NNR) algorithm,
we form a path by starting
Extension
of the
Algorithm
with an arbitrary node and proceeding by always joining the previously added
node to its nearest neighbour node that has not yet been selected, until we have
A simpler but less accurate algorithm exists to solve the Travelvisited all nodes. Connecting the last node selected to the first one closes the
ingRosenkrantz,
Salesman’s Stern
problem
algorithm
tour.
and with
LewisTriangle-Inequality.
(1974) have shown theThis
following
theorem.

creates an Euler tour on the minimum spanning tree and shortcuts any node already visited that produces a tour of length at
most twice the shortest tour. Here, we propose an approach to
extend the 1.5 optimal Christofides algorithm that is also based
on triangle inequality. The Christofides algorithm differs from
the 2-approximation algorithm in the way that it makes use of the
minimum cost perfect matching to reduce the overall length of
the tour. This approach divides the process of finding an optimal transportation route into two parts. Firstly, the TSP cycle is
calculated using the Christofides algorithm assuming a complete
graph with the nodes (road intersections) and then we remove
this assumption and convert this to a transportation route. Given
a Transportation network T, the algorithm is:
1. Let G be the complete graph having nodes V from graph T.

1. Find the minimum spanning tree (Kruskal, 1956) of the given
graph G.

2. Find the minimum spanning tree of the given graph G.

2. Identify all odd-degree nodes in the minimum spanning tree.

3. Identify all odd-degree nodes in the minimum spanning tree.

3. Do a minimum cost perfect matching on the odd degree
nodes in the minimum spanning tree (see figure 1).

4. Do a minimum cost perfect matching on the odd degree
nodes in the minimum spanning tree.

4. Construct the multigraph (see upper right graph in figure 2)
where the set of vertices is the set of vertices of the minimum
spanning tree, and the set of edges is obtained by adding
the minimum cost perfect matching edges to the minimum

5. Construct the multigraph where the set of vertices is the
set of vertices of the minimum spanning tree, and the set
of edges is obtained by adding the minimum cost perfect
matching edges to the minimum spanning tree edges (if an

edge between the two same vertices appears both in the perfect matching and in the minimum spanning tree, there will
be two edges in the multigraph).

User Interface (Applet)

6. perform an Eulerian walk on the graph from the previous
step.

Back-End (Servlet)

7. Substitute each pair of successive nodes by the shortest path
between them.
The route obtained after this can be considered as an optimal tour
because the shortest path is used instead of direct path because
the direct path might not exist in transportation networks. Note
here that if there is a direct path between two successive nodes
of the cycle then the shortest path will be the direct path. This
can be proved by the triangle inequality. For the sole purpose
of performance improvement, the shortest path is not calculated
at runtime, rather it is retrieved from the database that contains
all-pairs shortest paths.
3.2

Proof of Correctness

The Christofides algorithm assumes that the graph is a complete
graph. Road networks are not generally complete graphs (unless network degenerates to fewer than four vertices). Moreover,
the triangular inequality might not hold for some road networks.
We will prove that replacing the edges from the complete graph
by shortest paths does not increase the approximation rate if the
triangular inequality holds. If the triangular inequality does not
hold, the approximation factor is 2 (like for the tour based on the
minimum spanning tree). In fact, the only thing that changes in
Christofides’s algorithm proof is that we need to prove that shortcuts always exist in road networks and that they do not increase
the length of the tour. The fact the length of the tour is not increased comes from the triangular inequality. It is obvious that
we can always choose as a crossover the shortest path along the
road network. Now let us prove the approximation
Theorem 3.1. The above TSP algorithm produces a 32 approximation of the optimal Travelling Salesperson tour of a set V of
vertices (crossings) of a road network R that satisfies the triangular inequality.
Proof. Let T be a minimum spanning tree of V along (i.e. that
is a subgraph of) R. Let T ∗ be a travelling salesperson optimal
tour for V along R. Let c∗ be the cost of T ∗, and c be the cost
of T . Removing any edge from T ∗ gives a spanning tree of V .
Thus, c∗ is larger than or equal to c. If we connect the odd nodes
of T (the only vertices are the odd nodes of T ) in the order of
their cyclic appearance on T ∗, we obtain a cycle of cost at most
c∗ (because of the triangular inequality). This cycle has an even
number of nodes (because the number of odd-degree vertices in
a graph is even) and edges (because it is a cycle). If we choose
every second edge on the cycle, we partition its edges into two
disjoint sets. Each set is a perfect matching of the odd nodes of
. Therefore the
T . Thus, one of the two sets has cost at most c∗
2
cost of the minimum cost perfect matching P is at most c∗
. Since
2
c ≤ c∗, the cost of the multigraph overlay of T and P is at most
3
c∗. Finally, by the triangular inequality, introducing shortcuts
2
can only lower the cost.
3.3

Analysis

The complexity of the Christophedes algorithm is polynomial
since the minimum cost perfect matching can be computed in
O(n1.5 log5 n) using Varadarajan’s algorithm (see (Varadarajan,

Database (MySQL)

!Display map
!Gather User Input
!Create optimal TSP tour
!Remove crossovers
!Feed Data to the Servlet
!Order successive nodes in the TSP Cycle
!Establish JDBC connection
!Run SQL queries to fetch shortest paths between
the node pairs
!Run SQL queries to fetch actual paths between
successive road intersections within a shortest path
!Send back all the data back to the applet
!Maintain “All Pair Shortest Path” database
!Maintain “Transportation Network” database

Figure 4: The functionality
1998)), while the Euler tour can be computed in linear time (because the multigraph is Eulerian), the Minimum Spaning Tree is
O(n log n) and the shortcuting of the Euler tour is linear. However, if we take into account the size of the output, an output sensitive algorithm analysis leads to a polynomial O(n1.5 log5 n)
time in the sum of the sizes of the Minimum Spanning Tree and
the minimum cost perfect matching. The all shortest path computation complexity is O(n2.575 ) using (Zwick, 2002), but it is
a preprocessing step that is performed once for a given road network.
4

TSP IMPLEMENTATION IN SPATIAL DATABASE

In this prototype implementation, the web-interface is developed
as a java applet that processes the information and communicates
with the server for the final results.
The main java applet displays a vector map of the city roads overlaid on an orthophoto of the area. The applet allows the user to
choose visiting points in any order and then calculate the most
efficient path to visit all of the sites and display it.
The Interface of the application is fairly simple to use and understand. The backend of this application is a database driven Java
enterprise application. The applet gathers the user input (i.e., the
sites to visit) and solves the traveling Salesperson’s problem assuming a complete graph constituted by the highlighted points.
The best cycle is calculated using the Christofides algorithm and
the crossovers are removed. The application must somehow calculate the actual road path that it does by replacing the successive
site pairs in the best cycle, by their shortest paths. For faster execution and quick response of the application, these shortest paths
are not calculated on the fly, rather a database of all-pairs shortest paths” (Zwick, 2002) is created using the Floyd’s algorithm
(Floyd, 1962). The best cycle obtained after solving the traveling
salesperson problem, is sent to the server to get the actual optimal
road path.
From a programming standpoint, there are a few optimizations
done here. When the user moves the mouse over the applet, the
nearest site, to the mouse, is highlighted. To optimize the search
for the nearest site among a list of sites, the whole city is divided
into parts using Binary space partitioning (QuadTree partition).
This is far more efficient than doing a linear search.
The data preparation was a crucial step here. The raw inputs to
this application are a vector road map of the city of Calgary in
ASCII format, a raster base map and the map projection information. We developed several applications for data processing and
input to the spatial database. These applications extract the implicit information about the road network connectivity and store
it in spatial database that can be used by the applet to do the two
basic tasks: use the information for solving the traveling salesperson’s problem and displaying the roads (Please note here that

Figure 5: Sites to be visited selected on the map
curved roads can be displayed and processed appropriately).
The spatial database also holds the all pairs shortest path information. This is accessed by the servlet to process shortest path
queries.
5

RESULTS AND APPLICATIONS

Figures 5 and 6 are snapshots of the system that was developed
using the transportation network of the city of Calgary, Canada.
The vector road map is overlaid on the Ortho-photograph of the
area. The downtown area of the city has been chosen to test the
algorithm as it has parallel roads with many intersections. This
helped us to generate some complex cases. These results clearly
show the application of the algorithm on the transportation networks.This application can be accessed at:
http://ojaswa.geomatics.ucalgary.ca/tsp
Having the TSP solved for transportation networks, enables us to
optimize many transportation tasks. One such example is supplying the medicaments to the pharmacies. This involves visiting all
the pharmacies in question. This job can be done faster and with
lesser fuel consumption if an optimal route is followed. Some
other potential applications of TSP in transportation context are
postal delivery, tourist visits, garbage collection and pizza delivery.
6

CONCLUSIONS

In this article we have presented implementation of Christofides
TSP algorithm within a Geospatial database. The implementation of the Cristophides algorithm for the travelling salesperson
problem is applied on road networks. Up to our knowledge, this
the first actual implementation of a TSP algorithm in the case of
transportation networks.
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1.3 CODI DE PROGRAMACIÓ DE L’ALGORITME DE CÀLCUL.
Sub PrimerEscenari()
Dim j As Integer, i As Integer, k As Integer, z As Integer, r As Integer, s As Integer, p As
Integer, l as integer
z = 225
p = 225
Set primeraempresa = Sheets("tabelle1").Range("HQ2:QB2")
Set busca = primeraempresa.Find(Application.WorksheetFunction.Min(primeraempresa),
LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not busca Is Nothing Then
Cells(5, 225) = busca
Do While busca <> Cells(2, z)
z=z+1
Loop
k = Cells(1, z)
Cells(5, 226) = k
End If

r = 225
j=3

Do While j < 223
i=3
Do While i < 223
If k < > Cells(i, 1) Then
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i=i+1
Else
k = Cells(i, 2)
If r < 445 Then
Cells(r, 5) = k
Cells(i, 1) = 0
Range(Cells(3, i), Cells(222, i)) = 100000
k=k+2
s=3
Set seguentempresa = Sheets("tabelle1").Range(Cells(k, 3), Cells(k, 223))
Set busca = seguentempresa.Find(Application.WorksheetFunction.Min(seguentempresa),
LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not busca Is Nothing Then
Cells(p, 1) = busca
p=p+1
Do While busca <> Cells(k, s)
s=s+1
Loop
k = Cells(s, 1)
Cells(r, 2) = k
End If
r=r+1
End If
End If
Loop
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j=j+1
Loop
l=8
Do While l < 229
If k < > Cells(l, 225) Then
l=l+1
Else
k = Cells(l, 226)
Cells (8,227)=k
Set columnaempreses = Sheets("tabelle1").Range("b3:b224")
Sheets("tabelle1").Range("b3:b224").Copy
Sheets("tabelle1").Range("a3:a224").PasteSpecial Paste:=xlValues
Set camiminim = Sheets("tabelle1").Range("a224:a445")
Sheets("tabelle1").Range("a224:a445").Copy
Sheets("resultat").Range("a1:a225").PasteSpecial Paste:=xlValues
Set m = Sheets("tabelle1").Range("b224:b445")
Sheets("tabelle1").Range("b224:b445").Copy
Sheets("resultat").Range("b1:b225").PasteSpecial Paste:=xlValues
Set m = Sheets("tabelle1").Range("e224:e445")
Sheets("tabelle1").Range("e224:e445").Copy
Sheets("resultat").Range("c1:c225").PasteSpecial Paste:=xlValues

End Sub
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Sub SegonEscenari()
Dim j As Integer, i As Integer, k As Integer, z As Integer, r As Integer, s As Integer, p As
Integer, l as integer
z = 15
p = 15

Set primeraempresa = Sheets("tabelle1").Range("HQ2:IC2")
Set busca = primeraempresa.Find(Application.WorksheetFunction.Min(primeraempresa),
LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not busca Is Nothing Then
Cells (5, 17) = busca
Do While busca <> Cells(2, z)
z=z+1
Loop
k = Cells(1, z)
Cells (5, 18) = k
End If

r = 15
j=3

Do While j < 13
i=3
Do While i < 13
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If k < > Cells(i, 1) Then
i=i+1
Else
k = Cells(i, 2)
If r < 29 Then
Cells(r, 5) = k
Cells(i, 1) = 0
Range(Cells(3, i), Cells(222, i)) = 100000
k=k+2
s=3
Set seguentempresa = Sheets("tabelle1").Range(Cells(k, 3), Cells(k, 15))
Set busca = seguentempresa.Find(Application.WorksheetFunction.Min(seguentempresa),
LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not busca Is Nothing Then
Cells(p, 1) = busca
p=p+1
Do While busca <> Cells(k, s)
s=s+1
Loop
k = Cells(s, 1)
Cells(r, 2) = k
End If
r=r+1
End If
End If
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Loop

j=j+1
Loop
l=8
Do While l < 21
If k < > Cells(l, 17) Then
l=l+1
Else
k = Cells(l, 18)
Cells (8,19)=k
Set columnaempreses = Sheets("tabelle1").Range("b3:b16")
Sheets("tabelle1").Range("b3:b16").Copy
Sheets("tabelle1").Range("a3:a16").PasteSpecial Paste:=xlValues
Set camiminim = Sheets("tabelle1").Range("a16:a29")
Sheets("tabelle1").Range("a16:a29").Copy
Sheets("resultat").Range("a1:a17").PasteSpecial Paste:=xlValues
Set m = Sheets("tabelle1").Range("b16:b29")
Sheets("tabelle1").Range("b16:b29").Copy
Sheets("resultat").Range("b1:b17").PasteSpecial Paste:=xlValues
Set m = Sheets("tabelle1").Range("e16:e29")
Sheets("tabelle1").Range("e16:e29").Copy
Sheets("resultat").Range("c1:c17").PasteSpecial Paste:=xlValues

End Sub

DUMB22@. Distribució Urbana de Mercaderies en Bicicleta al 22@.

1.4 LES TIC APLICADES A LA DUMB

A l’article Las nuevas tecnologías de la información y la distribución urbana de
mercancías (ROBUSTÉ, 2003) els autors defineixen la ciutat com un element viu que
necessita desenvolupar una sèrie de funcions per sobreviure. Dins d’aquestes funcions es
troben el proveïment de productes necessaris pel funcionament diari. Aquesta funció de
proveir ha de conviure amb la resta de funcions urbanes i pot arribar a entrar en conflicte
amb aquestes si no es realitza una correcta gestió.
Si es considera que la ciutat està formada per diverses xarxes físiques i logístiques que
estrucutren una entitat comptacta i complexa, es pot afirmar que l'eficiència a la
organització de la ciutat com a element unitari depèn directament d'una bona organització
de les xarxes logístiques, és a dir de l'eficiència d’aquestes. Aquí rau la necessitat i la
importpancia de la Logística Urbana com una disciplina destinada a estudiar la forma
d'optimitzar les xarxes logístiques que composen la trama urbana.
Si es pretén millorar l'eficiència a l'organització de la via pública, cal actuar directament
sobre la organització de les xarxes logístiques de distribució, i, més directament, sobre la
distribució urbana de mercaderies. Precisament aquesta és la intenció del treball.
No hi ha cap ciutat, que tingui aquest problema resolt de forma global, però totes les ciutats
persegueixen la solució òptima i ho fan mitjançant recursos tecnològics que faciliten cada
vegada més aquesta tasca. A més, dins del desenvolupament de les noves tecnologies, té
una especial importància el sector del transport, no només com un element de suport físic
per la distribució de mercaderies i moviment de viatgers, sinó com autèntic motor de
desenvolupament econòmic. En aquest context, la Logística Urbana no pot mostrar-se
aliena als canvis deguts al desenvolupament tecnològic, sinó que cal que en faci ús i els
integri en el seu desenvolupament, ja que la utilització dels nous serveis telemàtics
modifica substancialment la forma de dissenyar i gestionar un sistema logístic.
L'àrea més rellevant en quant a innovació tecnològica és la que fa referència a les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Des de la seva aparició es va
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instaurar el convenciment que les Tecnologies de la Informació tindrien una important
influència en el sector del transport. Durant la dècada dels 70, dominava la opinió general
que les modernes formes de les TIC tindrien un gran efecte en la substitució dels viatges.
D'acord amb aquesta opinió, les teleconferències, les teleconmutacions, les telecompres,
etc., farien disminuir la necessitat de viatjar. A nivell individual, sí que s'ha registrat una
substitució dels viatges, però en termes globals el desenvolupament ha demostrat que les
TIC també tenen l'efecte contrari: també generen viatges. Per exemple, les TIC
contribueixen a ampliar les xarxes de contactes de les persones, que a la vegada genera
més viatges. Les TIC serveixen per estalviar temps que es pot dedicar a altres activitats
com els viatges. Fins aquest moment, s'ha assistit al creixement simultani de les TIC i els
viatges. Així s'aprecia clarament, que els efectes generadors de les TIC tendeixen a
compensar els efectes de la substitució (EC project HINT, 1997).
Pel que fa a Internet, cada vegada és més fàcil trobar desenvolupaments i aplicacions
específiques pel transport integrades a les pàgines web de les deferents empreses del sector
(com ara per exemple la possibilitat de realitza un seguiment en temps real de paquets,
disponible a les pàgines de gairebé tots els grans operadors de paqueteria).
Un altre gran repte pel sector del transport actualment és conformar una resposta sotenible,
en quant a respectuosa amb el medi ambient i la societat. Ja no és possible el creixement a
qualsevol preu, sinó que cal preservar la capacitat futura de desenvolupament social i
econòmic. En aquest camp, les tendències actuals en noves tecnologies passen per nous
dissenys per vehicles amb sistemes alternatius de propulsió, desenvolupaments logístics
pel reciclat i la reutilització, sistemes de potència i gestió electrònica global dels vehicles,
implantació de mitjans telemàtics en les infraestructures de trànsit i densevolupament de
sistemes amigables d'informació pels usuaris.
La distribució urbana de mercaderies és un motor de l'economia local. Si la distribució no
és àgil existeix el perill de fer minvar la competitivitat i la importància de la ciutat. Cap
ciutat europea està feta per cotxes i, per tant, no ha estat dissenyada per acollir un gran
transit d'agitació que sota les recents filosofies de servei en logística (producció i entregues
Just-in-Time, entregues en finestres temporals, servei diari i resposta immediata, a
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encàrrecs d'emergència pràcticament de forma independent del tampany de l'encàrrec,etc.)
multiplica el transport i l'ús viari públic.
Un viari pensat funcionalment per tots els usuaris actuals hauria de disposar d'una secció
d'entre 25 i 30 metres, la qual cosa difícilment es pot esperar a la majoria de carrers de les
ciutats europees. L’única possibilitat no utòpica és epecialitzar i compartir els usos del
viari públic. Per això és convenient, pensar que el viari públic és un bé escàs que cal
assignar de forma adequada.
La productivitat requerida pels transportistes comporta a estacionaments il.legals que
dificulten la fluïdesa de la resta del trànsit, podent arribar a incidir negativament en la
seguretat vial; una Distribució Urbana de Mercaderies poc eficient transfereix les
ineficiències a la societat i el sistema a través d'un trànsit d'agitació, amb els conseqüents
perjudicis mediambientals i un encariment dels productes.
Una altra variable important és l'horari d'entrega de les mercaderies. Generalment els
horaris venen imposats per les normatives urbanes, però el problema és que es concentren
les operacions en unes determinades franges horaries molt sobrecarregades i que, a més,
solen coincidir amb les puntes del trànsit urbà. Per aquest motiu existeix tota una seire
d'acords i restriccions que afecten als possibles horaris d'entrega de les mercaderies en
zona urbana.
També cal tenir en compte el número total de les operacions de recollida i repartiment de
mercaderies que es realitzen en els locals comercials i la freqüencia de les mateixes, ja que
contribuïran a determinar el tipus de subministrament i la tipologia dels vehícles.
Per altra banda, és important considerar també la forma d'operar dels operadors de
transport (origen interurbà o urbà de la mercaderia entregada, número de viatges realitzats
per cada vehícle, distàncies mitjanes de recorregut, facotr de càrrega del vehicle) ja que la
optimització de les operacions de transport és un dels punts principals d'actuació per la
millora de la Distribució Urbana.
Però com s’ha pogut comprovar en els resultats dels escenaris, el paràmetre més evident de
la distribució urbana de mercaderies és el temps de la operació d'entrega o recollida.
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En aquest paràmetre cal considerar els següents factors:
− Arribada al local de destinació de les mercaderies i estacionament a prop.
− Avís de l'entrega/recollida en el local i confirmació de la mateixa.
− Preparació de l'encàrrec en el vehicle.
− Descàrrega i trasllat de les mercaderies fins al local de destí, o a la inversa, en el
cas d'una recollida.
− Control de l'encàrrec entregat/recollit.
− Operacions administratives.
− Partida.
Si a través de les TIC és possible millorar encara que només sigui una part de la cadena de
distribució, els resultats repercuteixen positivament al conjunt de la població. En aquest
sentit l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una aplicació on es pot consultar en temps real
l’estat del trànsir a la ciutat. Seria bo poder complementar aquesta informació amb la
localització de les zones de càrrega i descàrrega, de manera que s’incidís en el temps de
búsqueda d’aparcament. Com s’explica en aquest treball, aquest temps és un dels
principals factors que provoca lestacionament irregular d’alguns vehicles, que acaba
perjudicant a la circulació i als altres ocupants de la via pública.
Pel què es refereix a les bicicletes de càrrega, l’ideal seria poder disposar d’un sistema GPS
que considerés aquelles rutes per les quals una bicicleta tingui prioritat de circulació
enfront altres vehicles. Aquest és el cas de carrils bici, carrers de prioritat invertida o vones
pacificades. A la rutina diària del repartiment, poder recalcular una ruta en temps real,
sense ni tansols baixar de la bicicleta, és un punt d’eficiència molt valuós. Tanmateix, tenir
un sistema centralitzat de posicionament, amb comunicació permanent amb els repartidors
pot ajudar a gestionar les comandes d’última hora i les entregues urgents.
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1.5 LLISTA D’EMPRESES @

C.P 08005
Tecnologies Mèdiques
AIR ZONE
CRIOGENIUS S.L.
ESTHETIC CERAM2000 S.L
FASE DENTAL S.L.
FITEMA SCP
LABORATORIO AFA DENTAL S.C.P.
MOSSY DENTAL S.L.
SIGNET AMOLITE IBERICA S.A.

Icària, 151 - 08005
Salvador Espriu, 59, 3r 1a - 08005
Pujades, 68, 2n 6a - 08005
Ramon Turró, 100, àtic 2a - 08005
Ramon Turró, 183, baixos - 08005
Pujades, 74 - 08005
Ramon Turró, 100, àtic 2a - 08005
Llull, 70, baixos - 08005

Media
A & A EDICIONES Y EVENTOS SL.
ACTIVIDADES ARTISTICAS LA FURA DELS BAUS SA
ADRIANA EUROPEAN PRODUCTIONS S.L.
ADVANCED MUSIC S.L.
ARKANGEL DIVINA COMUNICACION S.L.
ATTIKA ZAM S.L.
BABY FOT S.L.
BCN SKIES PRODUCTIONS S.L.
CANONIGO FILMS S.A.
CUATRO
EDICIONS BAULA
EDITORIAL 5150 S.L.
EVENTS GLOBAL MEDIA S.L.
FACTORIA DE CANALES S.L.
FURIA DIGITAL
JORDI M R S.L.
LAVINIA PRODUCTORA S.L.
LAVINIA TEC COM SL.
LAVINIA TV AUDIOVISUAL MULTIPLATAFORMA S.L.
LD EVENTOS
MILENIO MANIPULADOS
MODA ACTUAL, S.L.
MULTIPLICA SPORTS S.L.
MUSIC CREATIVOS SL.
PROYECTA COMUNICACION VISUAL
S A C P E S.L.
SOUND PROJECT STUDIO
TENGO UN TRATO SL.
THE LITTLE BIG FISH COMUNICACION S.L.
TWO SMALL S.L.
UTOPIA GLOBAL S.L.
VIRTUAL MUSIC MANAGEMENT S.L.
XAVIER HIDALGO

Badajoz, 28, baixos - 08005
Pujades, 77-79, 2n 6a - 08005
Àlaba, 22, local - 08005
Zamora, 45, 6è 1a - 08005
Masoliver, 25, 1a - 08005
Zamora, 46, àtic 3a - 08005
Pujades, 77, S1 fase 1 - 08005
Pujades, 158 BIS, 2n 2a - 08005
Àvila, 32 - 08005
Pujades, 81 - 08005
Salvador Espriu, 79, baixos 2a - 08005
Zamora, 46, 4t 1a, local B - 08005
Ciutat de Granada, 28 BIS, 6è - 08005
Doctor Trueta, 127, 4a - 08005
Roc Boronat,37, baixos - 08005
Joncar, 47, local 12 - 08005
Pujades, 81, local - 08005
Pujades, 81, baixos - 08005
Pujades, 81-83 - 08005
Llull, 51, 6è 2a - 08005
Joan d´Àustria, 90-92 - 08005
Llull, 57 - 08005
Tirant Lo Blanc, 7, baixos - 08005
Pujades, 158 BIS, 2n 1a - 08005
Llull, 85 - 08005
Ramon Turró, 105, baixos 1a - 08005
Joan d´Àustria, 126-128, 1r 1a - 08005
Llull, 57-61, 6è 6a - 08005
Batista, 8, 1r 1a - 08005
Llull, 47, 4t 6a - 08005
Doctor Trueta, 69-71, 4t 1a - 08005
L´Amistat, 17-19, local - 08005
Llull, 47-49, 4t 7a - 08005

Energia
PARQUE EOLICO TURO DEL MAGRE S.L.

Doctor Trueta, 13 - 08005

C.P 08005
TIC
A 5 SECURITY CONSULTING GROUP S.L.
ARTIMEDIA DISSENYS INTERACTIUS S.L.
BIT- ON CONSULTORS
DIGITAL INSTALACIONES ELECTRONICAS S.L.
EFIDATA S.L.
GE SENSING
GRAPA DISSENY S.L.
GRAPA WEST SAMOA S.L.
LAVINIA BCN AUDIOVISUAL S.L.
LAVINIA BROADCASTING SERVICES S.L.
LAVINIA INTERACTIVA S.L.
MANTENIMENTS INFORMATICS SKYNET SLL
MARISTAS HERMANOS PROV CATALUÑA EDICIONS
MEDIAVOICE
MICROTELEFONO S.L.
MILCAP MEDIA GROUP (PRIVATE)
MULTIPLICA
N-COW NOVES COMUNICACIONS S.XXI, S.L
NOU GIR TECNOLOGIC S.L.
NOVARE TIC SOLUTIONS
OPTIMA CONSULTING
OTC FIN EUROPE SL.
POSICIONAMIENTO PROFESIONAL S.L.
REACTABLE SYSTEMS SL
REXON COMPUTER, S.A.
SATEC INTERHOST
SC DIGITAL, SCP
SIT CONSULTING SL
STRANDS LABS SA
T. PARTNER S.L.
TECNO ANTENA SISTEMAS S.L.
TELETECH CUSTOMER SERVICES SPAIN S.L.
VISION ADVANCE
VOXWEB
ZEMSANIA SL.

Llull, 70, 2n 1a - 08005
Pujades, 64, 1r 4a - 08005
Pujades, 74-80, 7A - 08005
Llull, 57, 1r 4a - 08005
Llull, 96, local 1 - 08005
Llull, 95-91, baixos - 08005
Llull, 51-55, 6è 3a - 08005
Llull, 51, 6è 3a - 08005
Pujades, 81 - 08005
Pujades, 81-83 - 08005
Pujades, 81-83 - 08005
Ramon Turró, 77, baixos 2a - 08005
Salvador Espriu, 79, baixos - 08005
Àvila, 48, 2a - 08005
Llull, 48-52, àtic 4a - 08005
Marina, 16-18 - 08005
Tirant lo Blanc, 7 - 08005
Pujades, 68, 2n 4a - 08005
Joan d´Àustria, 65, local - 08005
Pallars, 193, 11è - 08005
Marina, 23, 3r 3a - 08005
Pujades, 158, 1r 1a - 08005
Pujades, 68, 1r 4a - 08005
Llull, 70, 3r 8a - 08005
Bilbao, 97, local 1 - 08005
Joan d´Àustria, 39, 5è - 08005
Llull, 63-69, 2n 3a - 08005
Salvador Espriu, 37, local 10 - 08005
Marina,16, 11è A - 08005
Salvador Espriu, 63, 1r 2a - 08005
Pujades, 80, baixos 6a - 08005
Àvila, 60-64 - 08005
Ramon Turró, 100-104, 4t 3a - 08005
Àvila, 48, 2n, local A - 08005
Pallars, 193-205, B-11 - 08005

C.P 08005
Disseny
ABEBA ARQUITECTES S.L.
AEROSOL
AGPOGRAF SA
ALTIPLA SERVEIS TOPOGRAFICS SLP
ARLEX BARCELONA S.A.
ART INFOGRAFIC SLL.
BOPBA ARQUITECTURA S.L.
BRD I ASSOCIATS-ARQUITECTES CONSULTORS S.L.P.
BROKEY FACTORY S.L.
CST S.L
EDITORIAL IVREA S.L.
EDITORIAL RAUTER, S.A
EYPAR
FILECREATIU S.L.
GESTION Y SECRETARIA DE CONGRESOS SL
GRUPO TOTALMAR S.A.
IMPRESIONES RAFAEL JIMENO S.L.
KAW TALLER DE ARQUITECTURA S.L.
MATHEWS BALLESTEROS IMASD SL
MID OCEAN SPAIN S.L.
MIGUEL PALMERO ARQUITECTOS SLP
MM BARCELONA
MOGAS SOLDEVILA SLP.
MONFORTE & PUEYO ARQUITECTES ASSOCIATS
MOR ARQUITECTURA TECNICA SLP
NO DOMAIN PRODUCTIONS SL.
ORIOL GARRETA S.L.
OXIGEN COMUNICACIO GRAFICA S.L.
PALLI VERT ARQUITECTURA SLP
PATRICT GERARD Y ASOCIADOS
PLOTMEDIA
PROYECTO VISUAL
ROMIX CENTER SL.
SEGUI ARQUITECTURA
SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA
SERVICIOS Y PROYECTOS ESPECIALES TECNICOS S.L.
SOLE ROMAN ARQUITECTES S.L.
STUDIO LAVISTA S.L.
TECNY FARMA S.A.
TEMPLE RESTAURACION EN PATRIMONIO ARTISTICO S.L.
THE PENGUIN LAB SL.
VEGA VERDAGUER I VILLAFANE ARQUITECTES SLP.
WAIMOO S.C.P.
XABIER MENDIOLA FOTOGRAFO S.L.
ZOKAREME S.L.

Pujades, 63, 3r - 08005
Zamora, 45-47, 4t 3a - 08005
Pujades, 124 - 08005
Joan d´Àustria, 49-51, baixos, - 08005
Salvador Espriu, 29, baixos - 08005
Roc Boronat, 39, local 5 - 08005
Ciutat de Granada, 18, baixos - 08005
Jaume Viçens Vives, 11, baixos -08005
Pujades, 74 - 08005
Ramon Turró, 145, baixos - 08005
Moscou, 30, esc. 1, 2n - 08005
Àlaba, 51, 2n 7a - 08005
Pujades, 74-80, 2n 4a - 08005
Ciutat de Granada, 64, local 2 - 08005
Marina, 27, baixos - 08005
Massoliver, 10, 1r - 08005
Pujades, 69, baixos - 08005
Ciutat de Granada, 82, baixos - 08005
Llull, 47, àtic 4a - 08005
Ramon Turró, 91, 5è - 08005
Àlaba, 60, 3r 1a - 08005
Pujades, 94-96, baixos - 08005
Marina, 37, baixos - 08005
Joan d´Àustria, 49 - 08005
Ramon Turró, 100, 2n 3a - 08005
Ramon Turró, 100, 6è 2a - 08005
Pujades, 77, 8è - 08005
Ramon Turró, 100, 6è 4a - 08005
Ramon Turró, 100, 3r 2a - 08005
Zamora, 46, 5è 2a - 08005
Pujades, 68, 2n 1a - 08005
Llull, 85, baixos - 08005
Icària, 137, 5è 1a - 08005
Joncar, 47, baixos - 08005
Pere IV, 78-84, 2n 2a - 08005
Àlaba, 51, local 8 - 08005
Rosa Sensat, 3, baixos - 08005
Frederic Mompou, 6, 9è 1a - 08005
Tirant Lo Blanc, 1, baixos - 08005
Poblenou, 57, 4t 3a - 08005
Àlaba, 58, local 1 - 08005
Ramon Turró, 100, àtic 4a -08005
Poblenou, 35, entresòl 2a - 08005
Badajoz, 40, 1r 1a - 08005
Pujades, 60, 2n 1a - 08005

C.P 08018
Tecnologies Mèdiques
AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
AIRCRAFT MEDICAL BARCELONA S.L.
BAS MEDICA
CIBAL MULTIMEDIA S.L. - DIVISION CONSULTORIA
DOCU MENT XXI S.L.
IMCD
INSTITUT D´ESTUDIS DE LA SALUT
NEDROM
SEDATEX SA
SERVIDENT SALUD SLP

Roc Boronat, 91-95, Edif. Pere IV 08018
Llacuna, 162, mòdul 207 - 08018
Pallars, 85, 3r 2a - 08018
Zamora, 99, 6è 3a - 08018
Pere IV, 29, 3r 5a - 08018
Diagonal, 197 - 08018
Roc Boronat, 91-95, Edif. Pere IV 08018
Llacuna, 144, 5è 3a - 08018
Àvila, 126 - 08018
Diagonal, 169, baixos - 08018

Media
AGÈNCIA EFE
AGOSTO 2006 S.L.
BARCELONA MEDIA - CENTRE D'INNOVACIO
BITNESS BUSSINESS AND PRODUCTS ALLOCATIONS AGENCY
EASYGEST 2000 S.L.
INFORMACIO I COMUNICACIO DE BARCELONA SA SOCIETAT
LARESISTENCIA SL
LAS MONTAÑAS NEVADAS DEL CANADA SL
MEDIAPRO
NOW NOTONLYWEBS.COM
PM FARMA
PRODUCCIONES 23LUNES S.L.
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
RBA
RED ROOM
SERIGRAFÍA M. RIBOT
SOLOTRESD SPAIN SL
THE RAIN IN SPAIN S.L.
UNITRONIC
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Roc Boronat, 127 - 08018
Àlaba, 140 - 08018
Av. Diagonal 177, 08018 ( Ed. Imagina)
Pallars, 65, 6è 1a - 08018
Llacuna, 162 - 08018
Almogàvers, 177 - 08018
Pallars, 85, àtic 4a - 08018
Almogàvers, 68-70 - 08018
Diagonal, 177 - 08018
Llacuna, 114-116 - 08018
Llacuna, 110-112 - 08018
Pamplona, 96-104, local 15 - 08018
Roc Boronat, 127 - 08018
Diagonal / Roc Boronat - 08018
Pamplona, 92, 2n 5a - 08018
Zamora, 91-95, 3r 1a - 08018
Bolívia, 42 - 08018
Llacuna, 108, 2n 4a - 08018
Diagonal, 177 - 08018
Roc Boronat, 138 - 08018

Energia
ABAST ENERGIA NATURAL S.L.
Llacuna, 162 - 08018
ALUCHA S.L.
Llacuna, 162 - 08018
AQUA PLAN SA
Diagonal, 211 (Torre Agbar) - 08018
AQUAGEST MEDIO AMBIENTE, S.A.
Diagonal, 211 (Torre Agbar) - 08018
AQUAGEST PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE ABASTEC Diagonal, 211, 5a (Torre Agbar) -08018
ELEMENTOS CALEFACTORES AS S.L.
Zamora, 99-101, local - 08018
ENDESA INGENIERÍA
Llacuna, 166, 1r 1a - 08018
SOREA RUBATEC AMSA AIE
Diagonal, 211 (Torre Agbar) - 08018
TWOIN INGENIERIA & INNOVACION SLL.
Llacuna, 162-164 - 08018

C.P 08018
TIC
ACTIVA DOMÓTICA
ADRESSES CONSULTING S.L.
ARADOXA SOLUTIONS
ARBITRARY RESOURCES S.L.
ATTOS ORIGIN
BULL ESPAÑA
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S.A.
CANAL IP NETWORK S.L.
CONZENTRA SEO SL
CUATIC INTERACCION FISICA S.L.
EVENTEUO TECH SL
FUNDACIÓ BARCELONA DIGITAL
FUTURLINK
IDISC
IMAGSA TECHNOLOGIES S.A.
IN SITU LOCATIONS & SERVICES
INGENIERIA DE SISTEMAS ARSTECNE S.A.
LA VOLA COMPANYIA DE SERVEIS AMBIENTALS
MEDIA ACTIVE SERVICIOS INFORMATICOS S.L.
NODE PARTNERS SA
ONO
OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES SL.
PINOS ASESORIA INFORMATICA S.L.
SACTECH
SADIEL
SERVITEL 2003 SERVICIOS INFORMATICOS SL.
SIGNALETICS S.L.
TECHIDEAS
TECNICS G3 S.L.
TRES & PUNT SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, S.L.L (3&PUNT
UNITRONICS
VISUAL CENTURY RESEARCH S.L.

Llacuna, 162-164 - 08018
Pujades, 31, local - 08018
Llacuna, 162 - 08018
Llacuna, 162 - 08018
Diagonal, 200 - 08018
Diagonal, 211, 23è (Torre Agbar)-08018
Llacuna, 166, 5a - 08018
Castella, 41-43, baixos - 08018
Sancho de Àvila, 52-58, 5è 3a - 08018
Pamplona, 92, baixos 7a - 08018
Llacuna, 162-164 - 08018
Sancho de Àvila,110, baixos - 08018
Almogàvers, 107-119, 3a - 08018
Castella, 40-42, baixos - 08018
Llacuna, 162 - 08018
Pallars, 101, 2n 2a - 08018
Pamplona, 92 - 08018
Pamplona, 96, local 18 - 08018
Pallars, 141, 5è B - 08018
Pamplona, 96-104 - 08018
Pallars, 108 - 08018
Llacuna, 166, 10è 1a - 08018
Almogàvers, 99, baixos - 08018
Llacuna, 162 - 08018
Almogàvers, 107-119, escala 4 - 08018
Joan d´Àustria, 95, 5è 4a - 08018
Llacuna, 162 - 08018
Llacuna, 162 - 08018
Àvila, 138, 4t 2a - 08018
Llacuna, 162, mòdul 223 - 08018
Diagonal, 177 - 08018
Àvila, 112, 2A - 08018

Disseny
2004 GRAFIC RAPID S. L. L.
90 CASAS ASSOCIATS
ABAC SERVEIS PEL DISSENY
ABAD ALTABAS ALVARO RAVENTOS ARQUITECTES
ABRETE SESAMO S.L.
ADAPTA SERVEIS D´ARQUITECTURA I CONTRUCCIO S.L.
APC SYSTEM S.L.
ATIPUS
AZARQ ARQUITECTURA SLP
BELTS DISSENY SL
CHILLIWEP S.L.
DESIGN CODE
DYD INTEGRAL
ELESPACIO COMUNICACION VISUAL S.L.

Pallars, 84, baixos 3a - 08018
Diagonal, 177-183, 11è - 08018
Joan d´Àustria, 95-97, 1r 4a - 08018
Castella, 18, local 3 - 08018
Pere IV, 36, 6è 4a - 08018
Diagonal, 167, baixos 1a - 08018
Llacuna, 162 - 08018
Pallars, 85, 1r 2a - 08018
Zamora, 103, 4t 4a - 08018
Pallars, 65-71, 3r 1a - 08018
Ramon Turró, 71, 3r 3a - 08018
Pallars, 85 - 3r 4a - 08018
Castella, 33, esc. 2, 5è 2a - 08018
Pallars, 74, 2n 1a - 08018

ELITE GRAF S.L.
EXPOSED
FERNANDO JOVEN DISEÑO DEL ENTORNO S.L.
FUSION CREATIVA
IMAGINA COMUNICACIO SA
IN PACK CREACIONES GRAFICAS S.L.
MEDIA DESING PRODUCTION
PERE SERRA ARQUITECTURA SLP
PICH AGUILERA ARQUITECTOS SLP
PROGRAF & WEB SL
RICARD FERRER BARCELONA SLL.
STUDIO LIGHTROOM S.L.
TORRATOX S.L.

Àvila, 102, 1r - 08018
Pallars, 82-91, 6è 6a - 08018
Marina, 90 - 08018
Pamplona, 92-94, 1r 1a - 08018
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1.6 RUTA ÒPTIMA. PRIMER ESCENARI

Empresa de sortida
Mercat de la Unió
212
216
83
85
33
198
200
6
167
42
136
148
82
57
76
46
217
170
124
80

Empresa d'arribada
212
216
83
85
33
198
200
6
167
42
136
148
82
57
76
46
217
170
124
80
132

Distància recorreguda (m)
90
600
100
300
14
300
700
400
500
700
0
0
240
220
0
70
160
220
86
15
0

Empresa de sortida
132
133
139
149
150
211
213
116
53
15
16
36
66
152
61
129
199

Empresa d'arribada
133
139
149
150
211
213
116
53
15
16
36
66
152
61
129
199
174

Distància recorreguda (m)
0
0
0
0
0
0
75
0
300
0
4
0
0
72
0
0
75
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174
4
165
Empresa de sortida

4
165
183
Empresa d'arribada

0
0
0
Distància recorreguda (m)

183
161
162
68
179
201
125
8
128
195
44
48
78
106
74
137
156
158
34
220

161
162
68
179
201
125
8
128
195
44
48
78
106
74
137
156
158
34
220
13

130
0
78
0
0
15
99
31
76
32
0
0
0
32
0
0
0
68
15
50

Empresa de sortida
13
62
141
118
123
205
218
67
90
91
115
9
191
177
59
109
110
111
112

Empresa d'arribada
62
141
118
123
205
218
67
90
91
115
9
191
177
59
109
110
111
112
113

Distància recorreguda (m)
0
130
150
0
0
0
24
0
0
0
200
0
300
240
0
0
0
0
0
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113

114

0

Empresa de sortida
114
97
11
39
147
119
197
122
52
215
79
3
31
20
104
159
105
140
58
86

Empresa d'arribada
97
11
39
147
119
197
122
52
215
79
3
31
20
104
159
105
140
58
86
101

Distància recorreguda (m)
54
5
0
0
260
260
210
0
0
230
600
550
240
350
0
0
0
78
0
0

Empresa de sortida
101
166
178
54
70
38
155
94
5
98
181
127
81
43
45
203
71
77
1

Empresa d'arribada
166
178
54
70
38
155
94
5
98
181
127
81
43
45
203
71
77
1
35

Distància recorreguda (m)
0
550
34
0
23
59
100
51
0
0
110
270
110
0
0
0
0
110
89
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35

41

0

Empresa de sortida
41
60
107
120
144
99
69
88
14
21
210
192
56
184
32
126
189
169
185
65

Empresa d'arribada
60
107
120
144
99
69
88
14
21
210
192
56
184
32
126
189
169
185
65
117

Distància recorreguda (m)
0
0
0
82
200
550
0
700
600
300
580
0
150
73
550
0
550
600
850
0

Empresa de sortida
117
47
134
135
196
190
92
17
102
100
84
202
157
143
18
163
142
219
153

Empresa d'arribada
47
134
135
196
190
92
17
102
100
84
202
157
143
18
163
142
219
153
72

Distància recorreguda (m)
800
400
0
0
0
1100
450
0
300
240
400
0
21
250
0
650
0
600
1000
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72

214

900

Empresa de sortida
214
87
172
160
108
188
173
23
131
55
19
186
154
194
175
26
27
28
49
187

Empresa d'arribada
87
172
160
108
188
173
23
131
55
19
186
154
194
175
26
27
28
49
187
96

Distància recorreguda (m)
450
0
190
27
250
66
3
0
650
230
280
240
0
76
650
0
0
0
0
180

Empresa de sortida
96
2
40
121
207
208
168
180
12
63
93
51
138
37
164
50
73
145
7

Empresa d'arribada
2
40
121
207
208
168
180
12
63
93
51
138
37
164
50
73
145
7
10

Distància recorreguda (m)
79
0
0
0
0
200
0
40
1000
0
54
450
140
110
750
0
0
43
0
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10

22

0

Empresa de sortida

Empresa d'arribada

Distància recorreguda (m)

22
24
25
29
30
64
75
95
171
182
193
204
206
209
151
130
89
146
103
176

24
25
29
30
64
75
95
171
182
193
204
206
209
151
130
89
146
103
176
Mercat de la Unió

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1200
2000
300
99
40
3000
0
650

Distància total recorreguda: 37.597m
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1.7 RUTA ÒPTIMA. SEGON ESCENARI
RUTA PER FURGONETA
Empresa de sortida
Mercat de la Unió
212
216
83
85
33
198
200
6
167
42
136
148

Empresa d'arribada
212
216
83
85
33
198
200
6
167
42
136
148
Mercat de la Unió

Distància recorreguda (m)
90
600
100
300
14
300
700
400
500
700
0
0
1200

Distància total recorreguda: 4.904m
RUTA PER BICICLETA DE CÀRREGA
Empresa de sortida
Mercat de la Unió
212
216
83
85
33
148
136
42
198
6
200
167

Empresa d'arribada
212
216
83
85
33
148
136
42
198
6
200
167
Mercat de la Unió

Distància total recorreguda: 3.334m

Distància recorreguda (m)
90
260
100
300
14
240
0
0
350
750
500
180
550

