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Resum 

L’objectiu del present projecte és l’estudi del sistema actual de retorn d’envasos buits d’una 

empresa del sector càrnic de la província de Girona per tal de proposar un mètode per 

optimitzar recursos, reduir costos i obtenir la màxima eficiència. 

L’empresa en qüestió no té un sistema de control de retorn d’envasos, fet que provoca que 

al llarg de l’any hagin de comprar un gran nombre d’envasos per suplir els que es perden 

entre els clients. En primer lloc, s’analitzen les dades corresponents al retorn dels envasos 

buits al llarg d’un any. S’aplica un algorisme de transport, Clarke & Wright, per obtenir les 

rutes òptimes de recollida d’envasos amb els mitjans de transport disponibles de l’empresa i 

per a diferents modalitats de recollida. Paral·lelament, es proposa la compra d’un nou 

vehicle de major capacitat i es fa un anàlisi de viabilitat econòmica per valorar aquesta 

alternativa. 

Es comparen les modalitats de recollida així com la viabilitat de la compra d’un nou vehicle i 

es proposa la utilització del mètode que demostra millors resultats per obtenir els majors 

beneficis dins d’un marc sostenible.  

La solució obtinguda és la compra de dues furgonetes en una inversió amb una taxa interna 

de rendibilitat del 130%, un valor actualitzat net de més de 90.000€, un pay-back de menys 

de deu mesos i unes emissions anuals de 39 tones de CO2. 

Amb les diferents polítiques de transport es proposen diverses solucions viables per tal 

d’aconseguir reduir costos de compra i reutilització d’envasos així com reduir els costos 

logístics mitjançant una política de rutes òptimes de recollida. 

Finalment, s’obren possibles línies de millora per a un treball posterior. 
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1. Glossari 

ERP: Sigles en anglès de Sistemes de Planificació de recursos empresarials (Enterprise 

Resource Planning). 

Palet:  Safata de càrrega que suporta els embalatges i els constitueix en una unitat de 

càrrega. En la distribució europea, el tipus de palet més utilitzat és el de fusta amb mesures 

de 1200x800mm (euro-palet), tot i que també s’utilitzen altres mesures en diferents sectors 

(1200x1000 mm o palet americà, 600x1000mm, etc.). 

Codi NAPFUE: Nomenclatura de combustibles de CORINAIR. 

CORINAIR: CORe INventory of AIR emissions (Inventari de les principals emissions a 

l’atmosfera). CORINAIR és un projecte elaborat per Centre Temàtic Europeu d’Emissions 

Atmosfèriques sota l’ala de l’Agencia Europea del Medi Ambient. 

Magatzem frigorífic: establiment autoritzat per a l'emmagatzematge de carns. 

Tractament fitosanitari: sotmetre l’embalatge a una temperatura que faci arribar el cor de la 

fusta a 56° C durant 30 minuts per tal de complir la normativa d’embalatges de fusta utilitzats 

en el comerç internacional (Normativa Internacional sobre Mesures Fitosanitàries - 15). 
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2. Prefaci 

Darrera la distribució de qualsevol producte, s’hi troba tot el desenvolupament logístic per 

atendre al client, l’emmagatzematge del producte, el seguiment, el transport i l’entrega. Tot 

aquest procés aporta un valor afegit al producte final. 

En la indústria alimentària, es requereix que la distribució tingui un focus intern tan clar com 

l’extern que permeti suplir el producte de forma eficient. El model de distribució d’una 

empresa va estretament lligat amb el seu creixement. 

Friselva és un escorxador i sala d’especejament porcí situat a Riudellots de la Selva 

(Girona). L’empresa ofereix una àmplia gama de productes derivats del porc amb la màxima 

confiança i qualitat, en fresc, envasat al buit o congelats en diferents presentacions 

adaptant-se sempre a les seves necessitats. 

El projecte que es presenta a continuació es tracta d’un cas real. Inicialment es plantegen 

una sèrie de mancances que té l’empresa i s’escull una línia de treball basada en la 

logística.  

La implementació estratègica 

Al contemplar els serveis de distribució, ja siguin subcontractats o propis, s’han d’avaluar 

factors determinants com el cost del transport, l’obtenció de bons temps d’emmagatzematge 

(si ho requereix) i bons temps d’entrega.  

Friselva combina la distribució mitjançant camions propis i d’altres subcontractats. 

Variables a contemplar 

- Factor de cost 

- Capacitat de cobertura, estocs i temps d’entrega 

- Tipus de transport requerit 

Transport d’aliments: congelat, ambient o refrigerat 

- Flota i seguretat  

En l’ús del transport propi, el transportista ha de tenir el seu contracte prèviament firmat, i 

dins les seves especificacions, contractar una assegurança de càrrega, robatori i col•lisió. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del present projecte és l’estudi del sistema actual de retorn d’envasos buits d’una 

empresa del sector càrnic de la província de Girona (Friselva S.A.) per tal de proposar un 

mètode per optimitzar recursos, reduir costos i obtenir la màxima eficiència. 

L’empresa en qüestió no té un sistema de control de retorn d’envasos fet que provoca que al 

llarg de l’any hagi de comprar un gran nombre d’envasos per suplir els que es perden entre 

els clients.  

Es pretén analitzar les dades corresponents al retorn dels envasos buits al llarg d’un any. A 

partir dels resultats obtinguts s’escollirà un mètode adient per calcular les rutes òptimes de 

recollida d’envasos amb els mitjans de transport disponibles de l’empresa i per a diferents 

modalitats de recollida.  

Paral·lelament, es plantejarà una solució alternativa, la compra d’un nou vehicle, mitjançant 

un anàlisi de viabilitat econòmica.  

Finalment, es compararan les modalitats de recollida així com la viabilitat de la compra d’un 

nou vehicle i es proposarà la utilització del mètode que demostri millors resultats per obtenir 

els majors beneficis dins d’un marc sostenible.  

El projecte s’estructura en 3 fases: 

1) Realització d’un estudi del sistema de retorns d’envasos i producte amb el transport actual 

de l’escorxador. 

2) Anàlisis dels resultats i estudi de les opcions de reducció de recursos i costos respecte la 

situació inicial.  

3) Proposta i valoració de les accions més adequades a la realitat i desenvolupament 

d’aquestes accions. 
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3.2. Abast del projecte 

El desenvolupament del projecte comprèn l’estudi del retorn d’envasos des d’Agost de 2011 

fins a Juny de 2012 dels principals clients catalans. 

Es centra l’estudi en trenta clients de l’àrea de Catalunya ja que són els clients dels quals es 

disposa d’un històric més ampli de dades fiables (Taula 3.1.). 

 Gener - Juny 2012 PES (kg) IMPORT (€) 

Catalunya (30 clients principals) 14.520.430 26.793.991 

Total Nacional 43.940.942 68.444.274 

%Catalunya (30) vs. Total Nacional 33,0% 39,1% 

 

La resta de clients no s’estudiaran amb detall per diferents motius: 

- Els clients de la zona d’Andalusia són molt recents a l’empresa i es disposa de 

menys de 2 mesos de dades (a juliol del 2012 quan es van fer les extraccions de 

dades del sistema). 

- Els clients nacionals (zona llevant i clients puntuals) no es disposa d’un històric 

fiable ja que fins a juliol de 2012 no s’entrava la informació al sistema actual i es 

tenia un control rudimentari mitjançant excels que tenien un gran dèficit de dades. 

- Els clients francesos, que representen el 18% de la facturació total de l’empresa, 

distribueixen les comandes mitjançant un representant contractat pels propis 

clients.  

- Tots els clients estrangers (a excepció de França) reben els seus productes 

envasats en caixes de cartró d’un sol ús i palets de fusta que es consideren 

envasos perduts. 

 

Taula 3.1: Vendes i facturació del primer semestre de 2012 
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4. Anàlisi intern de l’empresa 

4.1. Història de l’empresa 

Friselva, S.A. està situada al terme municipal de Riudellots de la Selva (Girona), en un 

entorn rural. La fotografia aèria de l’empresa i les coordenades geodèsiques es poden 

apreciar a la imatge 4.1, a continuació:  

 

4.2. El sector porcí a la província de Girona 

Per situar el context actual del sector porcí, es presenten a continuació, dues gràfiques 

(Figura 4.1.) on es veu el percentatge del sacrificis de porcs als escorxadors espanyols i el 

percentatge que representa la província de Girona, on es troba l’empresa Friselva. Girona és 

una de les províncies on més sacrificis de porcs es fan en un any: 

 

Imatge 4.1: Ubicació de Friselva 

Figura 4.1: Nombre de porcs sacrificats a l’estat espanyol el 2011 
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4.3. Missió i visió de l’empresa 

L’escorxador objecte d’estudi forma part del “GRUP AGROALIMENTARI CARNI” que va 

iniciar la seva activitat l’any 1950 en el sector porcí. Amb el temps ha evolucionat en la seva 

activitat dins el sector agroalimentari com una agrupació de diverses empreses amb 

diferents activitats dins del sector càrnic: fabricació de pinso, producció i engreixament de 

porcs, escorxador, sala d’especejament, triperia, grasses i proteïnes, elaboració d’embotits i 

altres productes càrnics. 

La principal missió de Friselva és facilitar als seus clientes una àmplia gama de productes 

derivats del porc amb la màxima confiança i qualitat, en fresc, envasat al buit o congelats en 

diferents presentacions adaptant-se sempre a les seves necessitats. 

Els 4 eixos estratègics de Friselva són els clients, els processos, els col•laboradors i els 

productes, i estan directament relacionats amb els seus valors de compromís, rendibilitat, 

respecte i innovació. 

En termes de facturació i vendes, l’empresa Friselva exporta una gran part dels seus 

productes a l’estranger. Si ens fixem amb les dades del primer semestre de 2012 (Gràfic 

4.1) podem veure que l’exportació (Europa + estranger) en termes de facturació, representa 

el 48% de les seves vendes totals: 

 

 

 

52%
40%

8%

Tipus de client per facturació Gen-Jun 2012

Espanya Resta d'Europa Resta de l'estranger

Gràfic 4.1: Percentatge de facturació per tipus de client de Gener - Juny 2012  
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Si s’observa la quantitat de tones exportades, es pot veure que el percentatge d’exportacions és 

inferior al percentatge d’exportacions en facturació [€], però també és una dada molt representativa. 

En el primer semestre de 2012 es van exportar gairebé el 41% de les tones comercialitzades (Gràfic 

4.2): 

 

 

D’altra banda, si s’analitza el volum de facturació de les exportacions, es pot observar que França n’és 

el principal client i representa un 60% de la facturació total generada per l’exportació (Gràfic 4.3.).  

En els apartats posteriors, l’estudi en quan a exportacions es centrarà en França. La majoria dels 

països no tenen un grup de clients habituals, sinó clients puntuals i el mètode d’exportació (en quan a 

envasos i retorn de gènere malmès o erroni) és completament diferent al subministrament que es fa a 

nivell nacional i a França. (Es detalla en els apartats d’anàlisis de dades). 

 

 

59%
30%

11%

Tipus de client per tones Gen-Jun 2012

Espanya Resta d'Europa Resta de l'estranger

IT
11%

DE
9%

RESTA
5%

UK
5%
MC
4%

PL
3%

DK
2%

LT
2%

FR
59%

% Facturació països comunitat europea

Gràfic 4.2: Percentatge de tones venudes  per tipus de client de Gener - Juny 2012  

Gràfic 4.3: Percentatge de facturació països comunitat europea de Gener - Juny 2012 
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En la següent imatge (Figura 4.2.) s’observen tots els països a on Friselva subministra els 

seu productes. 

 

 

4.4. Cadena de producció i distribució de l’escorxador i sala 

d’especejament Friselva 

El procés productiu de Friselva es detalla en el següent diagrama (Figura 4.3) , indicant les 

parts del procés d’on s’obté producte final: 

Figura 4.2: Mapa dels països subministrats per Friselva  
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El següent diagrama de distribució (Figura 4.4.) detalla l’esquema de les diferents maneres 

de processar els productes finals. Hi ha dos grans blocs; els productes refrigerat que 

engloben els productes que s’entreguen el dia en que es processen i els pernils, i els 

productes per congelar que s’entreguen dies posteriors al seu processament o que 

s’exporten a destinacions més llunyanes: 

 

 

 

Figura 4.3: Diagrama de flux de la línia de producció  

Figura 4.4: Diagrama de flux distribució  
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5. El transport a Friselva 

5.1. Mitjans de transport utilitzats  

Friselva distribueix els seus productes mitjançant dues vies diferents:  

- Transport terrestre � mercat nacional i intracomunitari 

- Transport marítim � mercat extracomunitari 

Mitjans de transport terrestre: 

Els mitjans de transport terrestre que s’utilitzen a Friselva són camions de 3 eixos i tràilers 

en funció del sistema de distribució que s’utilitza: 

- 3 camions de tres eixos pertanyents a Friselva  

 

 

- 3 tràilers de l’empresa Frigorífics Girona: empresa adherida a Friselva 

 

 

- Tràilers d’empreses subcontractades  

Imatge 5.2:Tràilers pertanyents a Frigorífics Girona 

Imatge 5.1: Camió de tres eixos propietat de Friselva 
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Tipus camió 3 Eixos Tràiler 

Llargada 9-9,5m ~13,5m 

Capacitat ~16 tones ~22 tones 

Capacitat d’euro-palets 20-22 33 

 

En el següent apartat, on es parla del transport segons l’àrea geogràfica, es detallarà quin 

sistema de distribució s’utilitza en cada cas. 

Mitjans de transport marítim: 

Pel transport marítim s’utilitzen contenidors similars als que veiem a la Imatge 5.4., són un 

tipus d’envasos utilitzats pel transport de mercaderies.  

 

 

El cost d’aquest transport s’ajusta amb cada naviliera i per a cada viatge en funció de: 

- El preu del transport internacional 

- El preu de combustible 

- Els ajustos per tipus de canvi de moneda 

- Les despeses portuàries de l’origen i del destí 

Taula 5.1: Mesures segons el tipus de vehicle 

Imatge 5.3:Tràiler 

Imatge 5.4.: Contenidors marítims 
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Els contenidors estàndards que utilitza Friselva tenen les següents característiques: 

Mesures Contenidors 

  20 peus 40 peus 

Carga màxima 28.180 kg 28.750 kg 

Capacitat 32,6 m3 67,7 m3 

 

Documentació imprescindible per distribuir els productes en funció del destí: 

- Catalunya � Albarà convencional 

- Nacional (excepte Catalunya) � Carta de porte 

- Internacional � CMR (Carta de porte internacional) 

Cost del transport: 

Actualment el transport subcontractat que utilitza Friselva només disposa de tràilers però 

s’està buscant algun proveïdor que ofereixi camions de tres eixos a preus més econòmics 

per quan les càrregues no omplen un tràiler convencional. 

El transport marítim es calcula segons €/kg de producte. 

El preu del transport terrestre en general està en torn als 1,2€/km (les anades ja que les 

tornades solen ser més barates). Aquest preu varia en funció del preu del carburant, de 

l’època de l’any, de si el frigorífic es troba o no en funcionament i de si hi ha gènere penjat. 

En el cas d’haver-hi gènere penjat el transport és més elevat ja que es requereix que el 

camió es trobi condicionat i no tots els camions estan habilitats per dur càrrega penjada. A  

Friselva només són necessaris camions aptes per a dur gènere penjat quan es transporta  

pernil Trévelez. 

Una problemàtica actual és el cost del transport i la disponibilitat de camions quan comença 

la temporada de fruita (tardor) ja que el transport de la fruita es paga molt bé i totes les 

empreses transportistes es decanten per aquest sector. 

Avantatges i inconvenients de subcontractar el transport a una empresa de 

distribució: 

 

 

Taula 5.2: Mesures dels contenidors pel transport marítim  
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Avantatges Inconvenients 

Coordinació amb els proveïdors Excessiva influència en la producció  

Millora de la rotació Presa de decisions precipitada i interessada 

Servei més segur Resistència de cares als canvis 

Millor coordinació i comunicació Mala planificació dels temps 

Evitar duplicitat d'esforços Pèrdua del producte 

Centralització de la responsabilitat Falta de posicionament 

Satisfer plenament als clients   

 

Una bona planificació del transport6 permet: 

- Disposar d’informació adequada per a la presa de decisions. La planificació fa 

possible que les actuacions s’ordenin a partir d’uns determinats criteris i prioritats i 

posen de manifest les conseqüències sobre altres àrees d’actuació. 

- Fer una estimació  rigorosa de les necessitats reals i una assignació eficients dels 

recursos escassos. La falta de planificació condueix a ampliar il•limitadament les 

propostes d’actuació i obliga als responsables del transport a centrar-se en 

aconseguir més recursos i no en optimitzar la seva feina. 

- Convergir en els principis de planificació d’altres països del nostre entorn. 

La implementació estratègica 

Al contemplar els serveis de distribució, ja siguin subcontractats o propis, s’han d’avaluar 

factors determinants com el cost del transport, l’obtenció de bons temps d’emmagatzematge 

(si ho requereix) i bons temps d’entrega.  

Friselva combina la distribució mitjançant camions propis i d’altres subcontractats. 

Variables a contemplar 

- Factor de cost 

- Capacitat de cobertura, estocs i temps d’entrega 

- Tipus de transport requerit 

Transport d’aliments: congelat, ambient o refrigerat 

- Flota i seguretat  

En l’ús del transport propi, el transportista ha de tenir el seu contracte prèviament firmat, i 

dins les seves especificacions, contractar una assegurança de càrrega, robatori i col•lisió. 

Taula 5.3: Avantatges i inconvenients del transport subcontractat  
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5.2. El transport segons l’àrea geogràfica 

Transport nacional: 

 
1. Catalunya 

El repartiment de comandes es fa mitjançant els camions rígids de 3 eixos propietat de 

Friselva (Imatge 5.1). Es disposa de 5 transportistes, un d’ells capacitat per  treballar a 

l’escorxador i fer de transportista quan és necessari.  

Alguns clients petits es desplacen a Friselva per recollir les seves pròpies comandes. 

Acostumen a ser comandes puntuals i de poca quantitat. (Aquests clients no es tenen en 

compte en els algorismes que s’apliquen a l’apartat 7.Implementació/proposta d’un sistema 

logístic adient).  

 

2. Zona Llevant i clients nacionals puntuals  

El repartiment de comandes es fa mitjançant els tràilers (Imatge 5.2.) disponibles a 

Frigorífics Girona i en cas que la capacitat dels camions no sigui suficient, es subcontracte el 

transport a empreses externes (Imatge 5.3.). 

 

3. Andalusia 

El repartiment a la zona d’Andalusia es fa mitjançant transport subcontractat, tràilers (Imatge 

5.3.). Es fan dues càrregues setmanals: dimarts i divendres. El representant dels clients 

informa de la ruta a Friselva, que és l’encarregat de subcontractar l’empresa transportista. 

Els preus amb el representant s’acorden prèviament.  

-  

Figura 5.1: Zonificació de la distribució dins el marc nacional  
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Transport Internacional: 

 
1. França 

El subministrament de producte a França es fa mitjançant transport subcontractat, tràilers 

(Imatge 5.3.). El representant francès de clients, Denjean, és qui subcontracta els 

transportistes, que recullen la mercaderia a Friselva i la duen al seu destí. Denjean també es 

fa càrrec de subcontractar els transportistes que recullen els envasos per retornar-los a 

Friselva. En aquest cas no acostuma a ser la mateixa empresa que ha transportat els 

productes frescos. Tot i això, és Friselva qui paga aquests transports. 

En aquest punt ens trobem davant dos grans inconvenients: i) Denjean escull els 

transportistes, ii) que l’empresa que gestiona l’anada, no fa la tornada. 

Es plantegen dues possibles vies d’estudi per tal de millorar aquesta gestió: 

- Estudiar diferents empreses de transports i poder oferir directament als clients 

francesos la possibilitat de gestionar el transport directament des de Friselva. Això 

permetria un control més directe dels costos i un control més detallat de les 

entregues de producte i els retorns d’envasos. El principal inconvenient per 

Friselva seria haver de gestionar tots els tràmits, incidències i requeriments dels 

clients.  

- Estudiar diferents empreses de transport i acordar amb el representant francès 

Denjean, la possibilitat de contractar el transport directament de Friselva (com en 

el cas d’Andalusia). El principal inconvenient seria la possible negativa de Denjean 

de treballar amb aquest sistema. 

 
2. UE 

El repartiment a la Unió Europea, excepte en el cas de França, es fa mitjançant una 

empresa transportista subcontractada per Friselva que utilitzen tràilers (Imatge 5.3.) per fer 

les entregues als clients. 

 
3. Rússia 

El repartiment a Rússia es fa mitjançant una empresa transportista subcontractada per 

Friselva que utilitzen tràilers (Imatge 5.3.). Generalment s’utilitzen contenidors i es lloguen en 

funció de les comandes.  
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4. Països de l’Est  

Els països de l’Est faciliten el seu propi transport i el paguen ells mateixos. Per això, les 

comandes d’aquests països es gestionen directament des del departament comercial i no 

des del departament logístic.  

 
5. Àsia 

En el cas d’Àsia, s’envien les comandes amb transport marítim (Imatge 5.4.). Des de 

Friselva, es lloguen els contenidors en funció de les comandes i s’envien a la seva 

destinació. 

 
6. Resta 

A la resta de països, el transport es subcontracta des de Friselva i varia en funció del destí, 

transport terrestre (Imatge 5.3.) o marítim (Imatge 5.4.). 

 

El transport des d’un magatzem frigorífic: 

Friselva fa ús de magatzems frigorífics quan es troba al seu límit de capacitats per 

emmagatzemar carn congelada. Aquests magatzem es troben, en general, molt propers a 

Friselva. La principal empresa amb la que treballen es Gicarns7 situada a l’avinguda Mas 

Vilà, 190, 17457 de Riudellots de la Selva (Girona) 

Quan es fa entrega als clients dels productes que es troben en aquests magatzems s’han de 

tenir en compte els següents punts:: 

- Si tota la càrrega demandada es troba al magatzem frigorífic, es carrega allà i es 

distribueix des d’allà. 

- Si part de la càrrega es troba a Friselva i la resta al magatzem frigorífic, s’ha 

d’enviar tot el gènere a Friselva i fer la càrrega des d’allà. 

- Si la càrrega s’envia a Àsia s’ha de portar tot a Friselva i enviar-ho sempre des de 

Friselva per normatives de qualitat. 

Els clients catalans no reben producte dels magatzems frigorífics, ja que les comandes 

es preparen directament a Friselva i s’expedeixen al moment. 
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5.3. Les comandes i el transport 

És important saber quan arriben les comandes de cada client i com es gestionen per poder 

elaborar les rutes més òptimes amb els vehicles disponibles a Friselva i per poder 

subcontractar el transport que sigui necessari per als altres clients. 

 

Comandes a Catalunya: 

Les comandes dels clients a Catalunya arriben diàriament. A més de posar els productes 

que volen també especifiquen el dia que volen rebre els productes. Generalment aquestes 

comandes es fan amb dos o tres dies d’antelació.  

Hi ha clients puntuals que envien les comandes el mateix dia que les volen rebre. S’hi 

sumen clients petits que recullen les seves pròpies comandes. 

Les comandes a Catalunya es distribueixen a diari mitjançant els 4 camions de 3 eixos 

propietat de Friselva. 

 

Comandes nacionals: 

Les comandes nacionals, exceptuant Catalunya i Andalusia, arriben via e-mail els dijous de 

la setmana N-1 per les càrregues de la setmana N i els clients puntuals les envien al llarg de 

la setmana N-1 per a la setmana N. 

Les comandes dels clients puntuals (les que no es fan mitjançant representat) es gestionen 

al departament comercial cada dia. Es mira la disponibilitat del transport a Frigorífics Girona i 

quan no hi ha prou capacitat als camions, es subcontracta una empresa externa que  

s’encarrega de fer la distribució.  

Un problema que sorgeix al subcontractar és que actualment els proveïdors amb els quals 

es treballa només disposen de tràilers (~22 tones) i no disposen de camions de tres eixos 

(~16 tones). Quan la càrrega no és molt gran s’acaba enviant un camió mig buit o s’entrega 

la comanda més tard. 
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Comandes internacionals: 

Les comandes dels clients francesos arriben a diari especificant el dia de càrrega. Com s’ha 

comentat anteriorment, el representant dels clients francesos, Denjean, és qui subcontracta 

el transport però Friselva qui el paga. Aquí es detecta un altre problema ja que Friselva 

podria optimitzar la distribució a clients francesos (el volum de venda és suficientment 

elevat) si subcontractes ell l’empresa transportista o disposés de camions per fer-ho.  
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6. Estudi Actual del sistema de retorn d’envasos i 

retorn de gènere 

6.1. Consideracions generals 

En aquest apartat es centrarà l’estudi en els trenta clients principals de l’àrea de Catalunya 

com s’ha especificat en l’apartat 3.2.Abast del projecte. 

6.2. Tipologia d’envasos  

- Caixes C.E2: Caixes vermelles estàndards (utilitzades en molts àmbits alimentaris). 

Les dimensions de la caixa C.E2 (Imatge 6.1.) són 600x400x200mm, un pes de 

1,83kg i una capacitat de 35l. S’utilitzen en totes les comandes nacionals (exceptuant 

el client Martínez) i les comandes dels clients francesos. 

 

 

 

- Caixes E.1,5: Caixes blanques “netes” (Imatge 6.2.) i caixes verdes (col·locades a 

la part inferior) “brutes”. S’utilitzen en les comandes nacionals i franceses quan no es 

disposen de suficients caixes del tipus C.E2. 

 

 

 

- Caixes C.F2: Caixa FRISELVA per amuntegar, només s’utilitzen en els clients amb 

alta rotació d’envasos i que generalment retornen totes les caixes. Són més cares que 

les caixes C.E2 (Imatge 6.1.) i les caixes C.E.1,5 (Imatge 6.2.), però ocupen molt 

menys espai ja que es poden posar una damunt de l’altre). Les dimensions de la caixa 

C.F2 (Imatge 6.3.) són 600x400x200mm, un pes de 2,175kg  i una capacitat de 40l. 

 

Imatge 6.1: Caixa C.E2  

Imatge 6.2: Caixa C.E1,5  

Imatge 6.3: Caixa C.F2  
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- Caixes C.F3: Són caixes com les C.F2 (Imatge 6.3.) però específiques pel 

client Martínez, ja que van etiquetades amb el seu nom. 

 

- Caixes de cartró: Caixes (Imatge 6.4.) que s’utilitzen per a les exportacions 

(exceptuant França on s’utilitzen caixes retornables) i per a casos puntuals ja que es 

consideren “perdudes” un cop s’envien al client. 

                               

 

- Palets P.H1.: Palet de plàstic (Imatge 6.5.) de color gris d’uns 18kg de tara (es 

pesen sempre per saber el pes exacte). S’utilitzen per a comandes grans tant per a 

clients nacionals com per a França. 

 

 

 

- Palets plàstic P.P.: Palet de plàstic (Imatge 6.6.) de color negre d’uns 7/8kg de 

tara (es pesen sempre per saber el pes exacte). S’utilitzen en les comandes més 

petites dels clients nacionals i francesos. 

  

 

 

- Palets fusta: P.M.: Palet de fusta (Imatge 6.7.) d’uns 18-20kg de tara (es pesen 

sempre per saber el pes exacte) i es consideren “perduts” un cop s’han enviat. No es 

fa control de retorn d’aquest tipus de palet. Aquest tipus de palet s’utilitza per a les 

exportacions (exceptuant França). 

 

 

Imatge 6.4: Caixa de cartró  

Imatge 6.5: Palet de plàstic P.H1  

Imatge 6.6: Palet de plàstic 

Imatge 6.7:Palet de fusta  
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- Carros: Els carros per penjar la carn (Imatge 6.8.) poden ser propis de Friselva o de 

cada client. En un camió de 3 eixos hi caben aproximadament 18 carros (=20-22 euro 

palets). 

 

 

El nombre de caixes que es poden apilar en un palet depèn de l’altura de les caixes, la tara 

màxima del palet i la tara màxima del camió. 

Els clients catalans utilitzen generalment les caixes vermells E1,5.  

En un euro palet caben unes 36 caixes vermelles E1,5. 

En un camió de tres eixos hi caben aproximadament uns 20 palets i per tant 720 caixes 

vermelles E1,5.  

Els preus dels envasos a novembre del 2012 són els que es mostren a la taula següent. 

Aquest preus no sempre són d’envasos nous, normalment són reutilitzats. La persona 

encarregada de les compres dels materials és qui busca l’empresa que ofereix els millors 

preus en el moment de la compra. 

 Envàs Preu (€) Clients Observacions 

Caixa E2 3,8 Nacionals + Francesos No es poden apilar 

Carros 250 Nacionals + Francesos   

Caixa E1,5 4,87 Nacionals + Francesos No es poden apilar 

Caixa F2 4,94 Nacionals + Francesos (alta rotació) Es poden apilar 

Caixa F3  11,71 Martínez   

Palet P.H.1  50 Nacionals + Francesos (baixa rotació) Nou 

Palet P.P.  6,93 Nacionals + Francesos (alta rotació)   

Palet P.M. (fusta) 4,5 Exportacions (excepte França) Inclou tractament fitosanitari 

 

Imatge 6.8: Carro per penjar la carn  

Taula 6.1: Preus dels principals envasos  
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6.3. Retorn dels envasos  

L’estudi del retorn d’envasos és a nivell del clients catalans com s’ha especificat en l’apartat 

3.2.Abast del projecte, però a continuació s’explica de manera informativa el retorn 

d’envasos dels altres clients: 

Retorn d’envasos dels clients andalusos: 

Pel que fa als clients andalusos, la majoria d’ells van començar a comprar productes a 

Friselva entre el mes de maig i juny de 2011 i per tant el nombre de dades que es disposa 

no és suficient ni representatiu per estudiar-les. 

Retorn d’envasos dels clients de la zona de llevant i dels clients puntuals nacionals: 

Actualment no es pot fer un anàlisi del retorn d’envasos dels clients de la zona de llevant i 

dels clients puntuals nacionals ja que no es disposa de la informació necessària. Fins ara el 

retorn d’aquests clients no s’estava entrant dins el sistema informàtic i la situació es trobava 

una mica descontrolada. 

Una primera solució que s’ha implantat, és demanar al personal de sistemes que afegís els 

camps necessaris al programa informàtic (ERP) per poder tenir a aquests clients registrats. 

L’únic client que es farà menció en aquest apartat és Martínez, client Valencià que engloba 

(Loriente, Cheste i Buñol). Tot i que en aquest cas no es disposa de dades, ja que com s’ha 

comentat, fins ara no es duia un control específic del retorn d’envasos, el volum que mou 

aquest client és prou important com per explicar les mesures que s’han dut a terme per 

poder automatitzar la informació. 

A més, en aquest procés d’anàlisi s’ha detectat una altra mancança per la qual ja s’ha 

proposat una millora i es troba en fase d’implementació. 

Primer de tot, s’ha demanat a l’empresa que modifica i implementa l’ERP introduir els camps 

necessaris per poder fer el seguiment d’aquest clients.  

S’ha reunit l’equip d’expedicions i retorns encarregat de la zona de llevant per explicar la 

importància de tenir un control en quan als retorns d’envasos i a la necessitats de tenir un 

registre fàcil i accessible a tothom i s’ha posat en funcionament la eina. 
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Per poder actualitzar les dades més recents (l’estoc de caixes que tenia actualment 

Martínez) s’ha parlat amb el representant del client i amb el client en qüestió. Aquí és on s’ha 

detectat una altra oportunitat de millora. Aquest client sempre retorna els envasos però a 

vegades amb un període de temps gran (és una empresa de processats de carn fresca i 

d’elaborats càrnics que per a la distribució dels seus productes utilitza aquest envasos de 

cares als seus clients). Com que utilitza una tipologia d’envasos particulars, s’ha proposat la 

compra de més envasos per tenir una major rotació de caixes ja que el retorn no és tant 

efectiu i un camió específic per aquest client seria molt car. Aquesta proposta s’ha presentat 

a direcció i ha sigut aprovada. 

 

Retorn d’envasos dels clients francesos: 

Els clients francesos es mantenen al marge de l’estudi ja que és molt difícil aplicar un 

algoritme ja que les comandes dels clients no tenen una tendència regular.  

Si s’observa el següent gràfic de l’empresa Aoste, un dels clients francesos més 

representatius, es pot veure que el nombre de caixes expedides setmana a setmana des del 

mes d’agost de 2011 fins al juny de 2012 no presenten una demanda estable per setmanes 

al llarg de l’any. 

 

 

A la gràfica 6.2. es pot observar en un client més petit, Lartigue & Fils, com passa el mateix: 
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Aquest fet, tal com s’havia avançat a l’apartat 5.2., genera dos grans inconvenients: 

1. El fet que Denjean escull als transportistes (pagats per Friselva) 

2. L’empresa que gestiona l’anada, no fa la tornada 

A partir d’aquí, en una futura proposta per tal de reduir costos es pot: 

- Oferir directament als clients francesos la possibilitat de gestionar el transport 

directament des de Friselva (major control de costos i control anada-retorn). El 

principal problema d’aquesta iniciativa és incloure a Friselva tota la gestió 

d’elaborar les rutes òptimes de transport i de fer l’entrega de les comandes.  

- Acordar amb el representant la possibilitat de gestionar el transport directament de 

Friselva (com actualment es fa amb els clients andalusos). El principal 

inconvenient seria la probable negativa del representant Denjean. 

 

Retorn d’envasos dels clients estrangers (exceptuant França) 

Els clients estrangers (exceptuant els clients francesos) utilitzen caixes de cartró d’un sol ús i 

palets de fusta que es consideren perduts ja que acostumen a ser clients puntuals o les 

distàncies són massa grans per utilitzar envasos de retorn. 
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Retorn d’envasos dels clients catalans: 

Les comandes dels clients catalans poden fer-se el mateix dia en que es lliuren o els dies 

anteriors al lliurament. 

Les comandes que es fan al mateix dia del lliurament, són en general, comandes de clients 

petits que recullen ells mateixos la comanda, o també, comandes de clients petits que se’ls 

hi porta el producte. 

Actualment, la flota de Friselva disposa de 3 camions de 3 eixos. La plantilla conductora està 

formada per 3 conductors i a més es disposa d’una persona que treballa al magatzem que 

regularment també fa desplaçaments.  

Les comandes que no es reben el mateix dia que es serveixes, es reben en dies anteriors 

(un, dos,...fins a una setmana d’antelació).  

Les rutes de repartiment es fan al llarg del dia anterior i mai de la mateixa manera. 

S’elaboren en funció dels desplaçaments que s’hagin de fer, de la capacitat de cada 

comanda i de les diferents destinacions. Sempre procurant que si una càrrega és 

compartida (el camió transporta varies comandes), les dues destinacions quedin el més a 

prop que sigui possible. En general les rutes amb càrregues compartides representen un 

60% de les expedicions.  

Pel que fa al retorn de caixes, utilitzen majoritàriament les caixes C.E2 (Imatge 6.1) les 

caixes no es retornen MAI el mateix dia ja que al contenir producte, fins que el client no les 

ha pogut validar o enviar als seus propis clients, han de disposar d’aquest envasos. 

 Pel que fa a la base on s’apilen les caixes, pels clients catalans s’utilitzen palets de plàstic 

P.P. (Imatge 6.6.) o palets de plàstic P.H1 (Imatge 6.5.).  

Les primeres càrregues que surten pel matí acostumen a ser retards del dia anterior.  

S’expedeix 5 dies a la setmana (amb una mitja de 3 viatges al dia per camió, podent-ne fer 4 

si les rutes, i el temps ho permeten). 

En el següent gràfic (Gràfic 6.3), es detallen el nombre de palets de plàstic P.P. (Imatge 6.6.) 

enviats als clients catalans setmanalment en el període d’estudi definit, des del mes d’Agost 

de 2011 fins al Juny de 2012: 
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Al Gràfic 6.4 es poden veure el nombre de carros per a penjar la carn (Imatge 6.4) enviats 

als clients catalans setmanalment des del mes d’Agost de 2011 fins al Juny de 2012: 

 

 

Finalment, al Gràfic 6.5. es pot observar el nombre de caixes C.E2 enviades als clients 

catalans setmanalment des del mes d’Agost de 2011 fins al Juny de 2012: 
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Gràfic 6.3: Palets de plàstic enviats setmanalment als clients catalans entre Agost’11-Juny’12   

Gràfic 6.4: Carros per penjar carn enviats setmanalment als clients catalans entre Agost’11-Juny’12   
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6.4. Tipologia i retorn de productes  

Pel que fa als productes retornats, a la Figura 6.1. es poden veure les peces que retornen 

els clients amb més freqüència:  

 

 

Quan es retorna producte, els motius principals són: comandes incorrectes, mal estat dels 

productes o que els pernils no compleixen la petició del client (pes, percentatge de greix i 

hematomes). 

En general no hi ha gaires clients que retornin productes.  
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Gràfic 6.5: Caixes C.E2 enviades setmanalment als clients catalans entre Agost’11-Juny’12   

Figura 6.1: Principals productes retornats  
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En el cas dels pernils, el mal estat (salmonel·la) és un motiu difícil de detectar ja que es 

requereixen màquines específiques i la majoria de clients no disposen d’elles. 

Transport de productes: 

Carn refrigerada 

Pel transport de carn refrigerada d’un a sis dies de duració, la temperatura a l’interior del 

vehicle haurà d’estar compresa entre -1 i 7ºC, sent aconsellable que la temperatura màxima 

de la carn en el moment de la seva càrrega sigui de 4ºC, i la de l’interior del vehicle d’entre -

1 i 1ºC per millor conservació de qualitat, admetent un temperatura de 5ºC a l’arribada al seu 

punt de destí. La cansalada fresca i les tripes, es transportaran, per un període d’ entre un i 

dos dies, a la temperatura de -1 a 3ºC. 

Carn Congelada 

La temperatura de transport de carn congelada ha de ser igual o inferior a -14ºC, admetent-

se una tolerància en el curs del transport, entre la càrrega i la descàrrega de 3ºC. 

En general només és retorna producte a nivell nacional. La resta de països normalment no 

retornen res (en molts casos la distància i el tipus de producte o fan impossible). 
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7. Implantació/Proposta d’un sistema logístic 

adient 

Un cop avaluats diferents mètodes per a resoldre el problema logístic de Friselva, s’ha 

escollit l’algorisme del repartiment ja que s’ajusta a les necessitats de l’empresa al tenir un 

conjunt de destinacions on cada client sol·licita una quantitat diferent de producte. 

7.1. Ruta òptima de repartiment8 

El problema del repartiment. 

Sigui un conjunt de “n” punts de destinació, o clients, on cada un sol·licita una quantitat “Dj” 

d’un determinat producte. 

Sigui un magatzem, Friselva, on hi ha la quantitat demandada pel conjunt de clients, 

∑�� ≪ � 

Sigui [dij] les distàncies entre el magatzem i els clients així com entre els clients. 

Existeix un vehicle o una flota de vehicles, cada una de les quals te una capacitat M, que és 

inferior a la suma de les quantitats demanades pels clients, és a dir, 

� ≤ �� 

Es tracta de trobar els diferents cicles parcials, anomenats pètals que han d’efectuar els 

vehicles, cada un d’ells amb una capacitat  ∑ ≪ � de manera que la suma de les longituds 

dels pètals sigui mínima. 

Per resoldre aquest problema aplicarem l’algorisme heurístic de Clarke & Wright: 

- Pas 0: es calculen els estalvis per a cada parell de nusos o aresta, respecte al 

magatzem, és a dir: 

��	 = ��� + ��	 − ��			∀�, � 
 

d1i = distància del punt i a Friselva. 

d1j = distància del punt j a Friselva. 

dij = distància del punt i al punt j. 
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- Pas 1: s’ordenen les arestes per estalvis en ordre decreixent. 

- Pas 2: per a cada parell es consideren les situacions següents:   

� Si ni i ni j no pertanyen a cap pètal, es crea el pètal corresponent, sempre 

que: 

�� + �	 ≤ � 

 

� Si i i j pertanyen a un mateix pètal, s’ignora aquest parell. 

� Si i pertany al pètal p i és adjacent al magatzem i j no pertany a cap pètal i 

la demanda total és admissible, 

��� + �	
�∈�

≤ � 

� Si i pertany al pètal p,  j pertany al pètal p’ i la demanda dels dos pètals és 

admissible, és a dir, ∑ �� + �	�∈� ≤ � i tots dos són adjacents al magatzem, es 

reformen els dos pètals en un. 

� Si es dona la situació de l’apartat anterior però un dels dos nusos no és adjacent 

al magatzem, s’ignoren el parell (i,j). 

 

- Pas 3: si després d’examinar tots els parells queden clients per servir, es crea un 

pètal específic per a ells. 

- Pas 4: si tots els clients ja estan adscrits a un pètal, s’analitza sistemàticament la 

possibilitat de fusionar-los. 

 

7.1.1. Consideracions generals pels algorismes: 

En aquest apartat es centrarà l’estudi en els trenta clients principals de l’àrea de Catalunya 

com s’ha especificat en l’apartat 3.2.Abast del projecte. 

Per tal d’unificar els criteris en tots els algorisme que es plantejaran a continuació, s’ha 

establert una relació entre el nom de l’empresa i un número per tal de facilitar els càlculs i la 

resolució: 
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Client Codi Dist. a Friselva   Client Codi Dist. a Friselva 

FRISELVA 0 0   Font Sans 16 42 

Albertí 1 5,9   Frecarn 17 16,9 

Baro 2 23,8   Frillemena 18 23,4 

Becsa 3 18,5   Gicarns 19 4,1 

Berome 4 60,5   Junquer 20 38,5 

Boadas 5 20,7   Monells 21 63,4 

Cañigueral 6 13,1   Nualart 22 45,1 

C. Empordà 7 89,9   Oliveras 23 6,1 

C. Solà 8 59,9   Porxas 24 61,6 

C. Buxeda 9 8,7   Sabaté 25 84,8 

Casademont 10 19,7   Sant Dalmai 26 10,4 

Caula 11 15,7   Subirats 27 76,9 

Collell 12 64,5   Tacisa 28 92,3 

Davicarns 13 31,4   Tura 29 3,8 

Emb. Pagès 14 21,9   Valent 30 13,3 

E. Sant Joan 15 61,5         

        <30km 30km<>60km >60km 

 
Taula 7.1: Relació clients i codi i distància a Friselva 
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A continuació es detalla els camps de les taules que s’omplen per a cada cas d’estudi: 

 

Nº camions complets Ruta D Total km Total 

Nº Camions complets: nombre de camions que van al màxim de les seves capacitats M i 

que no comparteixen càrregues amb altres clients. 

Ruta: ruta obtinguda mitjançant l’algorisme. 

D Total: capacitat que transporta el camió Dmàx = M 

km Total: kilòmetres que recórrer el camió. En el cas que hi hagin dos o més camions 

complets, els kilòmetres indicats a la columna corresponen a un únic viatge. El total de 

kilòmetres però, es contempla en el càlcul total de km. 

 

  

 Figura 7.1:Situació dels clients catalans  
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  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

FRISELVA   6 24 19 61 21 90 13 60 9 20 16 65 31 62 22 42 17 23 4 39 63 45 6 62 85 10 77 92 4 13 

Albertí   28 30 64 18 101 3 91 13 15 20 69 33 66 26 45 19 46 3 41 66 48 12 66 87 12 79 95 13 17 

Baro     14 84 12 121 27 110 21 19 16 51 54 48 22 150 41 47 27 50 87 67 27 48 107 20 122 95 13 17 

Becsa     84 13 121 22 110 22 21 17 38 56 35 23 150 41 47 29 50 87 67 32 36 106 33 122 114 24 14 

Berome       77 73 63 63 67 65 72 53 67 56 72 54 73 55 60 57 5 46 60 57 59 56 12 67 64 69 

Boadas       118 16 107 6 16 7 50 53 47 13 40 37 20 25 36 80 65 12 47 103 17 96 111 10 5 

C. Empordà         104 82 107 116 112 117 91 155 118 136 85 117 99 133 68.1 58 103 155 32 104 62 20 41 109 

Cañigueral         94 11 19 18 68 37 65 24 48 23 29 6 44 66 51 15 65 90 15 82 98 12 15 

C. Solà           85 60 71 38 87 41 70 38 90 57 77 41 41 81 77 41 92 73 43 105 81 76 

C. Buxeda           16 8 59 42 56 14 38 26 19 12 35 69 54 7 56 92 11 85 100 106 6 

Casademont             13 41 51 44 17 23 35 4 24 19 60 64 14 441 102 15 76 110 116 16 

Caula             55 47 52 7 33 31 16 19 30 75 59 99 52 97 17 91 105 112 3 

Collell               94 4 50 18 78 38 66 22 53 106 70 4 144 71 55 117 118 53 

Davicarns               91 52 69 19 50 31 66 88 38 37 91 66 37 82 86 92 44 

E. Sant Joan                 53 21 75 41 63 25 56 104 68 0 142 69 58 150 156 50 

Emb. Pagès                 32 37 20 25 29 75 65 18 58 104 23 88 111 117 10 

Font Sans                   55 20 42 4 54 83 34 21 121 32 56 118 119 37 

Frecarn                   37 17 52 71 32 22 75 70 22 77 78 84 29 

Frillemana                     23 16 55 64 15 41 102 14 71 110 116 18 

Gicarns                     38 60 46 9 63 84 9 76 92 98 16 

Junquer                       58 79 30 25 117 29 60 125 131 34 

Monells                       41 63 57 54 59 5 62 68 76 

Nualart                         51 103 45 52 52 53 59 57 

Oliveras                         67 88 5 76 96 7 10 

Porxas                           142 69 58 150 156 50 

Sabaté                           90 49 24 30 95 

Sant Dalmai                             72 97 103 15 

Subirats                             57 63 89 

Tacisa                               9 102 

Tura                               109 

Valent                                 

 Taula 7.2: Matriu de distàncies (matriu simètrica) 
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7.1.2. Algorisme de Clarke & Wright pel retorn de caixes, carros i producte 

amb camió M=720 caixes: 

Capacitat (M) = 720 caixes vermelles que no es poden apilar per camió (~18 carros / ~16 

tones de producte). 

A la taula que es presenta a continuació hi ha el nombre de caixes, carros i producte que 

retornen de mitjana, els clients cada setmana en les seves unitats corresponents (nombre de 

caixes, nombre de carros i tones de producte) i el nombre de caixes, carros i producte que 

retornen els clients cada setmana en una mateixa unitat (caixes). 

Els factors de conversió utilitzats per poder unificar els envasos és el següent:  

- 1 carro � 36 caixes (1 palet) 
- 1 caixa � 1,8 kg � si el resultat obtingut no és un nombre enter, s’ha arrodonit el 

valor obtingut a l’alça ja que tot i que una caixa no estigui plena de producte, 
ocupa dins el camió l’espai d’una caixa.  

  Codi Caixes Carros kg 
Producte Caixes Caixes Caixes TOTAL 

FRISELVA         

Albertí 1 0 5 0,0 0 180 0 180 

Baro 2 315 1 1124,2 315 36 625 976 

Becsa 3 0 5 0,0 0 180 0 180 

Berome 4 912 0 166,4 912 0 93 1005 

Boadas 5 176 7 0,0 176 252 0 428 

Cañigueral 6 46 0 43,2 46 0 25 71 

C. Empordà 7 0 0 0,0 0 0 0 0 

C. Solà 8 63 0 0,0 63 0 0 63 

C. Buxeda 9 62 0 0,0 62 0 0 62 

Casademont 10 704 0 0,0 704 0 1 705 

Caula 11 212 1 0,0 212 36 0 248 

Collell 12 5 7 0,0 5 252 0 257 

Davicarns 13 200 0 0,0 200 0 0 200 

Emb. Pagès 14 92 0 0,0 92 0 0 92 

E. Sant Joan 15 326 1 298,6 326 36 166 528 

Font Sans 16 170 7 0,0 170 252 0 422 

Frecarn 17 436 1 0,0 436 36 0 472 

Frillemana 18 580 43 0,0 580 1548 0 2128 

Gicarns 19 366 2 0,0 366 72 0 438 

Junquer  20 78 3 0,0 78 108 0 186 

Monells 21 146 0 0,0 146 0 0 146 

Nualart 22 128 0 0,0 128 0 0 128 

Oliveras 23 48 0 0,0 48 0 0 48 
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Porxas 24 0 12 0,0 0 432 0 432 

Sabaté 25 1230 6 0,0 1230 216 0 1446 

Sant Dalmai 26 61 1 0,0 61 36 0 97 

Subirats 27 88 2 47,9 88 72 27 187 

Tacisa 28 1224 48 81,1 1224 1728 46 2998 

Tura 29 2059 0 119,8 2059 0 67 2126 

Valent 30 0 0 7,2 0 0 4 4 

 

La matriu de distàncies és la matriu global que s’ha inclòs a l’apartat 7.1.1. Consideracions 

generals pels algorismes. 

 

  

Taula 7.3: Nombre de caixes, carros i producte retornat 
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sij 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

0   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1     2 -6 3 9 -5 16 -25 2 11 2 2 4 2 2 3 3 -17 7 4 3 3 0 2 3 4 3 3 -4 2 

2       28 0 32 -7 10 -26 11 25 23 37 1 37 23 -84 0 0 1 12 0 2 3 37 2 14 -21 21 14 20 

3         -5 26 -13 10 -32 5 18 17 45 -7 45 17 -90 -5 -5 -6 7 -5 -3 -7 44 -3 -4 -27 -3 -2 18 

4           4 77 11 57 3 15 4 72 25 66 11 49 5 29 4 42 119 60 6 66 86 15 125 86 0 4 

5             -7 18 -26 23 24 29 35 -1 35 29 23 1 24 0 23 4 1 15 35 3 15 1 2 15 29 

6               -1 68 -8 -6 -6 37 30 -4 -6 -4 22 -4 -5 -4 85 77 -7 -4 142 -4 105 163 53 -6 

7                 -21 11 14 11 10 8 10 11 7 7 8 11 8 11 7 4 10 8 8 8 8 5 11 

8                   -16 19 5 87 4 80 12 64 -13 26 -13 57 82 24 -11 80 53 -3 94 47 -17 -3 

9                     12 16 14 -2 14 16 13 0 13 1 13 3 0 8 14 2 8 0 1 -94 16 

10                       22 44 0 37 24 39 1 39 0 39 23 1 12 -360 3 15 21 2 -93 17 

11                         26 0 26 31 25 2 24 1 25 5 2 -77 26 3 9 2 3 -93 26 

12                           2 122 36 88 3 50 3 81 75 4 0 122 5 4 86 40 -50 25 

13                             2 1 4 29 4 4 4 7 39 1 2 50 5 26 38 -56 1 

14                               30 82 3 44 2 75 69 3 0 123 4 3 80 4 -91 25 

15                                 32 2 26 1 32 11 2 10 26 3 10 11 3 -91 25 

16                                   4 46 4 77 51 4 15 82 6 20 63 16 -73 18 

17                                     3 4 3 10 30 1 4 32 5 17 31 -63 1 

18                                       4 46 32 4 15 44 6 20 29 6 -89 18 

19                                         4 8 4 1 3 5 5 5 5 -90 1 

20   
 

                                      44 4 15 75 6 20 56 6 -89 18 

21                                             68 6 68 94 15 135 94 -1 1 

22                                               1 4 85 4 70 85 -10 1 

23                                                 1 3 12 7 3 3 9 

24                                                   4 4 80 4 -91 25 

25                                                     6 113 153 59 3 

26                                                       15 6 -89 9 

27                                                         113 18 1 

28                                                           87 4 

29                                                             -92 

30                                                               

 Taula 7.4: Matriu d’estalvis (matriu simètrica)  
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Aplicant l’algorisme del problema del repartiment: 

Parell i j Sij Di Dj Di+Dj Rutes   INICIAL FINAL 

- 2 - - 256 - 256 (0)+(2)+(0) 720 ok ok 

- 4 - - 285 - 285 (0)+(4)+(0) 720 ok ok 

- 18 - - 688 - 688 (0)+(18)+(0) 720 ok ok 

- 18 - - 688 - 688 (0)+(18)+(0) 720 ok ok 

- 25 - - 6 - 6 (0)+(25)+(0) 720 ok ok 

- 25 - - 6 - 6 (0)+(25)+(0) 720 ok ok 

- 28 - - 118 - 118 (0)+(28)+(0) 720 ok ok 

- 28 - - 118 - 118 (0)+(28)+(0) 720 ok ok 

- 28 - - 118 - 118 (0)+(28)+(0) 720 ok ok 

- 28 - - 118 - 118 (0)+(28)+(0) 720 ok ok 

- 29 - - 686 - 686 (0)+(29)+(0) 720 ok ok 

- 29 - - 686 - 686 (0)+(29)+(0) 720 ok ok 

28-6 28 6 162,5 118 71 189 (28)+(6) <720 ok no 

28-25 28 25 153,3 118 6 124 (28)+(6)+(25) <720 ok no 

25-6 25 6 142,4 6 71 77 (28)+(6)+(25) <720 ok no 

27-21 27 21 135,1 187 146 333 (27)+(21) <720 ok no 

27-4 27 4 125,3 187 285 472 (27)+(21)+(4) <720 ok no 

24-14 24 14 123,1 432 92 524 (24)+(14) <720 ok no 

24-12 24 12 121,8 432 257 689 (24)+(14)+(12) >720 no no 

14-12 14 12 121,7 92 257 349 (24)+(14)+(12) >720 no no 

21-4 21 4 118,8 146 285 431 (27)+(21)+(4) <720 ok no 

27-25 27 25 112,9 187 6 193 (28)+(6)+(25)+(27)+(21)+(4) >720 no no 

28-27 28 27 112,5 118 187 305 (28)+(6)+(25)+(27)+(21)+(4) >720 no no 

27-6 27 6 104,5 187 71 258 (28)+(6)+(25)+(27)+(21)+(4) >720 no no 

25-21 25 21 94,2 6 146 152 (28)+(6)+(25)+(27)+(21)+(4) >720 no no 

28-21 28 21 93,8 118 146 264 (28)+(6)+(25)+(27)+(21)+(4) >720 no no 

27-8 27 8 93,6 187 63 250 (27)+(21)+(4)+(8) <720 ok no 

16-12 16 12 88,4 422 257 679 (16)+(12) 679 ok ok 

29-28 29 28 87,1 686 118 804 (28)+(6)+(25)+(29) >720 no no 

12-8 12 8 86,7 257 63 320 (27)+(21)+(4)+(8)+(16)+(12) >720 no no 

27-12 27 12 86,3 187 257 444 (27)+(21)+(4)+(8)+(16)+(12) >720 no no 

25-4 25 4 85,9 6 285 291 (28)+(6)+(25)+(27)+(21)+(4) >720 no no 

28-4 28 4 85,9 118 285 403 (28)+(6)+(25)+(27)+(21)+(4) >720 no no 

21-6 21 6 85,2 146 71 217 (27)+(21)+(4)+(8)+(26) >720 no no 

25-22 25 22 85,2 6 128 134 (28)+(6)+(25)+(22) <720 ok no 

28-22 28 22 84,7 118 128 246 (28)+(6)+(25)+(22) <720 ok no 

16-14 16 14 82,2 422 92 514 (16)+(12)+(14) >720 no no 

24-16 24 16 82,2 432 422 854 - >720 no no 

21-8 21 8 82 146 63 209 (28)+(6)+(25)+(22) +(27)+(21)+(4) >720 no no 

20-12 20 12 81,3 186 257 443 (16)+(12)+(20) >720 no no 

27-24 27 24 80,3 187 432 619 (27)+(21)+(4)+(8)+(24) >720 no no 
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24-8 24 8 80,2 432 63 495 (27)+(21)+(4)+(8)+(24) >720 no no 

27-14 27 14 80,2 187 92 279 (27)+(21)+(4)+(8)+(14) >720 no no 

14-8 14 8 80,1 92 63 155 (27)+(21)+(4)+(8)+(14) >720 no no 

6-4 6 4 77,3 71 285 356 (27)+(21)+(4)+(8)+(28)+(6)+(25)+(22) >720 no no 

20-16 20 16 76,9 186 422 608 (16)+(12)+(20) >720 no no 

22-6 22 6 76,8 128 71 199 (28)+(6)+(25)+(22) <720 ok no 

20-14 20 14 75,1 186 92 278 (20)+(14) <720 ok no 

24-20 24 20 75,1 432 186 618 (20)+(14)+(24) 710 ok ok 

21-12 21 12 74,9 146 257 403 (27)+(21)+(4)+(8)+(16)+(12) >720 no no 

12-4 12 4 72,1 257 285 542 (27)+(21)+(4)+(8)+(16)+(12) >720 no no 

27-22 27 22 69,8 187 128 315 (27)+(21)+(4)+(8)+(28)+(6)+(25)+(22) >720 no no 

21-14 21 14 68,5 146 92 238 (27)+(21)+(4)+(8)+(20)+(14)+(24) >720 no no 

24-21 24 21 68,4 432 146 578 (27)+(21)+(4)+(8)+(20)+(14)+(24) >720 no no 

8-6 8 6 67,8 63 71 134 (27)+(21)+(4)+(8)+(28)+(6)+(25)+(22) >720 no no 

22-21 22 21 67,8 128 146 274 (27)+(21)+(4)+(8)+(28)+(6)+(25)+(22) >720 no no 

14-4 14 4 65,7 92 285 377 (20)+(14)+(24)+(27)+(21)+(4)+(8) >720 no no 

24-4 24 4 65,6 432 285 717 (20)+(14)+(24)+(27)+(21)+(4)+(8) >720 no no 

16-8 16 8 64,4 422 63 485 - >720 no no 

27-16 27 16 62,8 187 422 609 - >720 no no 

22-4 22 4 59,6 128 285 413 - >720 no no 

29-25 29 25 58,7 686 6 692 (28)+(6)+(25)+(22)+(29) >720 no no 

8-4 8 4 57,3 63 285 348 (27)+(21)+(4)+(8) 681 ok ok 

20-8 20 8 57,3 186 63 249 - >720 no no 

27-20 27 20 55,7 187 186 373 - >720 no no 

29-6 29 6 52,8 686 71 757 - >720 no no 

25-8 25 8 52,7 6 63 69 (27)+(21)+(4)+(8)+(28)+(6)+(25)+(22) >720 no no 

21-16 21 16 51,1 146 422 568 - >720 no no 

25-13 25 13 50,2 6 200 206 (28)+(6)+(25)+(22)+(13) <720 ok no 

18-12 18 12 49,8 688 257 945 - >720 no no 

16-4 16 4 48,7 422 285 707 - >720 no no 

28-8 28 8 47,2 118 63 181 - >720 no no 

20-18 20 18 45,6 186 688 874 - >720 no no 

18-16 18 16 45,5 688 422 1110 - >720 no no 

12-3 12 3 45,3 257 180 437 - >720 no no 

14-3 14 3 45,3 92 180 272 - >720 no no 

24-3 24 3 44,3 432 180 612 - >720 no no 

21-20 21 20 44,1 146 186 332 - >720 no no 

24-18 24 18 43,8 432 688 1120 - >720 no no 

12-10 12 10 43,7 257 705 962 - >720 no no 

18-14 18 14 43,7 688 92 780 - >720 no no 

20-4 20 4 41,6 186 285 471 - >720 no no 

28-12 28 12 39,8 118 257 375 - >720 no no 

16-10 16 10 39 422 705 1127 - >720 no no 

20-10 20 10 39 186 705 891 - >720 no no 
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22-13 22 13 39 128 200 328 (28)+(6)+(25)+(22)+(13) <720 ok no 

18-10 18 10 38,8 688 705 1393 - >720 no no 

28-13 28 13 38,2 118 200 318 (28)+(6)+(25)+(22)+(13) <720 ok no 

12-6 12 6 37,4 257 71 328 - >720 no no 

24-2 24 2 37,4 432 256 688 - >720 no no 

14-2 14 2 37,4 92 256 348 - >720 no no 

12-2 12 2 37,3 257 256 513 - >720 no no 

14-10 14 10 37,1 92 705 797 - >720 no no 

15-12 15 12 36,1 528 257 785 - >720 no no 

14-5 14 5 35,3 92 428 520 - >720 no no 

12-5 12 5 35,1 257 428 685 - >720 no no 

24-5 24 5 35,1 432 428 860 - >720 no no 

5-2 5 2 32,1 428 256 684 (5)+(2) <720 ok no 

16-15 16 15 31,8 422 528 950 - >720 no no 

20-15 20 15 31,8 186 528 714 - >720 no no 

25-17 25 17 31,8 6 472 478 - >720 no no 

21-18 21 18 31,7 146 688 834 - >720 no no 

28-17 28 17 31,3 118 472 590 - >720 no no 

15-11 15 11 30,7 528 248 776 - >720 no no 

22-17 22 17 30,3 128 472 600 - >720 no no 

15-14 15 14 30 528 92 620 - >720 no no 

13-6 13 6 29,9 200 71 271 (28)+(6)+(25)+(22)+(13) 523 ok ok 

11-5 11 5 29,4 248 428 676 (5)+(2)+(11) >720 no no 

17-13 17 13 29,4 472 200 672 - >720 no no 

30-5 30 5 29,4 4 428 432 (5)+(2)+(30) 688 ok ok 

15-5 15 5 29,4 528 428 956 - >720 no no 

27-18 27 18 28,9 187 688 875 - >720 no no 

18-4 18 4 28,7 688 285 973 - >720 no no 

3-2 3 2 28,3 180 256 436 - >720 no no 

5-3 5 3 26,3 428 180 608 - >720 no no 

27-13 27 13 25,9 187 200 387 - >720 no no 

18-8 18 8 25,9 688 63 751 - >720 no no 

30-11 30 11 25,8 4 248 252 - >720 no no 

12-11 12 11 25,6 257 248 505 - >720 no no 

24-15 24 15 25,6 432 528 960 - >720 no no 

18-15 18 15 25,6 688 528 1216 - >720 no no 

24-11 24 11 25,6 432 248 680 - >720 no no 

14-11 14 11 25,5 92 248 340 - >720 no no 

30-15 30 15 25,1 4 528 532 - >720 no no 

10-2 10 2 25 705 256 961 - >720 no no 

13-4 13 4 24,9 200 285 485 - >720 no no 

30-12 30 12 24,9 4 257 261 - >720 no no 

30-24 30 24 24,8 4 432 436 - >720 no no 

16-11 16 11 24,7 422 248 670 - >720 no no 
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30-14 30 14 24,7 4 92 96 - >720 no no 

20-11 20 11 24,6 186 248 434 - >720 no no 

22-8 22 8 24,4 128 63 191 - >720 no no 

10-5 10 5 24,4 705 428 1133 - >720 no no 

15-10 15 10 24,3 528 705 1233 - >720 no no 

18-5 18 5 23,7 688 428 1116 - >720 no no 

18-11 18 11 23,6 688 248 936 - >720 no no 

15-2 15 2 23,4 528 256 784 - >720 no no 

11-2 11 2 23,4 248 256 504 - >720 no no 

21-10 21 10 23,4 146 705 851 - >720 no no 

9-5 9 5 23,2 62 428 490 - >720 no no 

16-5 16 5 22,9 422 428 850 - >720 no no 

20-5 20 5 22,9 186 428 614 - >720 no no 

11-10 11 10 22,3 248 705 953 - >720 no no 

17-6 17 6 22,2 472 71 543 - >720 no no 

28-2 28 2 21,3 118 256 374 - >720 no no 

27-10 27 10 20,7 187 705 892 - >720 no no 

26-20 26 20 20,2 97 186 283 - >720 no no 

26-18 26 18 20,2 97 688 785 - >720 no no 

26-16 26 16 20,1 97 422 519 - >720 no no 

30-2 30 2 20 4 256 260 - >720 no no 

10-8 10 8 19,4 705 63 768 - >720 no no 

30-18 30 18 18,3 4 688 692 - >720 no no 

30-16 30 16 18,1 4 422 426 - >720 no no 

30-20 30 20 18,1 4 186 190 - >720 no no 

29-27 29 27 18 686 187 873 - >720 no no 

7-5 7 5 17,9 0 428 428 - - no no 

10-3 10 3 17,7 705 180 885 - >720 no no 

30-3 30 3 17,5 4 180 184 - >720 no no 

15-3 15 3 17,4 528 180 708 (15)+(3)  708 ok ok 

30-10 30 10 17,4 4 705 709 - >720 no no 

11-3 11 3 16,9 248 180 428 - >720 no no 

27-17 27 17 16,5 187 472 659 - >720 no no 

28-16 28 16 16,3 118 422 540 - >720 no no 

11-9 11 9 16,3 248 62 310 (11)+(9) <720 ok no 

15-9 15 9 16,3 528 62 590 - >720 no no 

30-9 30 9 16,2 4 62 66 - >720 no no 

7-1 7 1 15,8 0 180 180 - - no no 

10-4 10 4 15,4 705 285 990 - >720 no no 

27-26 27 26 15,3 187 97 284 - >720 no no 

26-10 26 10 15,1 97 705 802 - >720 no no 

26-4 26 4 15 97 285 382 - >720 no no 

29-5 29 5 15 686 428 1114 - >720 no no 

23-18 23 18 14,9 48 688 736 - >720 no no 



Estudi de la situació actual i propostes de millora del sistema de retorn d’envasos buits d’una  

empresa del sector càrnic per tal d’optimitzar recursos i reduir costos. Pàg. 45 

 

26-21 26 21 14,8 97 146 243 - >720 no no 

23-16 23 16 14,5 48 422 470 - >720 no no 

23-20 23 20 14,5 48 186 234 - >720 no no 

26-5 26 5 14,5 97 428 525 - >720 no no 

23-5 23 5 14,5 48 428 476 - >720 no no 

26-2 26 2 14,3 97 256 353 - >720 no no 

29-2 29 2 14,3 686 256 942 - >720 no no 

10-7 10 7 14,3 705 0 705 - - no no 

12-9 12 9 13,9 257 62 319 - >720 no no 

24-9 24 9 13,9 432 62 494 - >720 no no 

14-9 14 9 13,8 92 62 154 - >720 no no 

18-9 18 9 13,3 688 62 750 - >720 no no 

16-9 16 9 12,5 422 62 484 - >720 no no 

20-9 20 9 12,5 186 62 248 - >720 no no 

15-8 15 8 12,2 528 63 591 - >720 no no 

10-9 10 9 12 705 62 767 - >720 no no 

20-2 20 2 12 186 256 442 - >720 no no 

26-23 26 23 11,8 97 48 145 (26)+(23) <720 ok no 

23-10 23 10 11,8 48 705 753 - >720 no no 

19-7 19 7 11,4 438 0 438 - - no no 

9-2 9 2 11,2 62 256 318 - >720 no no 

10-1 10 1 11,1 705 180 885 - >720 no no 

15-7 15 7 11,1 528 0 528 - >720 no no 

11-7 11 7 11,1 248 0 248 - - no no 

30-7 30 7 11,1 4 0 4 - - no no 

9-7 9 7 11 62 0 62 - - no no 

21-7 21 7 10,8 146 0 146 - - no no 

21-15 21 15 10,7 146 528 674 - >720 no no 

7-4 7 4 10,7 0 285 285 - - no no 

15-4 15 4 10,6 528 285 813 - >720 no no 

27-15 27 15 10,6 187 528 715 - >720 no no 

7-2 7 2 10,3 0 256 256 - - no no 

14-7 14 7 9,9 92 0 92 - - no no 

7-3 7 3 9,8 0 180 180 - >720 no no 

12-7 12 7 9,7 257 0 257 - - no no 

24-7 24 7 9,6 432 0 432 - - no no 

23-15 23 15 9,6 48 528 576 - >720 no no 

26-15 26 15 9,6 97 528 625 - >720 no no 

21-17 21 17 9,6 146 472 618 - >720 no no 

26-11 26 11 9,2 97 248 345 (26)+(23)+(11)+(9) <720 ok no 

30-23 30 23 9,2 4 48 52 - >720 no no 

30-26 30 26 9,1 4 97 101 - >720 no no 

5-1 5 1 8,5 428 180 608 - >720 no no 

26-7 26 7 8,4 97 0 97 - - no no 



Pàg. 46  Memòria 

 

27-7 27 7 8,1 187 0 187 - - no no 

13-7 13 7 8 200 0 200 - - no no 

26-9 26 9 7,9 97 62 159 (26)+(23)+(11)+(9) <720 ok no 

23-9 23 9 7,9 48 62 110 (26)+(23)+(11)+(9) 455 ok ok 

25-7 25 7 7,9 6 0 6 - - no no 

28-7 28 7 7,9 118 0 118 - - no no 

18-7 18 7 7,6 688 0 688 - - no no 

20-7 20 7 7,6 186 0 186 - - no no 

21-19 21 19 7,6 146 438 584 - >720 no no 

16-7 16 7 7,2 422 0 422 - - no no 

19-1 19 1 7,2 438 180 618 (19)+(1) 618 ok ok 

20-3 20 3 6,9 186 180 366 - >720 no no 

22-7 22 7 6,8 128 0 128 - - no no 

17-7 17 7 6,8 472 0 472 - - no no 

27-23 27 23 6,7 187 48 235 - >720 no no 

21-13 21 13 6,6 146 200 346 - >720 no no 

23-4 23 4 6,4 48 285 333 - >720 no no 

23-21 23 21 6,3 48 146 194 - >720 no no 

25-20 25 20 6,3 6 186 192 - >720 no no 

25-18 25 18 6,2 6 688 694 - >720 no no 

28-26 28 26 5,9 118 97 215 - >720 no no 

28-20 28 20 5,8 118 186 304 - >720 no no 

25-16 25 16 5,8 6 422 428 - >720 no no 

26-25 26 25 5,7 97 6 103 - >720 no no 

28-18 28 18 5,7 118 688 806 - >720 no no 

25-12 25 12 5,3 6 257 263 - >720 no no 

26-19 26 19 5,1 97 438 535 - >720 no no 

11-8 11 8 5,1 248 63 311 - >720 no no 

25-19 25 19 5,1 6 438 444 - >720 no no 

26-13 26 13 5,1 97 200 297 - >720 no no 

9-3 9 3 5 62 180 242 - >720 no no 

29-7 29 7 5 686 0 686 - - no no 

26-17 26 17 5 97 472 569 - >720 no no 

27-19 27 19 4,8 187 438 625 - >720 no no 

28-19 28 19 4,7 118 438 556 - >720 no no 

17-4 17 4 4,5 472 285 757 - >720 no no 

21-11 21 11 4,5 146 248 394 - >720 no no 

11-4 11 4 4,4 248 285 533 - >720 no no 

20-13 20 13 4,4 186 200 386 - >720 no no 

22-18 22 18 4,4 128 688 816 - >720 no no 

25-24 25 24 4,4 6 432 438 - >720 no no 

17-16 17 16 4,4 472 422 894 - >720 no no 

18-13 18 13 4,4 688 200 888 - >720 no no 

19-13 19 13 4,4 438 200 638 - >720 no no 



Estudi de la situació actual i propostes de millora del sistema de retorn d’envasos buits d’una  

empresa del sector càrnic per tal d’optimitzar recursos i reduir costos. Pàg. 47 

 

19-16 19 16 4,4 438 422 860 - >720 no no 

19-18 19 18 4,4 438 688 1126 - >720 no no 

20-19 20 19 4,4 186 438 624 - >720 no no 

19-4 19 4 4,4 438 285 723 - >720 no no 

22-16 22 16 4,4 128 422 550 - >720 no no 

22-20 22 20 4,4 128 186 314 - >720 no no 

30-4 30 4 4,4 4 285 289 - >720 no no 

16-13 16 13 4,3 422 200 622 - >720 no no 

25-14 25 14 4,3 6 92 98 - >720 no no 

19-17 19 17 4,3 438 472 910 - >720 no no 

13-1 13 1 4,3 200 180 380 - >720 no no 

13-8 13 8 4,2 200 63 263 - >720 no no 

26-1 26 1 4,1 97 180 277 - >720 no no 

23-7 23 7 4,1 48 0 48 - - no no 

26-22 26 22 4 97 128 225 - >720 no no 

28-24 28 24 3,9 118 432 550 - >720 no no 

21-5 21 5 3,9 146 428 574 - >720 no no 

28-14 28 14 3,8 118 92 210 - >720 no no 

5-4 5 4 3,8 428 285 713 - >720 no no 

24-22 24 22 3,7 432 128 560 - >720 no no 

26-12 26 12 3,7 97 257 354 - >720 no no 

22-19 22 19 3,6 128 438 566 - >720 no no 

22-12 22 12 3,6 128 257 385 - >720 no no 

24-17 24 17 3,6 432 472 904 - >720 no no 

30-28 30 28 3,6 4 118 122 - >720 no no 

20-1 20 1 3,5 186 180 366 - >720 no no 

26-24 26 24 3,5 97 432 529 - >720 no no 

17-12 17 12 3,4 472 257 729 - >720 no no 

25-1 25 1 3,4 6 180 186 - >720 no no 

26-14 26 14 3,4 97 92 189 - >720 no no 

27-1 27 1 3,4 187 180 367 - >720 no no 

28-1 28 1 3,4 118 180 298 - >720 no no 

16-1 16 1 3,4 422 180 602 - >720 no no 

17-1 17 1 3,4 472 180 652 - >720 no no 

18-17 18 17 3,4 688 472 1160 - >720 no no 

20-17 20 17 3,4 186 472 658 - >720 no no 

22-1 22 1 3,4 128 180 308 - >720 no no 

21-1 21 1 3,4 146 180 326 - >720 no no 

25-23 25 23 3,3 6 48 54 - >720 no no 

28-15 28 15 3,2 118 528 646 - >720 no no 

17-14 17 14 3,1 472 92 564 - >720 no no 

25-11 25 11 3,1 6 248 254 - >720 no no 

28-11 28 11 3 118 248 366 - >720 no no 

24-19 24 19 2,9 432 438 870 - >720 no no 



Pàg. 48  Memòria 

 

21-9 21 9 2,9 146 62 208 - >720 no no 

4-1 4 1 2,8 285 180 465 - >720 no no 

28-23 28 23 2,8 118 48 166 - >720 no no 

9-4 9 4 2,7 62 285 347 - >720 no no 

25-15 25 15 2,7 6 528 534 - >720 no no 

30-25 30 25 2,7 4 6 10 - >720 no no 

29-23 29 23 2,6 686 48 734 - >720 no no 

23-2 23 2 2,6 48 256 304 - >720 no no 

22-14 22 14 2,6 128 92 220 - >720 no no 

19-12 19 12 2,5 438 257 695 - >720 no no 

25-5 25 5 2,5 6 428 434 - >720 no no 

25-10 25 10 2,5 6 705 711 - >720 no no 

19-14 19 14 2,3 438 92 530 - >720 no no 

24-13 24 13 2,3 432 200 632 - >720 no no 

14-13 14 13 2,2 92 200 292 - >720 no no 

30-1 30 1 2,1 4 180 184 - >720 no no 

9-1 9 1 2 62 180 242 - >720 no no 

11-1 11 1 2 248 180 428 - >720 no no 

28-5 28 5 2 118 428 546 - >720 no no 

28-10 28 10 2 118 705 823 - >720 no no 

15-1 15 1 2 528 180 708 - >720 no no 

13-12 13 12 1,9 200 257 457 - >720 no no 

17-15 17 15 1,8 472 528 1000 - >720 no no 

22-15 22 15 1,8 128 528 656 - >720 no no 

2-1 2 1 1,7 256 180 436 - >720 no no 

27-11 27 11 1,7 187 248 435 - >720 no no 

14-1 14 1 1,6 92 180 272 - >720 no no 

22-2 22 2 1,6 128 256 384 - >720 no no 

17-11 17 11 1,6 472 248 720 - >720 no no 

24-1 24 1 1,6 432 180 612 - >720 no no 

25-2 25 2 1,6 6 256 262 - >720 no no 

12-1 12 1 1,5 257 180 437 - >720 no no 

22-11 22 11 1,5 128 248 376 - >720 no no 

25-9 25 9 1,5 6 62 68 - >720 no no 

15-13 15 13 1,3 528 200 728 - >720 no no 

30-27 30 27 1,3 4 187 191 - >720 no no 

27-5 27 5 1,2 187 428 615 - >720 no no 

30-13 30 13 1,2 4 200 204 - >720 no no 

19-9 19 9 1,2 438 62 500 - >720 no no 

17-10 17 10 1,2 472 705 1177 - >720 no no 

22-10 22 10 1,2 128 705 833 - >720 no no 

30-19 30 19 1,1 4 438 442 - >720 no no 

28-9 28 9 1,1 118 62 180 - >720 no no 

30-22 30 22 1 4 128 132 - >720 no no 



Estudi de la situació actual i propostes de millora del sistema de retorn d’envasos buits d’una  

empresa del sector càrnic per tal d’optimitzar recursos i reduir costos. Pàg. 49 

 

19-15 19 15 1 438 528 966 - >720 no no 

22-5 22 5 1 128 428 556 - >720 no no 

24-23 24 23 1 432 48 480 - >720 no no 

30-17 30 17 1 4 472 476 - >720 no no 

17-5 17 5 1 472 428 900 - >720 no no 

30-21 30 21 0,9 4 146 150 - >720 no no 

23-13 23 13 0,9 48 200 248 - >720 no no 

23-19 23 19 0,9 48 438 486 - >720 no no 

13-2 13 2 0,8 200 256 456 - >720 no no 

19-2 19 2 0,8 438 256 694 - >720 no no 

23-22 23 22 0,7 48 128 176 - >720 no no 

19-11 19 11 0,7 438 248 686 - >720 no no 

23-17 23 17 0,6 48 472 520 - >720 no no 

23-12 23 12 0,4 48 257 305 - >720 no no 

19-10 19 10 0,3 438 705 1143 - >720 no no 

29-4 29 4 0,3 686 285 971 - >720 no no 

27-9 27 9 0,2 187 62 249 - >720 no no 

21-2 21 2 0,1 146 256 402 - >720 no no 

17-2 17 2 0,1 472 256 728 - >720 no no 

18-2 18 2 0,1 688 256 944 - >720 no no 

23-1 23 1 0,1 48 180 228 - >720 no no 

19-5 19 5 0,1 438 428 866 - >720 no no 

4-2 4 2 0,1 285 256 541 - >720 no no 

13-11 13 11 0,1 200 248 448 - >720 no no 

23-14 23 14 0,1 48 92 140 - >720 no no 

17-9 17 9 0 472 62 534 - >720 no no 

22-9 22 9 0 128 62 190 - >720 no no 

13-10 13 10 -0,3 200 705 905 - >720 no no 

13-5 13 5 -0,5 200 428 628 - >720 no no 

29-21 29 21 -0,9 686 146 832 - >720 no no 

7-6 7 6 -1 0 71 71 - - no no 

13-9 13 9 -1,5 200 62 262 - >720 no no 

29-3 29 3 -1,8 686 180 866 - >720 no no 

30-8 30 8 -2,5 4 63 67 - >720 no no 

26-8 26 8 -2,6 97 63 160 - >720 no no 

25-3 25 3 -2,7 6 180 186 - >720 no no 

22-3 22 3 -3 128 180 308 - >720 no no 

28-3 28 3 -3,2 118 180 298 - >720 no no 

24-6 24 6 -3,5 432 71 503 - >720 no no 

14-6 14 6 -3,6 92 71 163 - >720 no no 

29-1 29 1 -3,6 686 180 866 - >720 no no 

18-6 18 6 -3,7 688 71 759 - >720 no no 

26-6 26 6 -3,7 97 71 168 - >720 no no 

26-3 26 3 -4 97 180 277 - >720 no no 



Pàg. 50  Memòria 

 

16-6 16 6 -4,1 422 71 493 - >720 no no 

20-6 20 6 -4,3 186 71 257 - >720 no no 

19-6 19 6 -4,6 438 71 509 - >720 no no 

18-3 18 3 -5 688 180 868 - >720 no no 

4-3 4 3 -5,1 285 180 465 - >720 no no 

21-3 21 3 -5,1 146 180 326 - >720 no no 

17-3 17 3 -5,1 472 180 652 - >720 no no 

6-1 6 1 -5,2 71 180 251 - >720 no no 

30-6 30 6 -5,8 4 71 75 - >720 no no 

19-3 19 3 -5,9 438 180 618 - >720 no no 

3-1 3 1 -5,9 180 180 360 - >720 no no 

15-6 15 6 -6,2 528 71 599 - >720 no no 

10-6 10 6 -6,4 705 71 776 - >720 no no 

11-6 11 6 -6,4 248 71 319 - >720 no no 

13-3 13 3 -6,5 200 180 380 - >720 no no 

23-6 23 6 -7 48 71 119 - >720 no no 

23-3 23 3 -7,2 48 180 228 - >720 no no 

6-2 6 2 -7,3 71 256 327 - >720 no no 

6-5 6 5 -7,4 71 428 499 - >720 no no 

9-6 9 6 -8,4 62 71 133 - >720 no no 

29-22 29 22 -10 686 128 814 - >720 no no 

23-8 23 8 -11,2 48 63 111 - >720 no no 

6-3 6 3 -12,6 71 180 251 - >720 no no 

17-8 17 8 -13,1 472 63 535 - >720 no no 

19-8 19 8 -13,2 438 63 501 - >720 no no 

9-8 9 8 -16,3 62 63 125 - >720 no no 

18-1 18 1 -17,1 688 180 868 - >720 no no 

29-8 29 8 -17,3 686 63 749 - >720 no no 

8-7 8 7 -20,9 63 0 63 - - no no 

27-2 27 2 -21,3 187 256 443 - >720 no no 

8-1 8 1 -24,8 63 180 243 - >720 no no 

8-2 8 2 -26,3 63 256 319 - >720 no no 

8-5 8 5 -26,4 63 428 491 - >720 no no 

27-3 27 3 -26,6 187 180 367 - >720 no no 

8-3 8 3 -31,6 63 180 243 - >720 no no 

29-12 29 12 -49,7 686 257 943 - >720 no no 

29-13 29 13 -56,4 686 200 886 - >720 no no 

29-17 29 17 -63,3 686 472 1158 - >720 no no 

29-16 29 16 -73,2 686 422 1108 - >720 no no 

23-11 23 11 -77,4 48 248 296 - >720 no no 

16-2 16 2 -84,2 422 256 678 - >720 no no 

29-20 29 20 -88,7 686 186 872 - >720 no no 

29-18 29 18 -88,8 686 688 1374 - >720 no no 

29-26 29 26 -88,8 686 97 783 - >720 no no 



Estudi de la situació actual i propostes de millora del sistema de retorn d’envasos buits d’una  

empresa del sector càrnic per tal d’optimitzar recursos i reduir costos. Pàg. 51 

 

16-3 16 3 -89,5 422 180 602 - >720 no no 

29-19 29 19 -90 686 438 1124 - >720 no no 

29-24 29 24 -90,6 686 432 1118 - >720 no no 

29-14 29 14 -90,7 686 92 778 - >720 no no 

29-15 29 15 -91,3 686 528 1214 - >720 no no 

30-29 30 29 -91,9 4 686 690 - >720 no no 

29-10 29 10 -92,5 686 705 1391 - >720 no no 

29-11 29 11 -92,5 686 248 934 - >720 no no 

29-9 29 9 -93,5 686 62 748 - >720 no no 

24-10 24 10 -359,7 432 705 1137 - >720 no no 

 

Aplicant l’algorisme de Clarke & Wright pel retorn de caixes, carros i producte es troba la 

següent solució: 

Caixes, Carros i Producte 

M=720 caixes 

Nº camions Ruta  D Total km Total 

1 (0)+(16)+(12)+(0) 679 124,6 

1 (0)+(20)+(14)+(24)+(0) 710 125,0 

1 (0)+(27)+(21)+(4)+(8)+(0) 681 210,2 

1 (0)+(28)+(6)+(25)+(22)+(13)+(0) 523 257,9 

1 (0)+(5)+(2)+(30)+(0) 688 60,1 

1 (0)+(15)+(3)+(0) 708 63,4 

1 (0)+(26)+(23)+(11)+(9)+(0) 455 131,1 

1 (0)+(19)+(1)+(0) 618 12,8 

1 (0)+(10)+(0) 705 39,4 

1 (0)+(17)+(0) 472 33,8 

1 (0)+(18)+(0) 688 46,8 

1 (0)+(29)+(0) 686 7,6 

1 (0)+(2)+(0) 720 47,6 

1 (0)+(4)+(0) 720 121 

2 (0)+(18)+(0) 720 46,8 

2 (0)+(25)+(0) 720 169,6 

4 (0)+(28)+(0) 720 184,6 

2 (0)+(29)+(0) 720 7,6 

24 TOTAL km recorreguts 
 

2467,7 

 

 

 

 

 Taula 7.5: Algorisme Clarke & Wright  

 Taula 7.6: Solució algorisme Clarke & Wright retorn caixes, carros i producte M=720  



Pàg. 52  Memòria 

 

En resum: 

Total rutes 24 

Total rutes d’un únic client 16 

% viatges amb càrrega compartida 33,3% 

 

7.1.3. Algorisme de Clarke & Wright pel retorn de caixes, carros i producte 

amb camió M=1440 caixes 

Capacitat (M) = 1440 caixes vermelles que no es poden apilar per camió / 36 carros / 32 

tones de producte 

Aplicant l’algorisme de Clarke & Wright pel retorn de caixes, carros i producte es troba la 

següent solució: 

Caixes, Carros i Producte 

M=1440 caixes 

Nº camions Ruta  D Total km Total 

1 (0)+(27)+(21)+(4)+(8)+(0) 1401 342,0 

1 (0)+(18)+(10)+(0) 1393 47,4 

1 (0)+(28)+(6)+(25)+(29)+(22)+(13)+(0) 1209 302,0 

1 (0)+(5)+(2)+(30)+(0) 1408 60,1 

1 (0)+(24)+(14)+(12)+(16)+(20)+(23)+(0) 1437 123,8 

1 (0)+(15)+(11)+(3)+(9)+(26)+(0) 1115 89,9 

1 (0)+(19)+(1)+(17)+(0) 1090 43,2 

1 (0)+(18)+(0) 1440 46,8 

1 (0)+(25)+(0) 1440 169,6 

2 (0)+(28)+(0) 1440 184,6 

1 (0)+(29)+(0) 1440 7,6 

12 TOTAL km recorreguts 
 

1601,6 

 

En resum: 

Total rutes 12 

Total rutes d’un únic client 5 

% viatges amb càrrega compartida 58,3% 
 

 

 

 

 Taula 7.7: Resum rutes pel retorn caixes, carros i producte M=720  

 Taula 7.8: Solució algorisme Clarke & Wright retorn caixes, carros i producte M=1440  

 Taula 7.9: Resum rutes pel retorn caixes, carros i producte M=1440  



Estudi de la situació actual i propostes de millora del sistema de retorn d’envasos buits d’una  

empresa del sector càrnic per tal d’optimitzar recursos i reduir costos. Pàg. 53 

 

7.1.4. Algorisme de Clarke & Wright pel retorn de caixes 

Capacitat (M) = 720 caixes vermelles que no es poden apilar per camió 

Aplicant l’algorisme de Clarke & Wright pel retorn de caixes, carros i producte es troba la 

següent solució: 

Caixes 

M=720 caixes 

Nº camions Ruta D Total km Total 

1 (0)+(4)+(0) 720 121,0 

1 (0)+(10)+(0) 704 39,4 

1 (0)+(19)+(0) 366 8,2 

1 (0)+(25)+(0) 720 169,6 

1 (0)+(28)+(0) 720 184,6 

2 (0)+(29)+(0) 720 7,6 

1 (0)+(29)+(0) 619 7,6 

1 (0)+(13)+(28)+(0) 704 209,2 

1 (0)+(22)+(25)+(0) 638 174,6 

1 (0)+(5)+(2)+(11)+(0) 703 64,9 

1 (0)+(14)+(12)+(16)+(0) 716 125,9 

1 (0)+(23)+(18)+(9)+(0) 690 48,2 

1 (0)+(27)+(21)+(4)+(8)+(20)+(15)+(26)+(0) 720 347,0 

14 TOTAL km recorreguts 
 

1515,4 

 

En resum: 

Total rutes 14 

Total rutes d’un únic client 8 

% viatges amb càrrega compartida 42,9% 

 

7.1.5. Algorisme de Clarke & Wright pel retorn de carros 

Capacitat (M) = 18 carros per camió 

Aplicant l’algorisme de Clarke & Wright pel retorn de carros es troba la següent solució: 

Carros 

M=18 carros 

Nº camions Ruta D Total km Total 

1 (0)+(11)+(5)+(3)+(1)+(0) 18 71,8 

1 (0)+(24)+(14)+(20)+(2)+(26)+(0) 18 156,7 

1 (0)+(16)+(12)+(27)+(17)+(0) 17 209,4 

 Taula 7.10: Solució algorisme Clarke & Wright retorn caixes M=720  

 Taula 7.11: resum rutes pel retorn caixes M=720  



Pàg. 54  Memòria 

 

1 (0)+(19)+(18)+(0) 9 50,6 

1 (0)+(28)+(25)+(0) 18 200,9 

2 (0)+(18)+(0) 18 57,8 

2 (0)+(28)+(0) 18 184,6 

9 TOTAL km recorreguts 
 

1174,2 

 

En resum:  

Total rutes 9 

Total rutes d’un únic client 4 

% viatges amb càrrega compartida 55,6% 

 

7.1.6. Algorisme de Clarke & Wright pel retorn de caixes i carros 

Capacitat (M) = 720 caixes vermelles que no es poden apilar per camió / 18 carros 

Aplicant l’algorisme de Clarke & Wright pel retorn de caixes i carros es troba la següent 

solució: 

Caixes + Carros 

M=720 caixes 

Nº camions Ruta D Total km Total 

1 (0)+(16)+(12)+(0) 679 124,6 

1 (0)+(27)+(21)+(4)+(28)+(6)+(25)+(8)+(0) 685 358,0 

1 (0)+(24)+(14)+(20)+(0) 710 125,0 

1 (0)+(22)+(13)+(0) 328 114,0 

1 (0)+(15)+(11)+(0) 610 44,5 

1 (0)+(3)+(2)+(0) 531 56,3 

1 (0)+(9)+(5)+(26)+(23)+(0) 635 42,3 

1 (0)+(19)+(1)+(0) 618 12,8 

1 (0)+(10)+(0) 704 39,4 

1 (0)+(17)+(0) 472 33,8 

1 (0)+(18)+(0) 688 46,8 

1 (0)+(29)+(0) 619 7,6 

2 (0)+(18)+(0) 720 46,8 

2 (0)+(25)+(0) 720 169,6 

4 (0)+(28)+(0) 720 184,6 

2 (0)+(29)+(0) 720 7,6 

1 (0)+(4)+(0) 720 121,0 

23 TOTAL km recorreguts 
 

1307,4 

 

 Taula 7.12: Solució algorisme Clarke & Wright retorn carros M=720  

 Taula 7.13: Resum rutes pel retorn carros M=720  

 Taula 7.14: Solució algorisme Clarke & Wright retorn caixes i carros M=720  
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En resum:  

Total rutes 23 

Total rutes d’un únic client 15 

% viatges amb càrrega compartida 34,8% 

 

7.1.7. Algorisme de Clarke & Wright pel retorn de carros i producte 

Capacitat (M) = 18 carros / 16 tones de producte 

Aplicant l’algorisme de Clarke & Wright pel retorn de carros i producte es troba la següent 

solució: 

Carros + Producte 

M=720 caixes 

Nº camions  Ruta  D Total km Total 

1 (0)+(24)+(12)+(10)+(0) 685 126,1 

1 (0)+(2)+(0) 661 47,6 

1 (0)+(14)+(11)+(5)+(30)+(3)+(0) 674 73,2 

1 (0)+(19)+(1)+(0) 252 12,8 

1 (0)+(28)+(7)+(25)+(29)+(17)+(0) 678 191,1 

1 (0)+(27)+(4)+(20)+(16)+(18)+(0) 696 193,3 

2 (0)+(18)+(0) 720 46,8 

2 (0)+(28)+(0) 720 184,6 

10 TOTAL km recorreguts 
 

1106,9 

 

En resum: 

Total rutes 10 

Total rutes d’un únic client 5 

% viatges amb càrrega compartida 50,0% 

 

7.1.8. Resums algorismes i proposta 

A continuació es mostra la taula resum de tots els casos calculats mitjançant l’algorisme de 

Clarke & Wright. La taula contempla la capacitat del camió, els quilòmetres totals recorreguts 

cada setmana, el nombre setmanal de desplaçaments, les rutes amb càrrega única (un únic 

client) i el percentatge de rutes amb càrrega compartida (més d’un client): 

 

 Taula 7.15: Resum rutes pel retorn caixes i carros M=720  

 Taula 7.16: Solució algorisme Clarke & Wright retorn carros i producte M=720  

 Taula 7.17: Resum rutes pel retorn carros i producte M=720  
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Envasos Capacitat camió 
(caixes) 

km 
recorreguts 

nombre 
desplaçaments 

rutes amb 
càrrega única 

% rutes amb 
càrrega 

compartida 
Caixes 720 1515 14 8 42,9% 

Carros 720 1174 9 4 55,6% 

Caixes + Carros 720 2382 23 16 30,4% 

Carros + Producte 720 1107 10 5 50,0% 

Caixes + Carros + Producte 720 2501 24 16 33,3% 

Caixes + Carros + Producte 1440 1661 12 5 58,3% 

 

7.1.9. Possibles solucions 

No recupera producte ���� Caixes + Carros 

En primer lloc es planteja la opció de recuperar només les caixes i els carros enviats als 

clients. Es deprecia la recollida de producte ja que és la part menys significativa en volum. 

Es proposen dos casos on no es recupera el producte. El primer cas consisteix en una ruta 

de recollida separada per caixes i carros. En el segon cas es recullen les caixes i els carros 

conjuntament: 

 

Envasos Capacitat camió 
(caixes) 

km 
recorreguts 

nombre 
desplaçaments 

rutes amb 
càrrega única 

% rutes amb 
càrrega 

compartida 
Caixes 720 1515,4 14 8 42,9% 

Carros 720 1174,2 9 4 55,6% 

Caixes + Carros 
 

2689,6 23 12 47,8% 

      
Caixes + Carros 720 2382,1 23 16 30,4% 

 

Caixes + Carros + Producte (M=720 i M=1440) 

En aquest cas, es planteja la opció de recuperar tot el material: les caixes, els carros i el 

producte que el client vol retornar. 

Es proposen tres casos on es recupera el producte. Els dos primers casos es plantegen per 

l’ús d’un camió de tres eixos o dues furgonetes, el tercer cas es planteja per l’ús d’un tren de 

carretera (la capacitat és el doble que en els altres casos). 

 Taula 7.18: Resum de les possibles solucions dels algorismes  

 Taula 7.19: Resum de les possibles solucions dels algorismes (no recupera producte) 
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El primer cas consisteix en una ruta de recollida separada per caixes i carros + producte i el 

segon i el tercer cas es recullen les caixes, els carros i el producte conjuntament: 

Envasos Capacitat 
camió (caixes) 

km 
recorreguts 

nombre 
desplaçaments 

rutes amb 
càrrega única 

% rutes amb 
càrrega 

compartida 
Caixes 720 1515,4 14 8 42,9% 

Carros + Producte 720 1106,9 10 5 50,0% 

Caixes + Carros + Producte 720 2622,3 24 13 45,8% 

      
Caixes + Carros + Producte 720 2501,2 24 16 33,3% 

Caixes + Carros + Producte 1440 1660,7 12 5 58,3% 

 

 

7.2. Futures opcions d’estudi 

Pool d’envasos 

Les pools de caixes són organitzacions de serveis en les que les parts que participen en un 

determinat tràfics de productes (serveis de pools, transport, majoristes i distribuïdors) 

acorden adoptar un sistema de gestió de caixes amb els objectius de: 

- Optimitzar el flux de productes 

- Minimitzar els costos derivats dels processos d’emmagatzematge, manipulació i 

transport de les unitats de càrrega. 

- Continuar l’adequació als canvis del sector per mantenir en tot moment el caràcter 

d’utilitat i el preu competitiu. 

- Obtenir mecanismes d’eficiència en la gestió, manipulació, transport, recollida i 

entrega de paletes buides per part dels que intervenen en aquest sistema de pool. 

 

Control de qualitat dels productes enviats 

Actualment al final de la cadena de producció no hi ha cap persona responsable de controlar 

que les comandes estiguin ben preparades ni que els productes es trobin en perfecte estat 

(no tinguin hematomes (pernils), salmonel·la,...).  

El control de qualitat i seguretat dels aliments es fa al llarg de la cadena de producció tal i 

com marca la normativa estatal per aquest àmbit. 

 Taula 7.20: Resum de les possibles solucions dels algorismes (recupera producte) 
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Es podria avaluar la possibilitat d’incorporar una persona al final de la línia perquè dugués a 

terme un control final dels productes enviats per tal de comprovar que: 

- Les comandes són correctes 

- Tots els aliments es troben en perfectes condicions 

- Els pernils que s’envien es troben dins els requeriments dels clients  
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8. Anàlisi de viabilitat econòmica5 

8.1. Consideracions inicials 

A la següent taula es poden veure resumits els diferents casos que s’estudiaran en l’anàlisi 

de viabilitat econòmica: 

Casos Capacitat 
camió Descripció 

CAS 1 M=720 Caixes + Carros (separat) 

CAS 2 M=720 Caixes + Carros (junt) 

CAS 3 M=720 Caixes +  Carros/Producte (separat) 

CAS 4 M=720 Caixes + Carros + Producte (junt) 

CAS 5 M=1440 Caixes + Carros + Producte (junt) 

 

En aquest apartat es proposa la compra d’un nou vehicle exclusivament per a la recollida 

d’envasos.  

8.2. Costos associats a la compra d’un nou vehicle 

Metodologia de càlcul: 

Es fa una breu descripció dels càlculs dels costos directes anuals. Aquests costos es 

calculen amb els costos unitaris sense IVA ja que es considera que l’IVA resultarà neutre. 

- Amortització: Suma dels costos anuals dels elements del vehicle (vehicle de 

tracció, carrossa, semiremolc i equips auxiliars). 

- Finançament: Suma dels costos anuals de fiançament dels diferents elements 

comprats vehicle (vehicle de tracció, carrossa, semiremolc i equips auxiliars). 

- Personal de conducció: Cost total anual per a l’empresa del personal de 

conducció del vehicle. 

- Assegurances del vehicle: Cost anual de les assegurances del vehicle. 

- Costos Fiscals: Cost anual dels costos fiscals imputable al vehicle i equips. 

- Dietes del conductor: Cost anual per l’empresa de les dietes del personal de 

conducció. 

- Combustible: Suma dels costos anuals de combustible. 

- Pneumàtics: Costos anuals dels diferents tipus de pneumàtics utilitzats pel vehicle 

i equips. 

Taula 8.1: Descripció dels casos 
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- Manteniment: Cost anual del manteniment del vehicle i equips. 

- Reparacions: Cost anual de les reparacions del vehicle i equips. 

 

Vehicle de tres eixos de càrrega general  

Preu venda camió (sense IVA) = 76.019,38 € 

Preu venda carrosseria (sense IVA) = 11.158,81€ 

(325 CV, MMA=26.000 kg i càrrega útil=16.000 kg) 

Quilòmetres anuals recorreguts = 95.000 

Cost directe unitari (€/km recorregut) =1,028  

 

 Costos Directes Anuals 

 € % distribució 
Costos Directes 97663,8 100% 

Costos per temps 57130,7 58,5% 
Amortització vehicle 6444,0 6,6% 
Finançament vehicle 567,2 0,6% 
Personal conducció 30142,3 30,9% 
Assegurances 5553,2 5,7% 
Costos fiscals 938,5 1,0% 
Dietes 13485,5 13,8% 

Costos quilomètrics 40533,1 41,5% 
Combustible 32678,4 33,5% 
Pneumàtics 3731,7 3,8% 
Manteniment 1748,0 1,8% 
Reparació 2375,0 2,4% 

 

costos directes: 97.664€ km recorreguts: 95.000 

Envasos 
  3 eixos 

km / €/km 1,028 

Cas 1 (Separat) 139.859 143775 1,47 

Cas 2 (junt) 123.869 127338 1,30 

Cas 3 (caixes + carros/prod) 136.360 140178 1,44 

Cas 4 (junt) 130.062 133704 1,37 

Cas 5 (junt tren) 86.356     

 

 Taula 8.2: Costos directes anuals d’un camió de tres eixos 

Taula 8.3: Costos directes associats a un camió de tres eixos per a cada cas 
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Tren de carretera  

Preu venda camió (sense IVA) = 87.178,19€ 

Preu venda remolc (sense IVA) = 24.409,89€ 

(385 CV, MMA=40.000 kg i càrrega útil=23.500 kg) 

Quilòmetres anuals recorreguts = 120.000 

Cost directe unitari (€/km recorregut) =1,089  

 

 Costos Directes Anuals 

 € % distribució 
Costos Directes 130733,6 100% 

Costos per temps 63033,7 48,2% 
Amortització vehicle 9653,7 7,4% 
Finançament vehicle 867,8 0,7% 
Personal conducció 30142,3 23,1% 
Assegurances 6564,1 5,0% 
Costos fiscals 977,8 0,7% 
Dietes 14828,0 11,3% 

Costos quilomètrics 67699,9 51,8% 
Combustible 55037,3 42,1% 
Pneumàtics 7070,6 5,4% 
Manteniment 2004,0 1,5% 
Reparació 3588,0 2,7% 

 

costos directes: 130734€ km recorreguts: 120.000 

Envasos 
  tren 

km / €/km 1,089 

Cas 1 (Separat) 139.859     

Cas 2 (junt) 123.869     

Cas 3 (caixes + carros/prod) 136.360     

Cas 4 (junt) 130.062     

Cas 5 (junt tren) 86.356 94042 0,72 

 

Furgoneta 

Preu venda furgoneta (sense IVA) = 22.666,33€ 

 Taula 8.4: Costos directes associats a un tren de carretera 

Taula 8.5: Costos directes associats a un tren de carretera per cada cas 



Pàg. 62  Memòria 

 

Quilòmetres anuals recorreguts = 50.000 

Cost directe unitari (€/km recorregut) =0,97 

 

 Costos Directes Anuals 

 € % distribució 
Costos Directes 48696,8 100% 

Costos per temps 39568,0 81,3% 
Amortització vehicle 2050,1 4,2% 
Finançament vehicle 263,3 0,5% 
Personal conducció 30142,3 61,9% 
Assegurances 3941,0 8,1% 
Costos fiscals 575,3 1,2% 
Dietes 2596,0 5,3% 

Costos quilomètrics 9128,8 18,7% 
Combustible 6879,7 14,1% 
Pneumàtics 499,2 1,0% 
Manteniment 750,0 1,5% 
Reparació 1000,0 2,1% 

 

  

costos directes: 130.734 € km recorreguts: 50.000 

Envasos 
  furgo 

km / €/km 0,97 

Cas 1 (Separat) 139.859 135663 1,04 

Cas 2 (junt) 123.869 120153 0,92 

Cas 3 (caixes + carros/prod) 136.360 132269 1,01 

Cas 4 (junt) 130.062 126161 0,97 

Cas 5 (junt tren) 86.356     

 

8.3. Cash Flow 

En aquest apartat s’avaluen els fluxos de caixa segons el cas i per mètode de transport per 

veure quina és la solució òptima. 

Per fer-ho a més, s’han tingut en compte el VAN (valor actual net), el TIR (taxa interna de 

rendibilitat) i el pay-back (temps necessari per recuperar la inversió). A continuació es 

defineixen les fórmules de càlcul utilitzades: 

 Taula 8.6: Costos directes associats a una furgoneta 

Taula 8.7: Costos directes associats a una furgoneta per a cada cas 
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8.3.1. Cas 1: Caixes + Carros per separat 

A continuació es mostra el cash flow generat pel cas 1, on es retornen caixes i carros 

separadament i no es recull el producte que el client no vol (aquest producte com ja s’ha 

comentat, majoritàriament es tracta de pernils que no compleixen els requisits específics del 

clients). En aquest cas el producte es considerarà perdut ja que no es podrà reaprofitar per 

enviar-ho a altres clients. 

 En primer lloc es mostra la Taula 8.8 que detalla els moviments de cash flow en el cas 

d’adquirir un nou camió de tres eixos a la flota de Friselva: 

 

3 EIXOS 

Any 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits 

      Inversió 87178         -47434 

Fons generats 

      Estalvi caixes   197600 197600 197600 197600 197600 

- costos var/fix   -130961 -130961 -130961 -130961 -130961 

- amortització   -9487 -9487 -9487 -9487 -9487 

=BAI   57152 57152 57152 57152 57152 

- Impostos   -20003 -20003 -20003 -20003 -20003 

= BdI   37149 37149 37149 37149 37149 

+ amortització   9487 9487 9487 9487 9487 

= Fons generats   46636 46636 46636 46636 46636 

Flux de caixa 

      Fons generats 0 46636 46636 46636 46636 46636 
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- Fons Invertits -87178 0 0 0 0 47434 

= Flux tresoreria -87178 46636 46636 46636 46636 94070 

= Flux Tres Acum -87178 -40542 6094 52730 52730 146800 

 

A continuació, es mostra la Taula 8.9 que detalla els moviments de cash flow en el cas 

d’adquirir dues noves furgonetes a la flota de Friselva: 

 

DUES FURGONETES 

Any 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits 

      Inversió 45333         -20501 

Fons generats 

      + vendes   197600 197600 197600 197600 197600 

- costos var/fix   -123461 -123461 -123461 -123461 -123461 

- amortització   -11469 -11469 -11469 -11469 -11469 

=BAI 0 62670 62670 62670 62670 62670 

- Impostos   -21935 -21935 -21935 -21935 -21935 

= BdI 0 40736 40736 40736 40736 40736 

+ amortització   11469 11469 11469 11469 11469 

= Fons generats   52204 52204 52204 52204 52204 

Flux de caixa 

      Fons generats 0 52204 52204 52204 52204 52204 

- Fons Invertits -45333 0 0 0 0 20501 

= Flux tresoreria -45333 52204 52204 52204 52204 72705 

= Flux Tres Acum -45333 6872 59076 111281 111281 183986 

 

8.3.2. Cas 2: Caixes + Carros conjuntament 

A continuació es mostra el cash flow generat pel cas 2, on es retornen caixes i carros 

conjuntament i no es recull el producte que el client no vol (aquest producte com ja s’ha 

comentat, majoritàriament es tracta de pernils que no compleixen els requisits específics del 

clients). En aquest cas el producte es considerarà perdut ja que no es podrà reaprofitar per 

enviar-ho a altres clients. 

 En primer lloc es mostra la Taula 8.10 que detalla els moviments de cash flow en el cas 

d’adquirir un nou camió de tres eixos a la flota de Friselva: 

 

Taula 8.8: Cash flow cas 1 tres eixos 

Taula 8.9: Cash flow cas 1 dues furgonetes 
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3 EIXOS 

Any 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits 

      Inversió 87178         -42011 

Fons generats 

      Estalvi caixes   197600 197600 197600 197600 197600 

- costos var/fix   -116795 -116795 -116795 -116795 -116795 

- amortització   -8402 -8402 -8402 -8402 -8402 

=BAI   72403 72403 72403 72403 72403 

- Impostos   -25341 -25341 -25341 -25341 -25341 

= BdI   47062 47062 47062 47062 47062 

+ amortització   8402 8402 8402 8402 8402 

= Fons generats   55464 55464 55464 55464 55464 

Flux de caixa 

      Fons generats 0 55464 55464 55464 55464 55464 

- Fons Invertits -87178 0 0 0 0 42011 

= Flux tresoreria -87178 55464 55464 55464 55464 97475 

= Flux Tres Acum -87178 -31714 23750 79214 79214 176689 

 

A continuació, es mostra la Taula 8.11 que detalla els moviments de cash flow en el cas 

d’adquirir dues noves furgonetes a la flota de Friselva: 

 

DUES FURGONETES 

Any 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits 

      Inversió 45333         -20501 

Fons generats 

      + vendes   197600 197600 197600 197600 197600 

- costos var/fix   -111532 -111532 -111532 -111532 -111532 

- amortització   -10158 -10158 -10158 -10158 -10158 

=BAI 0 75911 75911 75911 75911 75911 

- Impostos   -26569 -26569 -26569 -26569 -26569 

= BdI 0 49342 49342 49342 49342 49342 

+ amortització   10158 10158 10158 10158 10158 

= Fons generats   59500 59500 59500 59500 59500 

Flux de caixa 

      Fons generats 0 59500 59500 59500 59500 59500 

- Fons Invertits -45333 0 0 0 0 20501 

= Flux tresoreria -45333 59500 59500 59500 59500 80001 

Taula 8.10: Cash flow cas 2 tres eixos 
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= Flux Tres Acum -45333 14167 73667 133166 133166 213167 

 

8.3.3. Cas 3: Caixes + Carros i Producte per separat 

A continuació es mostra el cash flow generat pel cas 3, on es retornen caixes, carros i 

producte retornat. En aquest cas, el retorn de caixes es fa separadament del retorn de 

carros i producte, que es fa conjuntament. 

A més, el producte retornat pels clients es podrà reutilitzar en altres comandes sempre que 

passi de nou els controls de qualitat de Friselva.  

 En primer lloc es mostra la Taula 8.12 que detalla els moviments de cash flow en el cas 

d’adquirir un nou camió de tres eixos a la flota de Friselva: 

 

 3 EIXOS 

Any 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits 

      Inversió 87178         -46247 

Fons generats 

      Estalvi caixes   197600 197600 197600 197600 197600 

- costos var/fix   -127860 -127860 -127860 -127860 -127860 

- amortització   -9249 -9249 -9249 -9249 -9249 

=BAI   60490 60490 60490 60490 60490 

- Impostos   -21172 -21172 -21172 -21172 -21172 

= BdI   39319 39319 39319 39319 39319 

+ amortització   9249 9249 9249 9249 9249 

= Fons generats   48568 48568 48568 48568 48568 

Flux de caixa 

      Fons generats 0 48568 48568 48568 48568 48568 

- Fons Invertits -87178 0 0 0 0 46247 

= Flux tresoreria -87178 48568 48568 48568 48568 94815 

= Flux Tres Acum -87178 -38610 9958 58526 58526 153341 

 

A continuació, es mostra la Taula 8.13 que detalla els moviments de cash flow en el cas 

d’adquirir dues noves furgonetes a la flota de Friselva: 

 

DUES FURGONETES 

Taula 8.11: Cash flow cas 2 dues furgonetes 

Taula 8.12: Cash flow cas 3 tres eixos 
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Any 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits 

      Inversió 45333         -20501 

Fons generats 

      + vendes   197600 197600 197600 197600 197600 

- costos var/fix   -120850 -120850 -120850 -120850 -120850 

- amortització   -11182 -11182 -11182 -11182 -11182 

=BAI 0 65568 65568 65568 65568 65568 

- Impostos   -22949 -22949 -22949 -22949 -22949 

= BdI 0 42619 42619 42619 42619 42619 

+ amortització   11182 11182 11182 11182 11182 

= Fons generats   53801 53801 53801 53801 53801 

Flux de caixa 

      Fons generats 0 53801 53801 53801 53801 53801 

- Fons Invertits -45333 0 0 0 0 20501 

= Flux tresoreria -45333 53801 53801 53801 53801 74302 

= Flux Tres Acum -45333 8468 62270 116071 116071 190373 

 

8.3.4. Cas 4: Caixes + Carros + Producte conjuntament 

A continuació es mostra el cash flow generat pel cas 4, on es retornen caixes, carros i 

producte retornat. En aquest cas, el retorn de caixes es fa conjuntament amb el retorn de 

carros i producte. 

A més, el producte retornat pels clients es podrà reutilitzar en altres comandes sempre que 

passi de nou els controls de qualitat de Friselva.  

 En primer lloc es mostra la Taula 8.14 que detalla els moviments de cash flow en el cas 

d’adquirir un nou camió de tres eixos a la flota de Friselva: 

 

3 EIXOS 

Any 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits 

      Inversió 87178         -44111 

Fons generats 

      Estalvi caixes   197600 197600 197600 197600 197600 

- costos var/fix   -122282 -122282 -122282 -122282 -122282 

- amortització   -8822 -8822 -8822 -8822 -8822 

=BAI   66496 66496 66496 66496 66496 

- Impostos   -23274 -23274 -23274 -23274 -23274 

Taula 8.13: Cash flow cas 3 dues furgonetes 
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= BdI   43222 43222 43222 43222 43222 

+ amortització   8822 8822 8822 8822 8822 

= Fons generats   52045 52045 52045 52045 52045 

Flux de caixa 

      Fons generats 0 52045 52045 52045 52045 52045 

- Fons Invertits -87178 0 0 0 0 44111 

= Flux tresoreria -87178 52045 52045 52045 52045 96156 

= Flux Tres Acum -87178 -35133 16911 68956 68956 165112 

 

A continuació, es mostra la Taula 8.15 que detalla els moviments de cash flow en el cas 

d’adquirir dues noves furgonetes a la flota de Friselva: 

 

DUES FURGONETES 

Any 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits 

      Inversió 45333         -20501 

Fons generats 

      + vendes   197600 197600 197600 197600 197600 

- costos var/fix   -116152 -116152 -116152 -116152 -116152 

- amortització   -10666 -10666 -10666 -10666 -10666 

=BAI 0 70782 70782 70782 70782 70782 

- Impostos   -24774 -24774 -24774 -24774 -24774 

= BdI 0 46009 46009 46009 46009 46009 

+ amortització   10666 10666 10666 10666 10666 

= Fons generats   56674 56674 56674 56674 56674 

Flux de caixa 

      Fons generats 0 56674 56674 56674 56674 56674 

- Fons Invertits -45333 0 0 0 0 20501 

= Flux tresoreria -45333 56674 56674 56674 56674 77175 

= Flux Tres Acum -45333 11341 68016 124690 124690 201865 

 

8.3.5. Cas 5: Caixes + Carros + Producte conjuntament ���� Tren de carretera 

A continuació es mostra el cash flow generat pel cas 5, on es retornen caixes, carros i 

producte retornat. En aquest cas, el retorn de caixes es fa conjuntament amb el retorn de 

carros i producte en un tren de carretera (vehicle molt més gran i menys pràctic que en 

qualsevol dels casos anteriors). El producte retornat pels clients es podrà reutilitzar en altres 

comandes sempre que passi de nou els controls de qualitat de Friselva.  

Taula 8.14: Cash flow cas 4 tres eixos 

Taula 8.15: Cash flow cas 4 dues furgonetes 
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Un gran inconvenient d’aquest cas, és que per poder disposar del tren de carreta, s’ha de 

comprar un terreny al costat de Friselva per poder guardar el vehicle quan no es trobi en 

funcionament. Com que no es pot comprar només un terreny de la mida del tren de 

carretera, el terreny més econòmic disponible té un preu d’uns 200.000€. 

A continuació es mostra la Taula 8.16 que detalla els moviments de cash flow en el cas 

d’adquirir un tren de carretera a la flota de Friselva: 

TREN DE CARRETERA 

Any 0 1 2 3 4 5 

Fons invertits 

      Camió 111588         -48268 

Terreny per guardar 200000         -183333 

Fons generats 

      + vendes   197600 197600 197600 197600 197600 

- costos var/fix   -87377 -87377 -87377 -87377 -87377 

- amortització   -10280 -10280 -10280 -10280 -10280 

=BAI 0 99943 99943 99943 99943 99943 

- Impostos   -34980 -34980 -34980 -34980 -34980 

= BdI 0 64963 64963 64963 64963 64963 

+ amortització   10280 10280 10280 10280 10280 

= Fons generats   75243 75243 75243 75243 75243 

Flux de caixa 

      Fons generats 0 75243 75243 75243 75243 75243 

- Fons Invertits -311588 0 0 0 0 231602 

= Flux tresoreria -311588 75243 75243 75243 75243 306845 

= Flux Tres Acum -311588 -236345 -161102 -85858 -85858 220987 

 

Per a cada cas i per a cada vehicle s’han calculat el VAN, el TIR i el Pay-Back. A la Taula 

8.17 es mostra el resum d’aquests càlculs. 

 

 

 CF 3 eixos Dues Furgonetes 

 VAN TIR payback VAN TIR payback VAN TIR payback 

Cas 1  - - - 26.930 50% 1,86 75.131 115% 0,86 

Cas 2  - - - 45.319 60% 1,57 91.326 130% 0,76 

Cas 3  - - - 30.955 52% 1,79 78.676 117% 0,84 

Cas 4  - - - 28.196 56% 1,67 85.045 124% 0,79 

Cas 5  -92.901 21% 4,3 - - - - - - 

Taula 8.16: Cash flow cas 4 dues furgonetes 
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En primer lloc es pot veure que comprar un tren de carretera no és viable ja que veient els 

resultats és una inversió no viable i que en qualsevol dels casos és la menys rentable. 

Per que fa a les altres inversions, els resultats són sempre positius i la inversió es pot 

considerar viable. En tots els casos el valor actual net (VAN), és bastant major que 0 i per 

tant fan el projecte viable. La taxa interna de rendibilitat és en tots els casos molt elevada i 

per tant reafirma la viabilitat del projecte. Finalment els períodes de retorn (Pay-Back) són 

inferiors a dos anys en tots els casos. 

El fet de tenir un ventall tant ampli d’opcions per obtenir un projecte rentable és el fet que 

l’empresa necessitava introduir noves estratègies per optimitzar els seus recursos, ja que 

actualment en molts camps es troben una mica desfasats.  

 

Taula 8.17: VAN i TIR en cada cas 
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9. Medi ambient 

9.1. El transport a l’estat espanyol 

El gràfic següent mostra la distribució del consum de combustible segons el mode de 

transport de l’estat espanyol al 2010. S’observa que el transport per carretera és actualment 

el mode que genera un major consum de combustible amb molta diferència respecte als 

altres.  

 

 

Per veure el  tipus de combustible utilitzat (dièsel o gasolina), en el transport per carretera, 

es mostra el següent gràfic (Gràfic 9.2.) on es veu l’evolució des de l’any 2000 fins al 2010 a 

l’estat espanyol. 

En primer lloc, l’ús de gasolina al llarg d’aquest període, ha disminuït notablement, un 34%, 

mentre que el consum de gasoil ha augmentat un 40%. 

En segon lloc, es pot veure que el consum de gasoil va tenir el seu màxim l’any 2007 i 

posteriorment el consum comença a disminuir. Aquest fet es pot explicar per l’impacte de la 

crisis econòmica en la qual, a dia d’avui, Espanya encara s’hi troba immersa.  

Carretera
80%

Ferrocarril
3%

Áeri
14%

Marítim
3%

Consum combustibles per mode de transport a Espanya 
2010

 Gràfic 9.1: Consum de combustible per mètode de transport a Espanya el 2012 
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9.2. Política mediambiental de Friselva 

Friselva es compromet a: 

- La prevenció de la contaminació eliminant, sempre que sigui possible, els aspectes 

mediambientals perjudicials derivats de la seva activitat, i en cas de no ser possible, 

disposant mecanismes de minimització dels mateixos.  

- A desenvolupar les activitats amb el degut respecte al medi ambient i a la millora continua 

de las pràctiques mediambientals. 

- A usar de la millor manera els recursos en totes les secciones de l’establiment, potenciant 

l’estalvi i, sempre que sigui possible, la seva reutilització.  

- A satisfer i complir en tot moment i, quan sigui possible, superar les exigències de les lleis i 

normatives aplicables a la protecció del medi ambient i complir amb altres requisits que 

subscrigui l’organització 

 

9.3. Emissions en el transport 

Emissions atmosfèriques dels transport terrestre: 

Les principals substancies contaminants es classifiquen segons els efectes següents: 
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 Gràfic 9.2: Evolució del consum de combustible del transport per carretera a Espanya (Font: MITyC)
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- Efecte hivernacle: 
o CO2: Diòxid de carboni 
o CO: Monòxid de carboni 
o CH4: Metà 
o N2O: Monòxid de nitrogen 
o HFC: Compostos hidrogen fluoro carbonats 
o PFC: Compostos poli-fluoro carbonats 
o SF6: hexafluorur de sofre 

- Pluja àcida: 
o SOx: Òxids de sofre 
o NOx: Òxids de nitrogen 
o NH3: Amoníac 

- Deteriorament de la capa d’ozó: 
o HFC: Compostos hidrogen fluoro carbonats 
o PFC: Compostos poli-fluoro carbonats 
o SF6: hexafluorur de sofre 

- Contaminació fotoquímica: 
o NOx: Òxids de nitrogen 
o COVNM: Compostos orgànics volàtils (s’exclou el metà) 

 

El major pes del transport terrestre (carretera i ferrocarril) en les emissions atmosfèriques 

nacionals es produeixen pels òxids de nitrogen (efectes de pluja àcida), el diòxid de carboni 

(efecte hivernacle), partícules en suspensió i monòxid de carboni (efecte hivernacle). 

9.4. Emissions de CO2 en el transport de retorn d’envasos 

Emissions directes: Inclou les emissions directes procedents de fonts que posseeix o 

controla el subjecte que genera l’activitat. Per exemple, aquest grup inclou les emissions 

derivades de la combustió de combustibles en aquest cas, el transport de la flota pròpia o de 

la flota no pròpia però que ofereix els seus serveis a Friselva (empreses subcontractades pel 

transport). 

Consum de combustibles fòssils pel transport. Factor d’emissió (les unitats varien segons el 

tipus de combustible): 

• Gasoil (litres): 11,78 kWh/kg de gasoil 

• Fuel (kg): 11,16 kWh/kg de fuel 

• GLP genèric (kg): 12,64 kWh/kg de GLP 
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Camió, camioneta i furgoneta 

La metodologia de càlcul que s’utilitzarà pel transport de mercaderies en camió és la 

següent: 

- Litres de combustible (dièsel o gasolina) consumits. 
- Kilòmetres recorreguts i model del automòbil (dièsel o gasolina). 

Les emissions associades al transports coincideixen amb les seves emissions totals 

independentment de la càrrega total transportada. S’ha de tenir en compte que aquesta 

aproximació es pot fer en els casos que la càrrega total del vehicle sigui el mes semblant a 

la qual es volen estimar les emissions. 

El tipus de recorregut urbà correspon a vies amb una velocitat aproximada de 30km/h, la 

rural a 60 km/h (carreteres convencionals) i l’interurbà a vies on el límit de velocitat gira 

entorn als 100-120 km/h (autopistes/autovies). 

 

A. Litres de combustible (dièsel o gasolina) consumits 

Dades Disponibles Metodologia de càlcul i factor d'emissió 

Consum de combustible  

(litres dièsel o gasolina)  

Càlcul de les emissions de CO2 a partir dels factors d'emissió següents* 

• Gasolina 95 o 98: 2,38 kg de CO2/litre 

• Dièsel: 2,61 kg de CO2/litre 

 

La metodologia de càlcul és diferent segons el tipus de dades disponibles, es considera que 

la metodologia més idònia és la que utilitza com a font de dades els litres de combustible, 

seguida dels € gastats en combustible i, finalment, el càlcul a partir dels kilòmetres i la marca 

i model exacte del vehicle. 

Igualment, si la dada disponible és la distància recorreguda (km), es podent utilitzar els 

següents factors d’emissió
4
.
 

Les emissions en funció de la distància recorreguda varien en funció de múltiples factors, 

com per exemple, les característiques del vehicle, la velocitat del vehicle i de la velocitat de 

la via. Aquesta taula presenta els factor d’emissió (kg CO2/km) de forma agregada. 

 

 Taula 9.1: Litres de combustible consumits 
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B. Kilòmetres recorreguts i model del automòbil (dièsel o gasolina) 

Vehicle Tipus 
Emissions segons tipus de recorregut (g CO2/km) 

urbà rural interurbà 

Camió Dièsel 

Rígid 
<=14t 0,5397 0,395 0,4907 

>14t 0,1103 0,717 0,663 

Articulat 
<=14t 0,1011 0,647 0,58 

>14t 0,1506 0,9474 0,7914 

Lleuger 
Gasolina Qualsevol 0,3653 0,2073 0,2204 

Dièsel Qualsevol 0,2871 0,1947 0,2825 

 

*Font de dades: elaboració pròpia a partir de dades del Informe Inventarios GEI 1990-2008 (2010); densitat del 

gasoil a 15 °C= 833 kg/m
3
, densitat de la gasolina a 15 °C = 748 kg/m

3 
(Real decreto 61/2006).  

 

Per elaborar la taula d’emissions de CO2 (Taula 9.3) per a cada un dels 5 casos, la 

metodologia utilitzada és aquella que pren com a font de dades els litres de combustible 

consumits.  

Com s’ha pogut veure en l’apartat 8.2.Costos associats a la compra d’un nou vehicle, tots 

els vehicles consumeixen combustible dièsel: 

 

    Dièsel: 2,61 [kg CO2/l] Consum combustible [l/any] 

Envasos   Tones 
CO2/any 

Tones 
CO2/any 23l/100km 32l/100km 

No es recull producte   tres eixos tràiler tres eixos tràiler 

Caixes + Carros Cas 1 84 117 32168 44755 

Caixes + Carros Cas 2 74 103 28490 39638 

Es recull producte  

Caixes + Carros + Producte Cas 3 82 114 31363 43635 

Caixes + Carros + Producte Cas 4 78 109 29914 41620 

Caixes + Carros + Producte Cas 5 52 72 19862 27634 

 

 

 

 

 Taula 9.2: Kilòmetres recorreguts i model d’automòbil 

 Taula 9.3: taula Resum de les tones emeses de CO2 en cada cas 
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Ambe les dades obtingudesa la Taula 9.3. s’elabora el següent Gràfic 9.3. on es poden 

veure les emissions anuals de CO2  per a cada un dels 5 casos possibles i en funció del 

tipus de vehicle. 

Es pot observar que pels casos 1, 2, 3 i 4 es tenen dades dels camions tres eixos i de les 

furgonetes ja que només es poden utilitzar aquests vehicles. En canvi, el cas 5 només fa 

referència al tren de carretera ja que la seva capacitat és diferent a la dels altres vehicles i 

només s’utilitza per al cas 5. 

 

 

Es pot observar que per qualsevol dels casos, l’ús de dues furgnetes és la inversió que 

genera menys emissions alhora de transporta els productes als clients. 

Entre el camió tres eixos i el tren de carrtera es pot observa una menor quantitat d’emissions 

en el tren de carretera; podria sembla una redundancia, però el motiu és que el tren de 

carretera recòrrer gairebé la meitat de quilòmetres en un any que el camió tres eixos ja que 

per als dos casos la càrrega és la mateixa. 
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 Gràfic 9.3: Tones de CO2 emeses anualment per a cada cas 
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10. Conclusions 

A la Taula 10.1 es poden veure els quilòmetres recorreguts, el nombre de desplaçaments 

total i les rutes amb càrrega única pel cas 1: caixes + carros separadament i pel cas 2: 

caixes + carros conjuntament: 

 

Envasos Capacitat camió 
(caixes) 

km 
recorreguts 

nombre 
desplaçaments 

rutes amb 
càrrega única 

% rutes amb 
càrrega 

compartida 
Caixes 720 1515,4 14 8 42,9% 

Carros 720 1174,2 9 4 55,6% 

Caixes + Carros 
 

2689,6 23 12 47,8% 

      
Caixes + Carros 720 2382,1 23 16 30,4% 

 

A la Taula 10.2 es poden veure els quilòmetres recorreguts, el nombre de desplaçaments 

total i les rutes amb càrrega única pel cas 3: caixes + carros + producte separadament, pel 

cas 4: caixes + carros + producte conjuntament i pel cas 5: caixes + carros + producte 

conjuntament mitjançant tren de carretera: 

 

Envasos 
Capacitat 

camió 
(caixes) 

km 
recorreguts 

nombre 
desplaçaments 

rutes amb 
càrrega 
única 

% rutes amb 
càrrega 

compartida 
Caixes 720 1515,4 14 8 42,9% 

Carros + Producte 720 1106,9 10 5 50,0% 

Caixes + Carros + Producte 720 2622,3 24 13 45,8% 

      
Caixes + Carros + Producte 720 2501,2 24 16 33,3% 

Caixes + Carros + Producte 1440 1660,7 12 5 58,3% 

 

A continuació, es mostra per a cada cas i per a cada vehicle el VAN, el TIR i el Pay-Back a 

la Taula 10.3.  

En primer lloc es pot veure que comprar un tren de carretera no és viable ja que veient els 

resultats és una inversió que suposaria un rendiment negatiu. En qualsevol dels casos és la 

menys rendible. 

Taula 10.1: No recupera producte: caixes + carros 

Taula 10.2: Recupera producte: caixes + carros + producte 
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Per que fa a les altres inversions, els resultats són sempre positius i la inversió es pot 

considerar viable. En tots els casos el valor actual net (VAN), és bastant major que 0 i per 

tant fan el projecte viable. La taxa interna de rendibilitat (TIR) és en tots els casos molt 

elevada i per tant reafirma la viabilitat del projecte. Finalment els períodes de retorn (Pay-

Back) són inferiors a dos anys en tots els casos. 

El fet de tenir un ventall tant ampli d’opcions per obtenir un projecte rentable és el fet que 

l’empresa necessitava introduir noves estratègies per optimitzar els seus recursos, ja que 

actualment en molts camps es troben una mica desfasats.  

 

 CF 3 eixos Dues Furgonetes 

 VAN TIR payback VAN TIR payback VAN TIR payback 

Cas 1  - - - 26.930 50% 1,86 75.131 115% 0,86 

Cas 2  - - - 45.319 60% 1,57 91.326 130% 0,76 

Cas 3  - - - 30.955 52% 1,79 78.676 117% 0,84 

Cas 4  - - - 28.196 56% 1,67 85.045 124% 0,79 

Cas 5  -92.901 21% 4,3 - - - - - - 

 

Pel que fa a les emissions de CO2  es poden veure els resultats obtinguts a la Taula 10.4.  

per a cada un dels 5 casos possibles i en funció del tipus de vehicle. 

Es pot observar que pels casos 1, 2, 3 i 4 es tenen dades dels camions tres eixos i de les 

furgonetes ja que només es poden utilitzar aquests vehicles. En canvi, el cas 5 només fa 

referència al tren de carretera ja que la seva capacitat és diferent a la dels altres vehicles i 

només s’utilitza per al cas 5. 

Taula 10.3: VAN, TIR i Pay-Back per cada cas 
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Per qualsevol dels casos, l’ús de dues furgnetes és la inversió que genera menys emissions 

alhora de transporta els productes als clients. 

Entre el camió tres eixos i el tren de carrtera es pot observa una menor quantitat d’emissions 

en el tren de carretera; podria sembla una redundancia, però el motiu és que el tren de 

carretera recòrrer gairebé la meitat de quilòmetres en un any que el camió tres eixos ja que 

per als dos casos la càrrega és la mateixa. 

 

Amb totes aquestes dades es pot concloure que la solució òptima és el cas 2 on es recullen 

caixes i carros dels clients però no el producte que volen retornar. Aquests envasos es 

recullen mitjançant la compra de dues noves furgonetes que s’incorporaran a la flota de 

Friselva. 

L’elecció es prèn en base a: 

 
- Consta de la ruta amb menys quilómetres recorreguts 

Caixes + Carros 

M=720 caixes 

Nº camions Ruta D Total km Total 

1 (0)+(16)+(12)+(0) 679 124,6 

1 (0)+(27)+(21)+(4)+(28)+(6)+(25)+(8)+(0) 685 358,0 

1 (0)+(24)+(14)+(20)+(0) 710 125,0 

1 (0)+(22)+(13)+(0) 328 114,0 

1 (0)+(15)+(11)+(0) 610 44,5 

84
74

82 78
72

44
39

43 41

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5

Emissions CO2 segons vehicle [Tones CO2/any]

Tres eixos

TC

Furgoneta

Gràfic 10.1: Tones de CO2 emeses anualment per a cada cas 
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1 (0)+(3)+(2)+(0) 531 56,3 

1 (0)+(9)+(5)+(26)+(23)+(0) 635 42,3 

1 (0)+(19)+(1)+(0) 618 12,8 

1 (0)+(10)+(0) 704 39,4 

1 (0)+(17)+(0) 472 33,8 

1 (0)+(18)+(0)  688 46,8 

1 (0)+(29)+(0) 619 7,6 

2 (0)+(18)+(0) 720 46,8 

2 (0)+(25)+(0) 720 169,6 

4 (0)+(28)+(0) 720 184,6 

2 (0)+(29)+(0) 720 7,6 

1 (0)+(4)+(0) 720 121,0 

23 TOTAL km recorreguts 
 

1307,4 

 

- El valor actualitzat net (VAN) és de 91.326€, que és el més alt dels valors 
possibles. 

- La taxa interna de rendibilitat (TIR) és del 130%, que és la més alta de totes les 
opcions proposades. 

- El Pay-Back de la inversió és inferior a un any(9 mesos) i és el periode menor de 
les opcions possibles. 

- Les emissions de CO2 són de 39 tones l’any, és la flota que menys emissions 
emet de les opcions proposades. 
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