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Resum 

 Aquest document presenta al lector la problemàtica que suposa el transport de 

contenidors buits en l’àmbit del sector marítim i del transport intermodal. Un cop observat el 

rerefons d’aquesta problemàtica, l’autor cerca presentar-hi una solució i per acabar, intenta 

validar-la i comprovar-ne els hipotètics efectes sobre la situació real. 

 Inicialment s’insereix el lector en el sector del transport marítim de mercaderies i en 

el comerç internacional mitjançant els contenidors com a unitat de càrrega exposant-ne les 

principals característiques. Tot seguit, s’expliquen els trets principals de la problemàtica en 

debat (localització, causes, conseqüències i costos associats). Identificat l’assumpte dels 

contenidors buits, s’exposen les estratègies usades actualment per a atenuar les 

conseqüències del problema. Per donar una àmplia visió l’autor s’entrevista amb tres dels 

principals agents del sector: una consultoria marítima, una terminal portuària i la línia 

naviliera amb més pes en el mercat. 

A continuació, es presenta un model d’optimització matemàtic que pretén donar 

suport a la resolució de la qüestió en estudi. Finalment, després d’implantar el model amb el 

programari informàtic adequat es comprova la funcionalitat d’aquest i s’incorporen dos casos 

de resolució que cerquen modelar situacions reals. 

 En conclusió, els resultats que mostra el projecte permeten corroborar-ne la seva 

utilitat i les seves aplicacions reals. Després d’introduir uns jocs de dades ajustats en la 

mesura del possible a la realitat, s’observa com algunes de les estratègies reals ajuden a 

mitigar el transport de contenidors buits i d’altra banda, com aquest transport augmenta cada 

vegada que s’incrementa el desbalanç comercial de les diferents regions de comerç 

mundials. 
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1. Glossari 

 TEU: en anglès Twenty-foot Equivalent Units (mesura equivalent a 20 peus). S’usa per 

a definir la capacitat de càrrega estàndard dels contenidors intermodals, la qual 

presenta unes mesures exteriors de 20 x 8 x 8,5 peus (6,06 x 2,44 x 2,59 m). Així 

doncs, per estandarditzar les estadístiques del sector en TEUs, es considera que per 

exemple un  FEU (Forty-foot Equivalent Units) equival a dos TEUs. 

 UNCTAD: United Nations Conference on Trade And Development. Fundada al 1964 és 

el principal òrgan de les Nacions Unides en assumptes de comerç, inversions i 

desenvolupaments. En conseqüència, la UNCTAD promou la integració dels països en 

vies de desenvolupament en l’economia mundial per tal de promoure la seva evolució. 

Al llarg de la memòria és fa referència a aquest òrgan i als informes de transport marítim 

resultants d’aquesta conferència. 

 Noli: és el preu que es paga per transportar una mercaderia. El noli marítim és aquell 

que el carregador ha de pagar per transportar la càrrega entre dos ports en benefici de 

l’empresa que realitza el transport, normalment una línia naviliera. En castellà es coneix 

com a flete. 
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2. Introducció 

2.1. Motivacions del projecte 

A l’autor, motivat per fer un projecte en l’àmbit de la logística, l’atrau la possibilitat 

d’iniciar-se en una indústria que manipula prop del 90 % del comerç internacional, el sector 

marítim. L’acaba de convèncer la possibilitat de tractar una problemàtica real que centra els 

esforços de les moltes empreses afectades.  

2.2. Objectius del projecte 

L’estudi té tres objectius ben diferenciats. En primer lloc, demostrar la necessitat real 

d’optimitzar la problemàtica que suposa haver de moure grans quantitats de contenidors buits 

per a poder satisfer els requeriments del comerç internacional.  

Un cop resolt el punt anterior, l’objectiu de l’estudi se centra en presentar una solució 

que respongui a les necessitats detectades i, en conseqüència, proposar un model 

d’optimització matemàtic.  

Finalment, el darrer objectiu rau en validar la funcionalitat del model plantejat. 

2.3. Abast del projecte 

Per complir amb el primer objectiu citat cal realitzar un passos previs. En primer lloc, 

s’han d’observar les característiques del transport marítim i també de la seva modalitat en 

mercaderies contenitzades. Un cop conegudes és necessari identificar la problemàtica i 

mostrar-ne els seus trets diferencials. 

Posteriorment, l’abast del projecte es focalitza en senyalar les diferents estratègies que 

s’apliquen avui dia per respondre a la problemàtica en estudi. Per fer-ho, a més de revisar una 

àmplia bibliografia al respecte, es considerarà la possibilitat de reunir-se amb algun professional 

del sector. 

En referència a la solució presentada, amb el suport del tutor adaptar a la realitat del 

sector un model més general, referent a la logística de distribució de mercaderies en camions, i 

incorporar-hi la possibilitat de tractar unitats de càrrega (contenidors en aquest cas) buides i el 

corresponent flux de caixes buides dependent del flux de demanda de contenidors plens. 

Finalment, es validarà el model presentat després d’implementar-lo informàticament i 

simular-ne alguns casos de resolució que se cenyeixin en la mesura del possible a la realitat. 
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3. TRANSPORT MARÍTIM DE CONTENIDORS 

3.1. INTRODUCCIÓ AL TRANSPORT MARÍTIM DE CONTENIDORS 

3.1.1. INICIS I EVOLUCIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM 

 En l’actualitat es consideren tres diferents tipus de transport: el terrestre (bé sigui per 

vies de comunicació terrestre: vies ferroviàries, carreteres o canonades; o bé per vies fluvials), 

l’aeri (efectuat per l’aire per mitjà d’avions, helicòpters o altres aeronaus) i finalment el marítim. 

 Es defineix el transport marítim com l’acció de traslladar per mar persones i/o béns dins 

d’un vaixell d’un punt geogràfic a un altre amb finalitats lucratives. La present memòria se 

centra en l’estudi del transport marítim de mercaderies.  

 Els inicis del transport marítim es remunten a l’any 3000 aC quan petits bucs de fons pla 

començaven a transitar per les costes del Mediterrani i del Golf Aràbic transportant oli d’oliva, 

tèxtils i productes de terrisseria i de metall. El coneixement dels vents i el constant progrés en el 

disseny dels bucs permeten als navegants sortir del Mediterrani i entrar als oceans Atlàntic i 

Índic; al 1487 navegants portuguesos recorren la costa d’Àfrica. Els grans avenços en aquest 

àmbit s’introdueixen al segle XIX amb l’aparició dels motors propulsats per vapor i la substitució 

de la fusta per metalls, que permeten navegar independentment de la força del vent. Finalment, 

en la segona meitat del segle XX s’inicia l’època de l’especialització amb barques destinades a 

un sol tipus de càrrega.[1] 

 Així, aquest tipus de transport ha anat evolucionant sempre amb les necessitats del 

comerç internacional i amb les evolucions tecnològiques, com la possibilitat de fabricar naus de 

grans envergadures i estacions portuàries dotades per a la manipulació de mercaderies. En 

conseqüència i accentuat pel desequilibri econòmic i de necessitats entre les diferents regions 

del globus terrestre, en les darreres dècades el trànsit marítim internacional ha augmentat 

enormement per adaptar-se als requeriments dels mercats. 

 S’han introduït diverses innovacions: les tecnològiques, com la mecanització, 

l’automatització i els sistemes de telecomunicacions; el concepte de centre de càrrega o hub; 

l’organització de serveis marítimo-terrestres sota el concepte de transport intermodal1; i 

                                              

1
 Transport intermodal: moviment de béns en una i única unitat de càrrega (sovint el contenidor) que usa 

successivament dos o més modes de transport, sense manipular la mercaderia en el transbord.  
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finalment, fortes concentracions empresarials i aliances que augmenten el poder de les 

empreses transportadores o navilieres. 

  Així doncs, aquest és avui dia econòmica i mediambientalment la manera més eficient 

de transportar mercaderies, fins al punt que diversos estudis consultats per aquesta memòria, 

afirmen que actualment al voltant del 90% del comerç internacional es realitza via transport 

marítim.[2] 

 

3.1.2. TRANSPORT MARÍTIM 

 Dins del transport marítim de mercaderies es diferencien diverses categories de 

transport en funció de la càrrega que transporten i en conseqüència del vaixell usat pel trasllat. 

A continuació s’esmenten les diverses possibilitats: 

 Vaixell portacontenidors (Container ship): embarcacions de càrrega que contenen la 

totalitat d’aquesta en containers. El seu disseny dota d’una sola coberta i d’una badia de 

càrrega, amb la característica de poder realitzar adaptacions de cel·les per l’acomodament de 

contenidors. En l’actualitat n’existeixen que poden arribar a transportar fins a 14.500 TEUs2 tot i 

que ja s’han realitzat projectes de disseny de barques que podrien arribar a portar 18.000 

unitats. Transporta mercaderies molt diverses, però majoritàriament productes manufacturats. 

 Vaixell graneler (Bulk carrier): buc que s’usa per a transportar càrregues sòlides a 

granel. Es diferencien per tenir una única coberta correguda amb diverses obertures a l’exterior 

de les bodegues i unes guies a un o ambdós costats per on corren les corresponents tapes. 

Transporta gran varietat de mercaderies com carbó, gra, minerals i càrregues mixtes.    

 Vaixells frigorífics (Refeer ship): barques usades pel trasllat de càrregues refrigerades, 

així doncs, els seus magatzem es doten d’un equip de refredament i d’aïllament tèrmic. Es 

caracteritzen per tenir casetes a coberta que sobresurten, diverses grues i color blanc (per una 

qüestió tèrmica). Darrerament, s’ha iniciat un canvi cap als contenidors refrigerats, ja que 

aquests es transporten amb un tipus de vaixell més eficient.  

                                              

2
  TEU: En anglès Twenty-foot Equivalent Units (mesura equivalent a 20 peus). S’usa per a definir la capacitat de 

càrrega estàndard dels contenidors intermodals, la qual presenta unes mesures exteriors de 20 x 8 x 8,5 peus (6,06 

x 2,44 x 2,59m). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Escotilla
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 Vaixell cotxera (Roll on-Roll off): transporten carregament rodant. Dissenyats amb 

cobertes específiques per al trasllat de vehicles i càrregues que es puguin carregar mitjançant 

un vehicle tractor. Disposen en conseqüència d’una rampa que permet la càrrega i/o 

descàrrega des del port, normalment situada a la part posterior de l’embarcació.  

  Vaixell de càrrega general (General cargo): bucs que solen estar formats per una sola 

nau amb capacitat d’adaptar-se al transport de càrregues seques, fins i tot a contenidors líquids 

i refrigerats. Acostumen a dur grues sobre la mateixa coberta per manipular els productes 

transportats. És idoni per a mercaderies amb grans dimensions i sobrepès, tot i que està 

pràcticament en desús a causa de l’entrada al mercat d’altres tipus de vaixells més 

especialitzats. 

 Vaixell Tanker: barques dissenyades per al transport de líquids a granel. Els fluids 

transportats poden ser diversos: cru, productes químics, GNL3, olis vegetals, vi, etc. A 

continuació se n’exposen els exemples més rellevants: 

Vaixell petrolier (Oil tanker): per al transport de cru o per a productes derivats d’aquest. 

Dins aquest punt, com la resta d’embarcacions, es subdivideixen els vaixells segons la quantitat 

de matèria que poden transportar entre: panamax (mida màxima per passar a través del Canal 

de Panamà), aframax (creat per a obtenir la millor classificació dins la mitjana ponderada per 

nolis4 - Average Freight Rate Assessment Scale), suezmax (envergadura límit per travessar el 

Canal de Suez), VLCC (Very Large Crude Carrier) i ULCC (Ultra Large Crude Carrier).   

 Vaixell metaner (LNG carrier): embarcacions de càrrega destinats al transport de gas 

natural liquat. També n’existeixen pel transport de GLP5. Es distingeixen ràpidament, atès que 

a la seva coberta s’observen grans tancs esfèrics. Són vaixells amb una tecnologia molt 

sofisticada, ja que el gas en estat líquid es transporta a temperatures de fins a -170oC.  

 Vaixell per càrrega química (Chemical tanker): embarcació utilitzada pel transport de 

matèries molt diverses com petroquímiques; orgàniques i inorgàniques, les qual poden ser 

volàtils; tòxiques i corrosives. Així doncs, es classifiquen segons el tipus de risc que poden 

                                              

3
 GNL: Gas Natural Liquat, és gas natural que ha estat processat a forma líquida per optimitzar-ne el transport a 

conseqüència de reduir-ne el volum. 

4
 Nolis: és el preu que es paga per transportar una mercaderia. El noli marítim és aquell que el carregador ha de 

pagar per transportar la càrrega entre dos ports.  

5
 GLP: Gas liquat del petroli, denominació de mescles de propà i butà que arriben a estat gasos a pressió i 

temperatura atmosfèrica. 
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provocar: IMO I (substàncies molt perilloses), IMO II (de risc mitjà) i IMO III (de baix risc). 

Aquestes barques solen posseir tancs i canonades d’acer inoxidable que els permeten 

adequar-se a cada circumstància.  

 

Figura 3.1 Diferents vaixells de transport marítim de mercaderies. 

Font: Elaboració pròpia. 

Observats els diferents modes de transport marítim de mercaderies s’exposa la situació 

actual d’aquest en el comerç internacional, marcada per les condicions macroeconòmiques que 

en condueixen el comportament. Després de l’auge de varis anys del comerç internacional, els 

volums comercials de tots els països desenvolupats i en via de desenvolupament van disminuir 

el 2009, sofrint totes les regions xocs en les importacions, exportacions o bé en la relació 

d’intercanvi. En conseqüència i segons dades de la UNCTAD6, la càrrega transportada al 2009 

es va reduir dels 8.200 milions de tones de 2008 als 7.800 milions, patint així el comerç per 

transport marítim un decreixement de prop del 5 %.  

                                              

6
 UNCTAD: United Nations Conference on Trade And Development. Fundada al 1964 és el principal òrgan de les 

Nacions Unides en assumptes de comerç, inversions i desenvolupaments 
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Figura 3.2 Total mercaderies traslladades pel transport marítim.  

Font: Review of maritime transport, UNCTAD 2011. 

 Tot i això, gràcies a la lleugera recuperació del comerç a les zones en desenvolupament 

(la participació d’aquestes regions en el comerç mundial ha augmentat d’un terç a més d’un 40 

% entre 2008 i 2010) i a la fortalesa d’economies emergents com Xina o la India, al 2010 el 

transport marítim ja va tornar a créixer un 7 % respecte l’any anterior, arribant a les 8.400 Tn. 

Aquest fet es deu, com s’observa en la Figura 4.2, a un augment del 8,4 % del conjunt 

de mercaderies que formen els granels (principals7 i secundaris), la càrrega general i el tràfic de 

contenidors. 

 

3.1.3. EL TRANSPORT DE CONTENIDORS 

El concepte de transport marítim amb contenidors neix de la mà de l’intermodalisme 

responent a certes necessitats del comerç. Malgrat que la unitització de càrregues data 

d’èpoques molt remotes, no és fins l’any 1956 quan l’empresa americana Mc Lean Trucking Co 

la posa en pràctica en el sector marítim. Un parell d’anys abans dita empresa, dedicada al 

transport de mercaderies entre Nova York i Houston, observa la dificultat burocràtica del seu 

negoci, doncs calia travessar varis estats amb diferent normativa per a dur-lo a terme. En 

conseqüència, aplica la solució de transportar per via marítima la càrrega dins unes caixes i a 

l’Abril de 1956 el buc Ideal X surt de Nova Jersei amb destinació Houston carregat amb 58 

contenidors.[3] 

                                              

7
 Granels principals: es consideren els cinc granels principals el mineral de ferro, els cereals, el carbó, la 

bauxita/alúmina i el fosfat. 
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Posteriorment, l’any 1957 entra en servei el vaixell Gateway City amb una capacitat per 

226 caixes contenidores. Més endavant arriba l’estandardització dels patrons de les caixes amb 

l’aplicació de les normes ISO8 i l’adaptació de les primeres terminals portuàries al Nord 

d’Europa. 

 Quant a la situació actual d’aquest regim de transport, l’any 2009 fou el més complicat 

per la història del transport contenitzat: la crisi financera mundial va desencadenar un descens 

de la demanda de béns de consum i manufacturats (càrregues que es translladen principalment 

amb contenidors) i a més els principals importadors (EE.UU i Europa) es van veure durament 

colpejats. Així doncs, després de créixer ràpidament a un ritme del 10 % anual les últimes 

dècades va registrar un descens del 9 % l’any esmentat, segons dades de la mateixa 

UNCTAD.  

 Malgrat la recessió econòmica, al 2010 el tràfic de contenidors ja es va recuperar 

creixent un 12,9 % per sobre els nivells de l’any anterior segons dades de les Nacions Unides. 

Amb aquesta recuperació el trànsit de bucs portacontenidors va suposar un 23 % del total del 

transport marítim de mercaderies seques (granels principals, secundaris i altres càrregues), 

transportant 1.300 milions de Tones i un volum de comerç mundial contenitzat de 140 milions 

de TEUs. En la Figura 4.3 es poden contemplar i corroborar les dades referents a aquests 

conceptes. 

 

Figura 3.3 Comerç mundial de contenidors mesurat en TEUs.  

Font: Review of maritime transport, UNCTAD 2011. 

                                              

8
 ISO: International Organization for Standarization, nascuda al 1974 té la funció de desenvolupar normes per a 

l’estandardització de productes, serveis i bones pràctiques per fer l’industria més eficient i efectiva.  
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 El canvi de tendència en el transport de mercaderies manufacturades cap al trasllat 

amb contenidors, en detriment dels vaixells de càrrega general, ha provocat que s’augmenti la 

corresponent flota de bucs portacontenidors, que era d’un 1,6 % del total de bucs l’any 1980, 

fins a més d’un 13 % al 2011. Així, mentre en la última dècada s’ha reduït a menys de la meitat 

la flota de vaixells de càrrega general, ha augmentat en un 164% la de vaixells 

portacontenidors (veure Figura 4.4). Ha accentuat el canvi de tendència el fet que les 

mercaderies refrigerades estiguin cada vegada més contenitzades, com demostra que l’any 

passat dues terceres parts d’aquest tipus de càrrega ja es van transport dins de contenidors 

adaptats i es preveu que aquesta xifra continuï evolucionant. 

Com s’observa en la Figura 4.4 el nombre de bucs portacontenidors va augmentar un 4 

% al 2011, tot i això i a causa que la mida d’aquests vaixells segueix creixent, la capacitat 

mesurada en TEUs ho va fer en un 9,8%. En relació a l’afirmació anterior, la companyia Maersk 

Line va encarregar el 2011 vàries barques amb capacitat per a 18.000 TEUs, nombre en què 

sembla que s’estancarà el creixement dels vaixells, doncs les grues disponibles avui dia en els 

ports no són eficients per a treballar amb bucs de capacitats superiors. 

 

Figura 3.4 Flota mundial de vaixells i capacitat dels bucs  portacontenidors. 

Font: Review of maritime transport, UNCTAD 2011 
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3.1.4. EL CONTENIDOR 

Finalment, per acabar la introducció al transport marítim de contenidors la memòria es 

centra en estudiar les característiques i peculiaritats de la unitat de transport: el contenidor. 

Segons la Organització Internacional per l’Estandardització (ISO) un contenidor és un: 

 Equip de transport suficientment resistent per a ser reutilitzat. 

 Especialment dissenyat per a realitzar el transport de mercaderies per un o més 

modes de transport sense manipulació de la càrrega. 

 Dotat de dispositius que faciliten la seva manipulació, especialment d’un mode 

de transport a un altre. 

 Dissenyat de manera que facilita la seva càrrega i descàrrega. 

 El seu volum intern a d’ésser almenys d’un m3. 

A continuació, s’observen els principals tipus que n’existeixen i se’n mostra un exemple 

de cadascun en la Figura 4.5;en l’Annex A se n’amplia la informació (mides i masses): 

Dry Van: són els contenidors estàndards, tancats hermèticament i sense refrigeració ni 

ventilació. Els més habituals són els de 20 o 40 peus9. 

 Reefer: contenidors tancats d’acer o alumini amb parets aïllants de fibra de vidre o 

poliuretà. Estan dotats d’un equip de refrigeració que s’acciona mitjançant la connexió elèctrica 

al buc, la terminal o al camió o bé amb un generador extern. Poden ésser de 20 o 40 peus i 

s’especialitzen en les mercaderies congelades, peix i fruita. 

Open top: són aquells als que els manca la part superior. Es solen carregar/descarregar 

per la part superior, així doncs, són adients per a mercaderies pesades difícils de carregar 

arrastrant o bé mercaderies altes, com per exemple maquinària. La part superior es cobreix 

amb una lona si s’escau i se’ n troben de 20 i 40 peus.  

Flat rack: dissenyats per a càrregues irregulars i/o de dimensions que excedeixin les 

mides estàndards. Es caracteritzen per la inexistència de parets laterals i, fins i tot, de les 

davanteres i posteriors segons les necessitats. N’existeixen de 20 i 40 peus. 

                                              

9
 Peu: unitat anglosaxona que equival a 30,48 centímetres.  
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Tank: s’usen pel transport de líquids a granel. Es tracta d’una cisterna limitada per unes 

bigues d’acer que delimiten la dimensió equivalent a un Dry Van. Hi ha la possibilitat que tinguin 

un equip de calefacció o també revestiment per al transport de líquids corrosius. 

Bulk cotainer: contenidor graneler, s’usa per càrregues a granel que s’introdueixen per 

unes boques situades a la part superior i es buiden per unes comportes situades a les portes. 

Adients per mercaderies com productes químics granulats, farina, cereals, sucre, sal, etc. 

N’existeixen de 20 i 40 peus. 

Plataforma: contenidors sense sostre ni parets que s’usa per a tot tipus de mercaderies, 

com les paletitzades. Disponible en 20 i 40 peus. 

Hight cube: el caracteritza la seva sobre altura de 9,6 peus, però per la resta és 

semblant a l’anterior i el més habitual és trobar-lo de 40 peus. Encara que guanyi en volum, 

això no li permet superar la càrrega màxima del Dry Van. S’especialitza en transportar 

càrregues voluminoses com carbó o tabac.  

 

Figura 3.5 Tipus de caixes contenidores.  

Font: Elaboració pròpia. 

 Quant a la homologació dels contenidors, aquests es regeixen entre d’altres per la regla 

ISO 6346 que en cobreix la codificació, la identificació i el marcatge. L’esmentat codi indica la 

propietat, tipus, dimensions (alçada i llargada), nombre de sèrie i el de validació i opcionalment 

el codi del país on està registrat. 

Pel que fa a la flota de contenidors mundial, s’ha vist afectada per l’augment del comerç 

internacional amb vaixells portacontenidors; en conseqüència, l’any 1991 poc més de 7 milions 

de TEUs s’usaven pel transport de mercaderies, mentre que a inicis de 2011 aquests es 
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comptaven en 29 milions segons dades de les Nacions Unides. Aproximadament un 57 % de la 

flota total de contenidors es refereix a caixes Dry Van de 40 peus (són les més usades pel 

transport de producte acabat), un 27 % són caixes estàndard de 20 peus, mentre que el 16 % 

restant fa referència a caixes d’altres tipus.[4] 

Al mateix temps que ha crescut la flota de contenidors també ha crescut l’eficiència de 

la gestió d’aquests, ja que avui dia aquests fan de mitjana 19 moviments portuaris anuals quan 

l’any 1990 se’n feien 14. 
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3.2. CARACTERITZACIÓ DE LES RUTES MARÍTIMES 

3.2.1. DEFINICIÓ RUTA MARÍTIMA 

 Es defineix tècnicament el concepte de ruta marítima com a un corredor de pocs 

quilòmetres d’amplada que evita la discontinuïtat del transport terrestre mitjançant la unió de 

ports, punts d’enllaç entre la superfície marítima i la terrestre.  

Són funció dels punts de pas obligatoris, de les limitacions físiques (climatològiques i 

oceanogràfiques), les fronteres polítiques i de l’economia del combustible. Com a resultat 

tracen arcs sobre la superfície del globus terraqui, ja que el transport marítim intercontinental 

intenta seguir la distància ortodròmica10. Concloent, són les usades pels vaixells mercants en el 

trànsit comercial. 

 

3.2.2. CLASSIFICACIÓ RUTES MARÍTIMES 

 Les rutes de transport marítim es poden classificar seguint diferents connotacions i 

criteris que duen a una variada nomenclatura. En primer lloc, es diferencien les rutes de línia 

regular (més conegudes pel seu nom anglès: liners) i les de servei irregular (tramp en la llengua 

anglosaxona).[5] 

 Pel que fa a les línies de servei regular són les que operen amb rutes fixes 

preestablertes, servint un conjunt de ports seleccionats prèviament per les navilieres. 

Estableixen una freqüència constant de càrrega i descàrrega, tenen una flota assignada i uns 

nolis determinats. Aquesta informació, de domini públic, és a la que s’ha de cenyir aquell que 

vulgui negociar el transport de mercaderies utilitzant aquesta modalitat. El tipus de rutes en 

qüestió són adequades per a la carga contenitzada. 

 Dins dels serveis regulars es pot treballar de dues maneres. La manera més tradicional 

és agrupar-se dins les associacions de línies navilieres, anomenades Conferencies Marítimes, 

però també s’estableixen serveis de línies independents o outsiders. 

 D’altra banda, existeixen les rutes irregulars o tramp que es caracteritzen per no tenir 

rutes fixes ni freqüències regulars, doncs atenen comandes específiques sense regularitat en el 

                                              

10
 Ortodròmica: arc de cercle màxim en una superfície esfèrica, i així, ruta més curta per la navegació entre dos punts 

de la superfície terrestre. 
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temps. La sol·licitació d’aquests contractes es realitza en borses de nolis on s’arriba a un acord 

en quant a horaris, ruta i preu; hi són presents tant els embarcadors que requereixen d’un 

vaixell per transportar la seva càrrega com els armadors que cerquen mercaderies per a la 

seva flota. Aquestes línies són usades principalment per al transport de mercaderies a granel 

(cereals, petroli, minerals, etc.) 

 Exposada la nomenclatura anterior, es tracta a continuació una altra teoria per a 

diferenciar les rutes de transport marítim, que distingeix entre les troncals (round-the-world) i les 

alimentadores (feeders).[6] 

 

Figura 3.6 Representació rutes alimentadores i troncals. 

Font: The Geopreaphy of transports, Chapter 3 (Rodrigue, Comtois, Slack. 2009) 

 Les rutes troncals (en vermell a la Figura 4.6) s’agrupen en tres grans corredors 

(transatlàntic, transpacífic i Europa-Àsia) i són itineraris que es realitzen amb poques escales, 

les quals són en el grans port concentradors i redistribuïdors de càrrega (hubs). Usualment són 

realitzades per vaixells de grans dimensions, gairebé sempre amb capacitats superiors als 

5.000 TEUs . Com s’observa en la Figura 4.6, la ruta round the world uneix Amèrica, Europa i 

Àsia Pacífic amb un temps que ronda els 62 dies a través del Canal de Panamà, Canal de 

Suez i l’estret de Malacca.   

 Les rutes alimentadores, també anomenades Nord-Sud per la seves característiques 

geogràfiques, són aquelles que s’usen per a transportar mercaderies des de/fins a ports 

menors no servits per a la ruta round the world, unint així les rutes troncals i els mercats finals. 

Els vaixells que les realitzen són d’una envergadura menor. 

 Els serveis de línia regular formen una xarxa de transport que atén les necessitats del 

tràfic internacional de béns manufacturats. Gràcies a aquests serveis i a les operacions de 

transbord en els anomenats ports pivots (hubs) pràcticament tots els països costers estan 
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connectats entre si, aquest fet es veu reflectit en l’índex LSCI (Índex de Connectivitat de Línies 

Marítimes) que publica la UNCTAD (informació ampliada en l’Annex A). 

 Els hubs es defineixen com a centres logístics de concentració, processament, 

consolidació i distribució d’informació i mercaderies. Per aconseguir aquest status cal manipular 

més de un milió de TEUs a l’any. La concentració de càrrega per la ruta troncal a causa de les 

necessitats dels mercats ha comportat l’aparició de grans ports capaços de tractar els 

esmentats vaixells portacontenidors de grans dimensions; són els anomenats hubs globals.  

Aquests nodes s’alimenten de fluxos que provenen tant de rutes marítimes 

alimentadores com de rutes terrestres, essent així una exemplificació de l’intermodalisme i el 

transbord. Per exemple, es calcula que el port de Rotterdam obté un 60 % de la càrrega 

contenitzada que hi circula per vies de comunicació terrestre, mentre que el 40 % restant hi 

arriba per vies marítimes; o bé el port de Singapur, on només el 18 % de mercaderies 

manipulades és generada per l’illa i les altres es deuen al transbord i a la connexió amb rutes 

alimentadores. La majoria dels hubs globals es troben en l’hemisferi Nord en les rutes Est-Oest, 

com s’observa en la Figura 4.7. 

 

Figura 3.7 Distribució de Hubs globals. 

Font:: Los puertos en el transporte marítimo (RUA, C. 2006) 

 A més, també existeixen els hubs regionals, que tracten bucs de mides mitjanes 

procedents/destí dels/als globals (2.000-3.500 TEUs) i també vaixells menors (500-1.500 

TEUs) dels ports de menor importància. La majoria es situen en les interseccions de les rutes 

Est-Oest amb les Nord-Sud.  

 En conseqüència a les teories anteriors, s’està construint un entramat de rutes 

marítimes cada vegada més complex i dens que articula tant trams interoceànics com regions 

terrestres. Malgrat això, l’auge del transport marítim de mercaderies complica el comerç dels 

països no costers, doncs els costos de transport poden arribar a ser el 50% més elevats i han 
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de cercar alternatives eficients; algun dels casos més exemplificadors són països com Suïssa, 

Àustria i Bolívia. 

 

3.2.3. ALIANCES I CONFERÈNCIES MARÍTIMES 

Per a descriure les rutes de transport marítim de contenidors és necessari fer referència 

a les conferencies i aliances marítimes, les quals participen en gran mesura en la 

caracterització del servei de línea regular. Per una banda, existeixen les conferències marítimes 

que presenten els seus inicis a finals del segle XIX directament associats al desenvolupament 

del transport de mercaderies per mar impulsat per màquines de vapor, fet que permet un flux 

continu de càrrega a nivell internacional facilitant l’aparició d’un mercat competitiu entre línies 

navilieres.[7] 

Les conferències marítimes es defineixen com acords entre les companyies navilieres 

de transport regular de mercaderies per fixar el preu dels nolis d’una ruta marítima amb la 

finalitat d’eliminar o reduir els possibles competidors que serveixen la ruta. Al 1875 sorgeix el 

primer acord de fixació de nolis en la ruta entre Gran Bretanya i la Índia: la Calcuta Steam 

Traffic Conference; malgrat l’evolució històrica d’aquests acords ha estat marcada pel continu 

desenvolupament de legislació en favor de la competència i el lliure mercat, a finals de l’any 

2008 existien unes 350 conferències marítimes arreu del món. 

Existeixen dos tipus de conferències: les obertes i les tancades. Les primeres són 

flexibles a l’entrada de noves companyies, sempre que aquestes comptin amb una capacitat de 

càrrega adient i es comprometin a complir l’acord. En les darreres s’exigia la modificació de 

l’acord inicial per a introduir una nova naviliera, però a causa de la seva oposició al lliure mercat 

van ser desautoritzades l’any 1974. 

Aquestes associacions han esquivat les jurisdiccions en favor del lliure comerç, doncs 

han estat vistes com un mecanisme per estabilitzar un mercat bastant inestable, garantint als 

usuaris unes taxes constants i un bon nivell de servei en les rutes regulars. Però darrerament i 

en conseqüència amb les recents directives que deroguen l’exempció de les conferències del 

règim jurídic de la competència (per exemple el Reglament(CE) 1490/2007 del Parlament 

Europeu), es poden produir certs canvis en l’estructura i funcionament dels serveis de línea 

regular. Tot i això, no es preveuen grans canvis que capgirin l’oligopoli que caracteritza aquest 

sector, doncs és d’esperar que aquest fet serà compensat amb un augment de les aliances 
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marítimes (exposades més avall) o bé processos de fusió entre línies navilieres que els permeti 

seguir amb les regnes del mercat. 

Per altre banda, existeixen les aliances marítimes, les quals han emergit a la realitat del 

sector d’ençà dels anys noranta en resposta a les demandes de producció globalitzada. 

Consisteixen en un acord entre les companyies navilieres que el firmen per a cooperar; en els 

seus inicis les companyies compartien els bucs en un determinat servei de línea regular, però 

han evolucionat fins que algunes de les anomenades aliances globals comparteixen serveis de 

rutes feeders, operacions en terminals portuàries o les operacions en els trams terrestres de la 

xarxa de distribució.[8] 

Així doncs, es desprenen un parell d’objectius de la formació de dites aliances: reduir els 

costos unitaris gràcies a l’augment de la productivitat i les economies d’escala, i a més 

aconseguir un major domini dels mercats a conseqüència de l’augment de freqüència i 

l’ampliació geogràfica del servei que els aporten les aliances. D’altra banda, poden presentar 

certs inconvenients com la dificultat d’avançar en acords específics, doncs les companyies 

navilieres ho poden percebre com una pèrdua de control de les seves activitats. 

Tot i aquests últims inconvenients, no es pot menysprear l’opció de les aliances 

marítimes davant la necessitat de globalitzar-se; tant és així, que l’any 1993 el 61% de la 

capacitat mundial de bucs portacontenidors ja formava part d’alguna aliança, i al finalitzar l’any 

1997 aquest percentatge s’havia elevat al 73 %. Aquest darrer augment es deu en gran mesura 

a la creació de les aliances globals, de les quals s’exposen les principals en l’Annex A. 
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3.3. PRINCIPALS RUTES DE TRANSPORT DE CONTENIDORS 

 

Figura 3.8 Rutes marítimes mundials. 

Font: The Geography of transports, Chapter 3 (Rodrigue, Comtois, Slack. 2009). 

 Segons les primeres dades estimades per les Nacions Unides, al 2011 el volum de 

moviment portuari mundial de contenidors va ser de 563,8 milions de TEUs, superant així els 

531,4 de 2010. En la Figura 4.8, s’observa un mapamundi on s’ha aconseguit rastrejar les rutes 

seguides pels vaixells marítims durant l’any 2007 gràcies a la tecnologia GPS. 

 Es poden diferenciar diferents zones de comerç al món que marquen les necessitats de 

transport i, en conseqüència, les rutes marítimes. Si s’usen les dades dels vuitanta primers 

ports, del rànquing de moviment portuari de contenidors, per tal d’observar el volum de 

mercaderies dels principals mercats i intuir les principals rutes de transport marítim de 

contenidors, s’obté la Figura 4.9.  

És remarcable l’auge del mercat est-asiàtic, a qui segueix el Nord d’Europa i d’Amèrica 

com a mercat amb més potencial en el transport de contenidors. L’Àsia és la zona amb més 

influència en el comerç internacional. Com es pot consultar a la Figura 4.9, la segueixen en 

quant a zones de càrrega Amèrica, Europa, Oceania i Àfrica respectivament. En els darrers 

anys ha augmentat la proporció de descàrregues a nivell global gràcies a la introducció de 

països en vies de desenvolupament com una font important de demanda d’importacions. D’altra 

banda s’observen països com la Índia, que malgrat tenir 1.210 milions d’habitants només tracta 

uns 5 milions de TEUs anualment. 
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Figura 3.9  1 i 2. Moviment portuari contenidors per zones de comerç considerant els 80 ports més importants en 
volum de TEUs l’any 2011 3. Percentatge del tràfic marítim mundial(càrrega descàrrega) per 
regions al 2010. 

Font: 1 i 2. Elaboració pròpia en base a dades de Containerisation International  3.A review of maritime transport, 
UNCTAD 2011  

Per reafirmar i ampliar la informació exposada anteriorment es mostra a continuació la 

llista dels ports 20 primers ports mundials amb moviments de contenidors, els quals manipulen 

al voltant de la meitat dels TEUs tractats mundialment. En l’Annex A es poden consultar les 

dades d’altres fonts, doncs aquestes sofreixen petites variacions segons l’origen de la 

informació.  
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Figura 3.10 Llistat dels 20 ports amb major moviment portuari de TEUs. 

Font: Autoritat portuària del port d’Amsterdam 

 Es denota la importància de la Xina en el tràfic de contenidors situant vuit dels seus 

ports entre els vint primers del llistat i representant aproximadament una quarta part del tràfic 

mundial d’aquestes mercaderies. A més, el port de Xangai  va obtenir al 2010 per primera 

vegada el lideratge, després de créixer un 16% respecte l’any anterior, superant així al port de 

Singapur, que ha hagut de fer front a competència de ports veïns com Batam (Indonèsia) o Port 

Klang (Malàisia). 

 De les dades anteriors i el mostreig del mapamundi inicials se’n deriva l’existència de 

les tres principals rutes Est-Oest de transport de contenidors: la transpacífica, la transoceànica i 

la ruta Europa-Àsia (ampliades en l’Annex A). Més avall, es mostren les 20 rutes marítimes que 

transporten un volum de contenidors més important i una taula amb les dades de les tres 

esmentades rutes en els darrers anys (Figura 4.11). 

 Quant a les tres principals rutes destacades en la taula 3 de la  Figura 4.11 destaca el 

fet que només aquelles rutes registrades a l’Àsia registren xifres de dos dígits en el tràfic de 

MTEUs, tornant a reafirmar les tesis anteriors on s’exposa que la recuperació del comerç de 

contenidors ha estat en bona part gràcies a l’ajuda del citat continent. No obstant, també 

s’observa com la ruta transatlàntica perd importància a nivell mundial i ,tot i recuperar-se de la 

caiguda de l’any 2009, es queda per sota els nivells anteriors a la crisi econòmica global.  
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Figura 3.11 1. Les 20 principals rutes amb el corresponent trànsit de mercaderies l’any 2011.   2. Mapamundi amb les 
rutes de transport de contenidors.    3. Trànsit de càrrega en M de TEUs a les tres principals rutes. 

Font: 1. Containerisation International  2. Shipping boom fuels risingtide tide of global CO2 emissions, The Guardian 
2008.  3. A review of maritime transport, UNCTAD 2011 

 A més, en el darrer any el creixement ha estat més sòlid en les rutes no principals, tant 

Nord-Sud com Est-Oest; això es deu per exemple a l’auge de relacions de comerç entre 

regions com Europa i Centre/Sud América, Europa i l’Àfrica Subsahariana o bé entre Xina i 

l’Àfrica Occidental (en detriment d’Europa). Aquest fet es veu accentuat per l’increment dels 

fluxos interregionals liderat pels negocis de l’Àsia Occidental amb el subcontinent Indi que està 

augmentant a un gran ritme.  
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4. REDISTRIBUCIÓ DE CONTENIDORS BUITS 

4.1. DEFINICIÓ DE LA PROBLEMÀTICA 

4.1.1. INTRODUCCIÓ 

 Malgrat tots els beneficis que suposa el transport marítim de mercaderies en règim de 

contenidors i el conseqüent creixement que ha experimentat en les darreres dècades, les línies 

navilieres es troben avui davant una nova problemàtica: la redistribució dels contenidors buits. 

En la immensa majoria dels ports mundials les xifres d’importació i exportació de mercaderies 

que aquests experimenten són ben diferents en funció de les necessitats de la regió que 

abracen. 

Com s’ha expressat en punts anteriors del projecte, existeix un creixent desequilibri en 

les rutes transpacífica i Europa-Àsia a causa de les noves perspectives del comerç 

internacional i de les necessitats de les diferents regions; aquest fenòmen i el citat auge de les 

rutes Nord-Sud provoquen que el desbalanç en la necessitat de contenidors buits i plens vagi 

en augment. En conseqüència, les empreses del sector es veuen obligades a transportar grans 

quantitats de caixes buides, tendència que repercuteix en els marges operatius i obliga a les 

companyies a reduir els seus costos logístics (formats en gran part per aquesta problemàtica). 

Al mateix temps, tots els estudis que es realitzen al respecte fan més sofisticada la gestió de 

contenidors, fet que pot oferir oportunitats de noves economies en aquesta àrea.  

La recol·locació de contenidors buits ha estat objecte d’investigació durant les darreres 

dècades des de diversos punts de recerca, entre d’altres des del punt de la logística inversa11. 

Aquesta recerca s’ha accentuat en els darrers anys a causa de la situació econòmica actual, 

doncs la solució pot suposar una important reducció de costos al mateix temps que permetria 

no perdre oportunitats de negoci per la manca de contenidors en algun node del mapa marítim. 

L’assumpte en discussió es reflecteix en la vida útil del contenidor i en la quantitat de 

moviments de contenidors buits respecte el total. Els estudis en aquest àmbit calculen que els 

contenidors marítims resten buits el 56 % del temps, mentre que només es troben dins el mar 

aproximadament un 20 % del seu temps de vida (que és d’entre 10 i 15 anys, tot i que si doten 

                                              

11
 Logística inversa: procés de planificació, implementació i control dels fluxos de retorn de materials (matèries 

primeres, productes en procés i productes acabats) del punt de fabricació, distribució o d’ús fins a un punt de 

reciclatge o d’eliminació adequada. 
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d’un bon manteniment poden arribar als 20 anys). A més, com s’observa en la Figura 5.1  es 

calcula que un 20 % del moviment portuari de contenidors a nivell global és de contenidors 

buits, i que per exemple l’any 2007 s’observava que hi havia 2,5 milions de TEUs 

emmagatzemats a l’espera de ser usats (un 10% de la flota total de contenidors). [9] 

 

Figura 4.1 Temps de vida d’un contenidor i percentatge de contenidors buits del moviment portuari global. 

Font:  The Geopreaphy of transports, Chapter 5 (Rodrigue, Comtois, Slack. 2009) i Drewry Shipping Consultant. 

 

4.1.2. CICLE D’UN CONTENIDOR 

Per comprendre l’origen de la qüestió s’exposen a continuació els trets principals de la 

logística del sector i el cicle d’un contenidor. En la distribució d’un contenidor intervenen 

diferents agents amb protagonismes ben diferenciats. Les línies navilieres són les 

encarregades de dur a terme el transport marítim, doncs gaudeixen de la propietat dels bucs. 

Les terminals portuàries són qui carrega/descarrega els contenidors en els ports i qui permet 

l’atracament i l’enllaç dels vaixells amb les zones terrestres. Poden entrar en acció les 

companyies de lloguer de contenidors a petició de la línies navilieres si aquestes darreres 

requereixen els seus serveis. També poden intervenir les operadores de transport terrestre, bé 

per carretera o bé per vies ferroviàries, qui trasllada la mercaderia del port o magatzem fins als 

usuaris. Finalment, el fi últim de la supply chain és servir als importadors i exportadors que 

intercanvien els bens transportats. 

Quant al cicle d’un contenidor (Figura 5.2), aquest s’inicia quan un exportador demana 

un contenidor buit per a transportar una mercaderia. Un cop els containers són emplenats es 

posen en camions (o bé trens) per a realitzar el trasllat fins la terminal portuària. Aquí la 

mercaderia és carregada en vaixells i transportada fins al port de destí, si s’escau a través 

d’una sèrie de ports intermedis. Llavors la càrrega és recollida i entregada per vies terrestres a 

l’importador. En aquest punt, el contenidor és buidat i pot prendre dues destinacions: o bé es 
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enviat a la terminal marítima per a ser traslladat a una zona on la seva propietat el requereixi, o 

bé en cas de no tenir mercaderia assignada arreu, és enviat a un depot12 on es realitzen 

processos de manteniment i reparació. En conclusió, s’observa la necessitat de transportar 

contenidors buits a falta d’estratègies que millorin la situació, doncs s’ha de disposar de caixes 

buides on els exportadors els demanin i cal realitzar diversos moviments amb el container buit 

per a completar el cicle. 

 

Figura 4.2 Cicle d’un contenidor.  

Font: Adaptació de Analitical review of the empty container cycle (MARTINEZ, J. EGUREN, M) 

 Quant al servei de transport terrestre, la cadena logística del sector n’oferta de diferents 

tipus. Es parla de carrier haulage quan el client requereix a l’empresa naviliera que aquesta li 

dugui a terme aquesta connexió. D’altre banda, es parla de merchant haulage quan el propi 

carregador/receptor de la mercaderia decideix què fer amb el transport terrestre i contracta ell 

mateix, per exemple, una operadora de transport per fer aquest trasllat.  

Es parla de tres tipus d’aquests serveis de transport terrestre: intermodal (combinació 

de tren i camió, òptima per a llargs recorreguts), one-way (camió, durant el servei a l’importador 

aquest pot retenir-lo durant un parell d’hores mentre que en el cas de l’exportador se li entrega 

la caixa al matí i es recull a la tarda per arribar port a la nit) i round-trip (camió, ofereix millor 

qualitat que l’anterior permetent a l’importador retenir el container un interval de temps 

superior). [10] 

                                              

12
 Depot: grans àrees de propietat privada, generalment ubicades prop de les terminals portuàries buscant sempre 

l’equilibri entre els costos del terreny i la distància a la terminal, on s’emmagatzemen i inspeccionen els contenidors 

buits, també coneguts com a pati de contenidors. 
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Com s’observa a la Figura 5.2, existeix una operació de manteniment que s’executa 

sempre entre dues comandes del contenidor. Aquest procés té molta importància, doncs el 

rebuig d’una caixa en males condicions augmenta el nombre de moviments de contenidors 

buits perquè cal lliurar al client una nova caixa i, a més, aquest fet pot suposar als seus 

propietaris la pèrdua de fidelitat per part dels seus clients i també una pèrdua d’oportunitats de 

negoci. 

 

4.1.3. LOCALITZACIÓ DEL PROBLEMA 

 El reaprovisionament de contenidors buits es porta a terme a diferents escales 

geogràfiques, que es poden dividir en les tres següents categories: global, interregional i 

regional o local.[11]  

 

Figura 4.3 Representació geogràfica de la reubicació. 

Font: The Geopreaphy of transports, Chapter 5 (Rodrigue, Comtois, Slack. 2009) 

 Pel que fa al moviment global, la reubicació consisteix en atenuar el desequilibri 

comercial transoceànic entre les zones amb superàvit de contenidors buits (regions on 

predomina la importació) i les zones amb dèficit (orientades a l’exportació). En relació a les 

rutes marítimes, aquests moviments es durien a terme per les rutes round the world definides 

en el punt 3.2.2 de la memòria. 

 Quant al moviment interregional, es recol·loquen els contenidors fent ús del transport 

intermodal dins la zona d’abastiment dels ports (hinterland en l’argot del sector) amb ferrocarril i 

camions, o bé per vies marítimes de menor distància que les globals. Aquestes rutes marítimes 

es poden relacionar amb les exposades rutes alimentadores o rutes Nord-Sud. Abasta així 

regions industrials i de consum on hi ha desbalanç degut sovint a l’especialització econòmica; 

per exemple, quan existeix una metròpolis amb una funció de consum (actua com importador) a 
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qui acompanya una zona dedicada a la fabricació (exportador). La qüestió rau en redistribuïr les 

caixes contenidores en un període de temps determinat per l’escala de la situació descrita. 

 Finalment, el transport regional es basa en el trànsit de contenidors entre els dipòsits de 

contenidors buits (depots), terminals interiors13 o ports de caire menor fins on els requereixen 

les principals companyies navilieres i els seus clients. En conseqüència són moviments de 

curta durada per vies terrestre, però en pot possibilitar el retard la congestió de la terminal. 

 

4.1.4. CAUSES DEL PROBLEMA 

 Tot seguit  s’intenten detectar les principals causes que provoquen la problemàtica en 

estudi i que forcen la recerca per a una millora al problema de la redistribució de caixes buides: 

 Desequilibri comercial: és la principal font d’acumulació de contenidors buits en 

l’economia global. Quan una regió importa més del que exporta suposa una acumulació 

constant de caixes buides, pel contrari si una zona es basa en les exportacions 

requereix de contenidors buits. En conseqüència cal una reubicació de contenidors, fet 

que augmenta els costos logístics i limita la capacitat de distribució. 

 Costos de reposició: inclouen una combinació entre el transport terrestre i el transport 

internacional. Aquests costos es podrien reduir si els transportistes marítims 

potenciessin els fluxos de transport en direcció oposada als fluxos dominants. En cas 

contrari, si aquests costos resten elevats, es pot sofrir escassetat de contenidors. 

 Generació d’ingressos: les empreses de transport assignen la ubicació de les caixes 

contenidores en funció dels seus propis ingressos menyspreant sovint les oportunitats 

econòmiques del seus clients. Per exemple, sovint opten per recol·locar-les en el 

mercat asiàtic, doncs és un mercat exportador, en lloc d’esperar que hi hagi una 

càrrega per exportar al lloc on han estat buidades. 

 Cost mediambiental: malgrat el transport marítim sigui un dels més òptims pel que fa el 

respecte al medi, la circumstància de transportar caixes sense mercaderies perjudica la 

                                              

13
 Terminal interior: centre d’operacions intermodals situat a l’interior d’un hinterland en contacte directe amb la 

terminal portuària. En anglès també es coneixen com Dry Port (port sec) 
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seva sostenibilitat, doncs provoca una reducció de la capacitat de transport i augmenta 

directament les emissions de CO2
14

 per kg de càrrega transportat. 

 Flota de contenidors: s’ha esmentat en el punt 3.1.4 que existeix una amplia i diversa 

flota de contenidors de diferents usos i mides. Aquesta característica dificulta encara 

més la reordenació perquè cada tipus mercaderies té assignat un estil de contenidor. 

Per exemple, en termes generals el producte acabat (que té un flux circulant de l’Àsia 

cap a Europa i Amèrica) es transporta en contenidors FEU, mentre que les matèries 

primeres (amb fluxos de transport d’Europa i Amèrica cap a l’Àsia) es traslladen en 

contenidors de 20 peus.  

 Preferències d’ús: l’existència d’una certa reticència entre empreses de lísing i les 

companyies navilieres a compartir informació sobre les posicions dels seus contenidors. 

 Navegació lenta: a causa de l’augment del preu del petroli i l’excés de capacitat les 

empreses navilieres han disminuir la velocitat de navegació fins als 19 nusos15. Aquesta 

circumstància obliga a més inventaris de contenidors en trànsit i, conseqüentment, 

afavoreix al transbord de zones pròximes a les terminals potuàries mentre perjudica a la 

disponibilitat de contenidors a l’interior. 

 Fenomen Cut & Run: quan un vaixell atraca primer es carreguen les caixes amb 

mercaderia i un cop aquestes al vaixell s’inicia la càrrega de les buides, ja que tenen un 

valor afegit menor. En cas que el buc porti retard, que la operadora portuària necessiti 

guanyar temps o circumstàncies fora de la normalitat, s’opta per a deixar els 

contenidors buits a terra i seguir amb la ruta planificada per estalviar temps i/o pèrdues 

econòmiques superiors com el torn d’atracament en un dels següents ports o el torn de 

pas per un estret. 

 Moviments terrestres: es desprèn de la Figura 5.2 que sinó s’aplica cap millora com a 

mínim el 50 % de moviments per via terrestre es fan amb els contenidors buits. 

 

                                              

14
 CO2: Diòxid de carboni, gas d’hivernacle resultant de la combustió de productes orgànics que en grans quantitats 

es considera contaminant i partícep del canvi climàtic. 

15
 Nus: és la mesura de velocitat usada en navegació, correspon a una milla nàutica per hora, el que són 1,852 Km/h. 
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4.1.5. COSTOS ASSOCIATS AL PROBLEMA 

 Els costos associats es defineixen com aquells que es deriven del transport de 

contenidors buits i de les activitats relacionades com el transbord o l’emmagatzematge. Segons 

la consultora marítima Drewry durant l’any 2009 hi va haver moviments de contenidors buits de 

50 milions de TEUs, que a un cost de 400 dòlars per moviment i sumant els posteriors 

moviments terrestres van suposar un cost de 30.100 milions de dòlars al sector, un 19 % del 

total dels seus ingressos. Segons Drewry Shipping Consultant aquesta xifra és deguda en dues 

terceres parts al transport marítim a nivell global i una tercera part al transport terrestre a nivell 

regional. D’acord amb les possibles activitats relacionades amb els contenidors buits se’n 

diferencien els següents costos: 

 Emmagatzematge: aquells contenidors pels que no es té càrrega disponible a curt o 

llarg termini poden ser reservats, bé a la mateixa terminal o bé en un depots en funció 

de diverses circumstàncies. El cost depèn del tipus de client i del temps 

d’emmagatzematge previst. 

 Entrada/Sortida dels magatzems: un contenidor buit que entra o surt dels magatzems 

requereix ser pujat en un xassís16.  

 Transport entre la terminal i els depots: en l’hipotètic cas que un contenidor hagi de 

restar en un depot, cal considerar el cost del trasllat d’aquest a la terminal. Són costos 

menors, ja que depenen de la distància recorreguda i normalment aquest tipus de 

magatzems es situen en zones pròximes a la terminal portuària. 

 Transport entre depot/port i emissor/destinatari: és el cost de traslladar la caixa buida 

des del seu origen al port i d’aquest al seu destí final. Aquests costos del transport 

interior depenen del mode de transport intermodal (ferroviari, carretera o transport 

fluvial) i de la distància a recórrer. 

 Càrrega/Descàrregar del contenidor: fa referència al moviment que introdueix/retira el 

contenidor al/del vaixell. Tot i ser costos més o menys uniformes difereixen segons la 

terminal i el port on es duguin a terme les operacions i també de les negociacions amb 

cadascuna de les línies navilieres. 

                                              

16
 Xassís: bastidor en forma de remolc (bé de tren o de camió) que actua com a suport del contenidor per al transport 

per vies terrestres. 
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 Costos de navegació: és el cost que comporta directament el fet de transportar per una 

via marítima un contenidor buit, òbviament depèn de la distància a recórrer i de les 

empreses de transport marítim. 

Considerar tots els costos anteriors és important a l’hora de tractar la reorganització dels 

contenidors buits en el transport marítim, ja que com es desprèn de l’explicació anterior el preu 

de manipular un contenidor ple o buit no dista en gaire quantitat. Malgrat la reducció de tots els 

citats costos no suposi beneficis directes per a l’empresa, comporta una reducció de la despesa 

i permet augmentar els marges de producció, cosa que pot suposar una millora per al producte 

final.   

 

4.1.6. CONSEQÜÈNCIES I CONCLUSIONS 

 Com a resultat del problema que es tracta en el present punt es presenten diverses 

situacions conflictives a nivell social. Un exemple en són els camions que solen fer llargues 

cues a les entrades de les terminals i el fet d’afegir-hi el moviment de caixes buides accentua el 

problema. En conseqüència, els operadors de la terminal es poden enfrontar a una pèrdua de 

productivitat a causa de la congestió (bé per manca o bé per excés de contenidors buits), i pel 

mateix motiu a una pressió de les autoritats locals per reduir la cua de camions a les seves 

portes.   

Per concloure, remarcar l’amplitud de la qüestió en estudi. L’optimització del transport 

de contenidors buits en el transport marítim ha devingut en diverses línies d’investigació i 

models matemàtics que corresponen a àrees com: la disposició dels contenidors dins del 

vaixell, la gestió d’aquests en els magatzems, optimització de la distribució de contenidors per 

via terrestre (es calcula que entre el 30 i el 40% dels contenidors que circulen per carretera ho 

fan buits), optimització de rutes per a la redistribució, etc.  
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4.2. PRINCIPALS FLUXOS DE TRANSPORT MARÍTIM DE 

CONTENIDORS BUITS 

Una bona tècnica per observar i intuir els principals fluxos dels contenidors buits és 

observar el comportament de cadascuna de les principals zones que intervenen en el comerç 

internacional, pel que respecte a les importacions i exportacions, i així poder concloure si són 

fonts d’acumulació de contenidors, o per contrari, si són punts que requereixen caixes buides 

pel seu bon funcionament: 

RANKING 
PAÍS 

EXPORTADOR 
2010  

TEUS (MILIONS) 
RANKING 

PAÍS 
 IMPORTADOR 

2010  
TEUS (MILIONS) 

1 China 31.3 1 United States 17.6 

2 United States 11.2 2 China 12.0 

3 Japan 5.7 3 Japan 6.1 

4 South Korea 5.2 4 South Korea 4.5 

5 Taiwan, China 3.4 5 Germany 2.8 

6 Thailand 3.4 6 Other Arabian Gulf 2.7 

7 Germany 3.0 7 United Kingdom 2.5 

8 Indonesia 3.0 8 Indonesia 2.5 

9 Malaysia 2.5 9 Taiwan 2.5 

10 Brazil 2.3 10 Hong Kong 2.5 

11 India 1.9 11 Western Africa 2.4 

12 Vietnam 1.6 12 United Arab Emirates 2.1 

13 Saudi Arabia 1.6 13 Malaysia 2.1 

14 Italy 1.6 14 Thailand 2.0 

15 Turkey 1.6 15 Vietnam 2.0 

16 Netherlands 1.6 16 India 2.0 

17 Canada 1.5 17 Brazil 1.9 

18 United Kingdom 1.5 18 Austrailia 1.8 

19 France 1.3 19 Italy 1.8 

20 Hong Kong 1.3 20 Netherlands 1.7 

Figura 4.4 Països amb més importacions/exportacions de TEUs l’any 2010. 

Font: World Shipping Council. 

Al marge de certes accepcions, s’observen tres grans tendències en les dades de la 

Figura 5.4. En primer lloc, es pot considerar la zona de l’est de l’Àsia com a principal 

exportadora, doncs les seves principals potències així ho demostren; en són exemple Xina, 

Tailàndia, Taiwan, Corea del Sud, Malàisia i Indonèsia. 

 D’altra banda, existeixen dues principals regions que es caracteritzen per un excés de 

contenidors buits: Amèrica del Nord i Europa. Malgrat l’excepció alemanya, el continent 
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europeu situa quatre dels cinc països que intervenen en la llista com a zones d’aquestes 

característiques. Pel que fa als països americans, tot i que Canadà tingui més exportacions que 

importacions el volum de TEUs mogut per USA permet qualificar la regió en aquests termes. 

Encara que a menor escala, també presenta aquesta característica l’Orient Mitjà, doncs tant 

Turquia com Aràbia Saudita presenten més TEUs importats que exportats. 

 Així doncs, s’intueix que els fluxos seguits pels contenidors buits són principalment les 

rutes round the world que uneixen Amèrica del Nord amb l’est d’Àsia (transpacífica) i Europa 

amb Àsia, en el sentit estricte de la literatura anterior. Aquest fet queda reflectit en la Figura 5.5, 

mostrada a continuació. 

 

Figura 4.5 Zones amb acumulació i necessitat de contenidors buits a l’any 2010. 

Font: Elaboració propia en base a dades de la UNCTAD. 
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4.3. ESTRATEGIES ACTUALS PER LA REUBICACIÓ DELS 

CONTENIDORS BUITS 

En aquest punt s’exposa com es veuen afectats i els plans que segueixen els diferents 

integrants de la cadena Supply Chain del sector per fer front a la problemàtica en estudi. Els 

principals afectats pel problema de la reordenació de caixes contenidores són els propietaris 

d’aquestes, és a dir, les companyies navilieres i les companyies de lísing. Aquest punt es basa 

en la bibliografia citada i la bibliografia complementaria conjuntament amb entrevistes 

realitzades a professionals del sector que es poden trobar transcrites en l’Annex D.  Resumint, 

en primer lloc es tracten les navilieres i empreses de lísing, i finalment resta d’integrants de la 

cadena de distribució: les operadores de transport, les terminals portuàries i els clients 

(importadors i/o exportadors).[12] 

  

4.3.1. COMPANYIES NAVILIERES 

La situació actual provoca que cada vegada es treballi amb marges de guany més 

reduïts per a poder satisfer als usuaris, empenyent aquestes organitzacions a minimitzar els 

costos logístics per tal de poder sobreviure a les exigències dels mercats. Aquestes empreses 

són les més afectades per la problemàtica en qüestió perquè s’han de fer càrrec del cost de 

reaprovisionament dels containers dels quals són propietaris (aproximadament el 60% de la 

flota mundial) i a més dels convenis de lísing que contacten si s’escau. 

En conseqüència, han de suportar els costos d’emmagatzematge dels seus contenidors 

en les àrees excedentàries abans no són reenviats a regions amb escassetat. Sobre elles rau 

el cost operacional del transport d’un port a l’altre del contenidor buit, que augmenta el consum, 

la manipulació de TEUs als ports i disminueix la capacitat disponible dels vaixells. Finalment, 

per satisfer les necessitats dels clients cal que aquests estiguin en condicions òptimes d’ús, és 

a dir, que també cal atorgar-les-hi  les despeses de manteniment dels contenidors que són de 

la seva propietat. 

Per conèixer millor el sector de les línies de transport marítim es mostra a continuació 

un llista amb les principals empreses i el volum de contenidors que mouen cadascuna d’elles: 
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Figura 4.6 Llista de les 20 principals navilieres.  

Font: A review of maritime transport, UNCTAD 2011  

Cal esmentar el poder de les principals navilieres, les empreses llistades en la Figura 

5.6 són les mateixes d’ençà del 2009, les quals ostenten el 70 % del negoci del sector. 

S’observa com les empreses xineses dominen el rànquing, ja que catorze de les primeres vint 

són d’aquest país asiàtic. A més, malgrat el creixement de MSC i CMA, l’organització Maersk 

Line repeteix al capdavant de les més importants.  

Per intuir les tàctiques possibles per mitigar l’assumpte en estudi cal fer un pas previ: 

observar el funcionament habitual d’aquestes companyies. L’organització empresarial 

d’aquestes empreses desemboca en un agent marítim als ports importants i vàries oficines 

regionals arreu del món. L’agent marítim dirigeix el transport entre diferents regions i organitza 

les rutes marítimes que corresponen a la seva àrea d’influència. D’altra banda, els 

departaments regionals tenen la responsabilitat de gestionar els serveis als importadors i/o 

exportadors, proporcionant-los un servei porta a porta.[13] 

Així doncs, les navilieres entren en acció quan un client es posa en contacte amb el seu 

agent marítim o la seva oficina regional i s’interessa per les quotes de transportar uns certs 

contenidors fins a un destí final. Un cop posats en comú els nolis, el client pot considerar oportú 

un servei terrestre carrier-haulage, un merchant-haulage o d’altres. Si es dona el primer cas, els 

departaments locals inicien els contactes amb les operadores de transport local perquè 

aquestes realitzin el trajecte fins al del port. Llavors l’agent marítim decideix en quin vaixell i on 
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d’aquest es situa el contenidor, trasllada la informació als estibadors17 i finalment la caixa arriba 

al seu destí final. 

En referència a les estratègies a seguides, les navilieres en focalitzen l’aplicació en la 

localització global de la qüestió (bàsicament el transport marítim), doncs proporciona solucions 

a nivell internacional; per fer-ho, cerquen treballar amb models d’ajut en la presa de decisió que 

els optimitzin la qüestió en debat, com el que es presenta en el punt 5 d’aquest informe. A 

aquesta tasca, ja de per si gens senzilla, cal afegir la reposició en el hinterland mesclant així un 

problema de rutes, assignació i planificació estratègica. A més de dotar-se d’aquests models 

matemàtics, també tracten altres tàctiques que es poden dividir entre les internes (pròpiament 

de les navilieres) i les externes (on intervenen altres agents de la cadena de distribució):[12] 

Quant a les estratègies internes, per a mitigar el problema aquestes companyies 

dibuixen un pla d’operacions que afecta el dia a dia del comerç. Es poden considerar tàctiques 

que afecten el nivell global de la problemàtica i altres que repercuteixen a nivell regional.   

 

Estratègies internes a nivell regional. 

 Prioritzar el transport ferroviari: per optimitzar els costos de reduir el desbalanç entre les 

zones terrestres del hinterlnad amb excés i defecte de contenidors buits suggereixen el 

moviment de TEUs amb tren. Aquest punt comporta dificultats, ja que en certs països no 

és permet la compra de capacitat de transport ferroviari només per a contenidors buits i, a 

més, el transport de contenidors plens gaudeix de prioritat perquè comporta beneficis 

directes. 

 Anticipació a la demanda: considerant que l’escassetat de contenidors posa en risc el 

servei de comandes, els agents marítims sovint prenen l’opció d’emmagatzemar 

containers buits als depots amb anticipació a la demanda. No obstant això, l’acumulació 

de més caixes de les necessàries incorre en costos d’emmagatzematge innecessaris, així 

que en comproven els nivells d’estoc a diari. A més, en circumstàncies de necessitat de 

caixes els representants de les navilieres accedeixen a descarregar TEUs buits dels 

vaixells que arriben; tècnica sense massa ús, ja que els departaments regionals 

acostumen a assabentar-se d’aquesta possibilitat el dia abans de l’arribada. 

                                              

17
 Estibador: operadors de la terminal portuària que ofereixen a les companyies navilieres  el transbord d’un mode de 

transport a un altre. 
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 Externalitzar el seu servei porta a porta: es beneficien de l’experiència i els equips dels 

seus socis del sector (operadores de transport terrestre) cedint-los la distribució terrestre. 

A més, tenen una flota prou gran de contenidors i un pes en el sector que els permet 

pressionar per obtenir costos baixos al respecte i un servei de qualitat. Per beneficiar-se 

del servei terrestre de contenidors i augmentar el nombre de contractes carrier haulage, 

les companyies forcen a les operadores de transport terrestre, en cas que realitzin un 

servei merchant haulage, a recollir els containers a la terminal portuària mentre que en el 

primer cas el trasllat es fa des de magatzems intermedis (observats en les estratègies 

externes). 

 Penalització als clients: se’ls aplica un recàrrec en cas de retenir el contenidor més temps 

del pactat per tal de millorar el control i la disponibilitat de caixes buides. 

 Diferenciar segons la grandària dels ports: en ports menors, a vegades no existeix l’espai 

assignat a l’emmagatzematge de contenidors. En aquest cas els agents marítims 

assignen els contenidors buits a un conjunt de vaixells (els dos o tres pròxims que 

atraquin a port) que circulin cap a zones on domina l’exportació o bé cap a hubs on 

puguin ser emmagatzemats. 

 Gestió dels depots: la política més òptima per a la gestió dels contenidors 

emmagatzemats és la FIFO18, perquè ofereix una bona rotació impedint una llarga estada 

de les caixes als patis de contenidors que les hi podria ocasionar desperfectes a causa 

d’agents externs. Tot i això, l’experiència demostra que malgrat les navilieres pressionin 

els gestors dels seus depots per dur a terme aquesta pràctica en la realitat molts casos 

acaben aplicant la contraria o LIFO19,doncs resulta molt més senzill i més ràpid per a la 

grua del pati entregar per a l’exportació el contenidor que entra al magatzem provinent 

d’un servei. En conseqüència, cada naviliera aplica la seva política de rotació d’actius i 

vàries d’elles eviten que un contenidor resti més d’un període de temps determinat en un 

depot (per exemple dues setmanes en el cas de Maersk a Barcelona).  

 

 

                                              

18
 FIFO: First In First Out, el primer actiu en ser emmagatzemat té preferència en la sortida d’actius respecte la resta, i 

així successivament. 

19
 LIFO: Last In First Out, el darrer actiu emmagatzemat té preferència en la sortida d’actius respecte la resta i així 

successivament. 
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Estratègies internes a nivell global. 

 Bucs xarter: les companyies tendeixen a reposicionar els contenidors en els vaixells de 

línea regular, però en situacions extremes ho fan en embarcacions específiques pels 

buits. El cost d’aquesta alternativa és molt elevada i només es du a terme en regions amb 

necessitat, on la demanda no es pot cobrir amb les barques regulars; per exemple, a la 

zona de l’Est d’Àsia en pics de la demanda.  

 Recàrrec extra en el noli: apliquen un sobrecost en el noli del sentit en què circula la 

demanda de béns per pal·liar així la despesa que comporta el reaprovisionament de 

caixes buides. La següent imatge reflecteix amb claredat la situació: 

 
Transpacífica Europa-Àsia Transatlàntica 

 
Àsia-EE.UU EE.UU- Àsia Europa-Àsia Àsia-Europa EE.UU-Europa Europa-EE.UU 

2008 
      

Primer trimestre 1.757 845 1.064 2.030 1.261 1.637 

Segon trimestre 1.844 987 1.104 1.937 1.381 1.610 

Tercer trimestre 1.934 1.170 1.141 1.837 1.644 1.600 

Quart trimestre 1.890 1.196 1.109 1.619 1.731 1.600 

2009 
      

Primer trimestre 1.670 913 856 1.023 1.481 1.325 

Segon trimestre 1.383 802 742 897 1.431 1.168 

Tercer trimestre 1.232 817 787 1.061 1.424 1.133 

Quart trimestre 1.322 883 920 1.422 1.527 1.250 

Figura 4.7 Nolis (en mitjanes de mercat) per TEU en les principals rutes de transport en línies regulars. 

Font: Adaptació de A review of maritime transport, UNCTAD 2010 

 Fluxos de demanda oposats al dels béns manufacturats: els contenidors plens 

bàsicament transporten avui dia béns manufacturats, així que es cerca introduir al 

transport contenitzat mercaderies amb fluxos oposats al d’aquests per evitar el retorn de 

caixes buides. Una opció són els materials pel reciclatge que augmentin les exportacions 

de Europa i EE.UU cap a l’est asiàtic. És una oportunitat provocada directament per les 

tendències dels mercats: la demanda de matèries primeres és molt gran en països com 

Xina o la India i el desequilibri entre oferta i demanda d’aquestes matèries és 

geogràficament oposat al dels bens acabats (on la producció es concentra a l’est d’Àsia i 

el consum a Europa i EE.UU). Aquesta estratègia presenta certes dificultats per 

l’increment de conscienciació dels riscs de la pol·lució a nivell global; per exemple, la Xina 

aplica restriccions en els fluxos d’importació de material usat amb la finalitat d’evitar altres 

contaminacions i en alguns casos rebutja càrregues d’aquest tipus. 
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Un exemple clar és el del paper, on les importacions xineses van augmentar un 150 

% entre els anys 2000 i 2003 [14]. Tot i que encara gaudeixin de marge per augmentar-ne el 

reciclatge, tant els EE.UU com Europa han aplicat exitosament diverses polítiques referents 

al reciclatge de paper (ambdues regions reutilitzen als voltants d’un 60% de paper). A l’altra 

banda, trobem regions com la Xina amb necessitat d’aquesta matèria, ja que a causa dels 

grans nivells d’exportacions consumeix grans quantitats de materials d’embalatge i ha de fer 

front a elevats nivells de desforestació. En conseqüència, empreses com ACN dedicades a 

l’exportació de paper d’Amèrica cap a la Xina estan entre els líders d’exportacions 

americanes.  

Les línies navilieres es poden centrar també en les càrregues a granel. Actualment, 

la majoria d’aquesta càrrega es transporta amb els descrits Bulk carriers (apartat 3.1.2), però 

si s’apliquen polítiques per afavorir el seu transport amb contenidors es pot aconseguir 

omplir les caixes buides en el seu camí de retorn cap a àrees com l’est d’Àsia. Així doncs, si 

es proposa una concessió en els nolis per tal de pal·liar els costos extres de manipulació 

que suposaria a les empreses graneleres el transport contenitzat, es podrien atraure aquests 

carregadors de mercaderies a granel. En conseqüència, ambdues parts aconseguirien 

beneficis, doncs en primer lloc les navilieres no retornarien buit el contenidor i, en segon lloc, 

les empreses de mercaderies a granel guanyarien en temps (el transport contenitzat és més 

ràpid que el dels vaixells amb càrregues a granel) i a més no els caldria fer-se càrrec del 

retorn del Bulk carrier buit com han de fer sovint actualment. 

Per acabar amb les estratègies internes, a més de les tàctiques regionals i globals 

n’existeixen algunes que es podrien ubicar en ambdós llocs. Per respondre als pics de la 

demanda les companyies recorren sovint a la empreses de lísing de contenidors; tot i això els 

costos no són petits (es considera que el cost diari d’un contenidor llogat és un 60 o 70% 

superior al d’un de propietat [15]) i ,en conseqüència, els agents marítims són reticents a aquest 

fet si no és realment necessari. Les navilieres també poden considerar la compra de noves 

caixes en zones amb escassetat si el preu d’aquestes és inferior al que suposa la reubicació 

d’altres des de zones amb excés.  

Entre les alternatives que treballen es troba la substitució de caixes contenidores al 

client: quan aquest demana un tipus de contenidor i la companyia no en disposa, li’n serveix un 

altre de gamma superior que tingui disponible. Malgrat això, l’usuari paga els nolis pel tipus de 

contenidor que ell havia requerit. L’exemple més habitual sol ésser una comanda de Dry van 

corresposta amb un High cube. 
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A més, els containers que es troben prop del final de la seva vida útil i estan en una 

zona amb superàvit poden ser expulsats del sistema direcció al desguàs o bé a altres utilitats 

per evitar-ne el cost de recol·locació.  

 

Estratègies externes 

 Tot i la importància de les observades estratègies internes les navilieres també treballen 

conjuntament amb la resta d’empreses involucrades en el sector per a resoldre el problema; tot 

seguit, se n’exposen algunes: 

 Reduir el grau d’incertesa de la demanda: malgrat la dificultat que presenta aquest punt, 

cerquen la firma de contractes per avançat amb els clients de gran producció, acció que 

permet a les navilieres conèixer millor la demanda estimada i als clients tenir garantits un 

cert nombre de contenidors. Tot i que aquesta solució només afecta una petita part del 

gran negoci de les navilieres, estimar millor la demanda permet reduir l’emmagatzematge 

en zones amb excés i enviar més contenidors cap a regions amb dèficit.   

 Tecnologies de la informació (TIC): millorar la qualitat de la informació i la visibilitat del 

mercat per part de tots els components de la cadena de distribució augmenta l’eficiència i 

la productivitat de tota la supply chain. En base a internet exploten les possibilitats de la 

xarxa per a traduir les possibilitats de comunicació a sistemes d’ajut a la gestió dels 

contenidors. Així doncs, navilieres, operadores de transport terrestre, companyies de 

lísing i les terminals portuàries cooperen per optimitzar els recursos. L’objectiu és 

proporcionar informació als carregadors de la localització i la disponibilitat de les caixes 

de cada naviliera.  

Malgrat el potencial de les TIC per millorar l’eficiència del sector, la introducció 

d’aquestes en el sector no es pot considerar exitosa. El fracàs es deu a una de les causes 

de la problemàtica en estudi (observades en l’apartat 4.1.4), la reticència de les empreses a 

compartir informació. Les grans empreses prioritzen un control sobre la seva flota de 

contenidors front el risc que els suposa deixar una caixa en mans de tercers alhora que 

amaguen certes estratègies a la resta de competidors. A més, al introduir-se en aquests 

sistemes les grans navilieres no poden garantir que els seus containers estiguin disponibles 

a nivell regional en un temps racional de setmanes, doncs a causa del seu cicle global 

d’operacions les caixes realitzen cicles d’entre tres i quatre mesos al voltant del món. 
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Un exemple d’aquestes tàctiques són els magatzems virtuals o pool container on 

existeix una lliure circulació de contenidors (propietat de les empreses navilieres o de lising 

participants al sistema) indiferentment del propietari. Una altre possibilitat són els mercats 

on-line que permeten enllaçar la disponibilitat de la flota de contenidors amb la capacitat de 

càrrega. 

 Cooperació entre agents marítims: un cas exemplificador és el del port de Rotterdam, on 

un estudi exposa la reducció absoluta dels excedents de containers mitjançant aquesta 

tàctica. L’estudi calcula que els sobrants totals de containers (any 1997) eren de 8.400 

TEUs i 3.500 FEUs, ara bé, si es considera els excedents combinats de tots els agents 

representants al port s’observa que sumaven de 41.000 TEUs i 57.000 FEUs [16]. Alguns 

agents tenen excessos, altres presenten dèficit i a més cadascun ho pateix en una època 

de l’any determinada; en conclusió la cooperació i l’intercanvi d’informació entre agents 

ajuda a reduir la problemàtica del contenidors buits. 

 Triangulació (street turn): com es mostra en el camí 7 de la Figura 5.8, consisteix en 

enviar el contenidor buidat a les instal·lacions de l’importador directament a un nou 

carregador o exportador sense previ pas pel punt d’emmagatzematge. Sovint es força al 

camió/tren a descarregar la mercaderia de l’importador al migdia per poder realitzar la 

càrrega de l’exportador a la tarda, tot i que en clients habituals es poden recollir 

contenidors buidats del dia abans i seguir el camí cap a l’exportador. A més, no acostuma 

a ser el mateix camió qui fa tots els desplaçaments, ja que la càrrega/descàrrega 

comporta cert temps. 

 

Figura 4.8 Representació de la triangulació. 

Font: Elaboració pròpia 

Malgrat ser un pla que redueix en gran quantitat el moviment de TEUs buits en la part 

terrestre de la problemàtica presenta nombroses limitacions. En primer lloc, perquè es 
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produeixi aquesta circumstància cal fer coincidir en el temps: tipus de contenidor i 

companyia propietària de l’equip i una operació d’exportació complementària a una 

d’importació, a més de la operadora de transport que gestiona dits moviments.  

A més, s’hi afegeix la necessitat intermèdia de manteniment i validació de les 

condicions del contenidor per tal de satisfer a l’exportador, fet que disminueix el control de 

les navilieres sobre els seus contenidors. Les empreses involucrades cerquen reduir-la 

signant un document que avala la transferència de responsabilitats d’un participant a un altre 

(on figuren aspectes com impactes, neteja, desgast i reparació no apropiada). Així, es 

controlen els possibles danys i s’assenyala qui es fa càrrec d’impactes, neteja i males 

reparacions (deixant de banda el desgast).[17]  

  Una de les solucions aplicades per afavorir la triangulació és l’intercanvi de contenidors 

entre organitzacions navilieres. En aquest sentit, un dels obstacles té a veure també amb les 

condicions de responsabilitat de l’equip i la transferència d’aquestes entre les parts 

implicades en l’intercanvi. També afavoreix l’street turn la construcció de magatzems 

intermedis situats prop de la zona de recepció de contenidors plens i buits i de les zones de 

generació de càrrega local, com s’observa als enllaços 3 i 4 de la Figura 5.8. 

 

4.3.2. COMPANYIES DE LÍSING 

Les empreses de lloguer de contenidors són propietàries de l’ordre del 40% de la flota 

de contenidors mundial i, en conseqüència, s’haurien de fer càrrec de la reubicació que afecta a 

aquests contenidors. Les estudiades empreses navilieres parteixen amb cert avantatge 

respecte les d’arrendament, doncs com s’ha exposat, usen els llocs buits en els seus vaixells 

per a dur a terme el reaprovisionament de les caixes buides.  

A més, el negoci del lísing de contenidors s’ha reduït en els darrers temps, ja que les 

companyies de transport marítim van optar durant l’auge del comerç internacional per la 

compra de nous equips deixant el lloguer d’aquests com a estratègia per a les èpoques pic de 

la demanda. Per a les empreses en qüestió un contenidor buit pot suposar una càrrega 

inassumible, ja que a part de no generar ingressos provoca grans costos d’emmagatzematge 

que en el pitjor dels casos poden anular els beneficis del lloguer. A continuació es mostren les 

principals companyies de lloguer de containers, on s’observa que les deu primeres empreses 

del sector tenen el 88% de caixes contenitzades d’aquest.  
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Figura 4.9 Principals companyies de lísing al 2010. 

Font: Empty container logistics (KARMELIC,DUNDOVIC,KOLANOVIC, 2012)
[4]

 

Per fer front a aquest problema aquestes companyies segueixen la tàctica de 

pressionar als arrendataris (navilieres principalment) a retornar el contenidor en zones amb 

necessitat de caixes i evitar així que el cost de la reposició corri a càrrec seu. Per aconseguir-

ho, els arrendadors especifiquen per contracte un rati diari i un nombre màxim de contenidors 

que poden ser retornats a cada port mensualment.  

A més, imposen taxes de retorn i de recollida per a impulsar les companyies navilieres a 

realitzar elles mateixes la reubicació. Les taxes de retorn són aplicades en les zones 

importadores, per evitar que els contenidors siguin entregats en aquestes zones. D’altra banda, 

les taxes de recollida s’imposen en les zones d’exportació. 

Pel que fa als contractes de lísing tots han de dur unes especificacions mínimes: preu 

del lloguer, durada del contracte, període mínim del temps d’arrendament, cost d’entrega i 

devolució, tipus de pagament, condicions de la devolució, condicions de manteniment, valor 

depreciat i pèrdua total. Les empreses en qüestió potencien els contractes de llarga durada, 

doncs a més de suposar-los un ingrés segur a llarg termini els disminueix els costos de 

reorganització de contenidors en cas que corrin a càrrec seu perquè no n’han de reubicar tants. 

Es diferencien en tres categories principals: [18] 

 Short term (o també trip lease): contracte de curta durada on el preu del lloguer està 

altament influenciat per les condicions del mercat, per aquest motiu les companyies de 

lloguer intenten no firmar massa convenis d’aquests evitant tenir molt contenidors 

llogats quan els preus de lloguer són baixos. Es sol realitzar quan existeix un augment 
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de la demanda, bé cíclic o bé sobtat.  N’existeixen dos tipus: d’una banda el one way, 

caixa arrendada per atendre un únic tram sent recollida al local d’origen de la càrrega i 

retornada al destí final o en un punt on existeixin agents de la companyia de lísing. 

D’altra banda el round trip, on es llogada en un port i retornada al mateix. Ambdós tenen 

una durada mínima de trenta dies.  

 Master lease agreement: també es coneixen com convenis de servei complet, doncs 

inclouen un acord complex on és la companyia arrendadora qui és fa càrrec de la gestió 

del container (manteniment, reparació i reubicació). En conseqüència, cobreix costos 

com de lloguer del container, d’entrada/sortida al pati de la companyia de lísing, 

transport entre terminal portuària i depots, taxa de retorn, cost reparació, etc. Implica 

una sèrie de condicions relatives a la disponibilitat de caixes i a l’estat dels comptes 

entre ambdues parts en funció de les condicions de l’equip al moment de l’arrendament. 

El període mínim es d’un any i és el tipus més contractat. 

 Long term agreement: contractes de llarga durada (fins a períodes d’entre 5 i 8 anys) on 

la companyia de lloguer cerca amortitzar la compra de nous equips durant el conveni, 

que pot arribar a ser de la meitat del temps de vida habitual d’aquests. Es carrega una 

quantitat diària al client i no es carrega la taxa de retorn descrita anteriorment, doncs la 

reubicació i la gestió de la caixa corre a càrrec de l’arrendatari.  

Una tàctica comuna per optimitzar la vida útil dels contenidors aplicada per les 

companyies arrendadores és la següent: en primer lloc, el contenidor s’involucra en un conveni 

de llarga durada; posteriorment, la caixa és arrendada mitjançant un o més contractes de curt-

mig termini (master lease); i finalment, la caixa passa per contractes de curta durada fins al final 

de la seva vida útil.  

  

4.3.3. OPERADORES DE TRANSPORT, TERMINALS PORTUÀRIES, 

EXPORTADORS I IMPORTADORS 

Pel que fa als usuaris (importadors i/o exportadors), es veuen afectats per algunes de 

les polítiques que realitzen les línies navilieres. Com s’ha exposat, aquestes darreres apliquen 

nolis molt superiors (de fins al 50-80%) en el sentit de les rutes marítimes en què circulen els 

fluxos de comerç, impactant directament el cost que han de pagar els clients si volen traslladar 

una mercaderia d’un port a una altre.  
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A més, el problema s’accentua sobre els exportadors i importadors en transicions pic de 

la demanda, quan una mala gestió per part de les companyies navilieres posa en perill la 

disponibilitat de caixes buides en zones orientades a l’exportació. Per capgirar aquesta 

circumstància i no perdre oportunitats de negoci, els carregadors adopten estratègies com les 

de doblar comandes en diferents línies navilieres o bé la de reservar containers quan la data de 

càrrega de la mercaderia és encara incerta. Aquests fets sumen en la incertesa observada en 

el punt anterior de la memòria 4.3.1 (Figura 5.10). 

 

Figura 4.10 Estratègies i les seves conseqüències dels importadors/exportadors. 

Font: Adaptació de Maritime logistics: contemporary issues, Capítol 3.
[12]

 

Quant a les empreses de transport terrestre (ferroviària o per carretera), aquestes es 

veuen afectades bàsicament per les polítiques dels usuaris finals. Els importadors/exportadors 

sovint no disposen de grues per a poder descarregar/carregar els contenidors del camió, en 

conseqüència, quan els arriba la mercaderia tant el container com el xassís queden sota la 

responsabilitat d’aquests.  

Per a col·laborar a l’estratègia de la triangulació que s’ha considerat en el punt 4.3.1 les 

empreses en qüestió situen tecnologia GPS20 als seus camions per a facilitar la ubicació de 

cadascun dels containers en moviment i millorar així la visibilitat del problema de la reubicació 

de contenidors buits. 

Finalment, les terminals portuàries es veuen afectades bàsicament pel problema de 

l’emmagatzematge de caixes buides. La necessitat dels grans ports de disposar d’una zona de 

                                              

20
 GPS: Global Positioning System, és un sistema de navegació per satèl·lit que permet conèixer la pròpia situació 

geogràfica. 
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pati de contenidors on retenir les caixes abans d’ésser embarcades els obliga a realitzar noves 

instal·lacions amb costos molt elevats, ocupant terrenys valuosos adjacents als ports que es 

podrien dotar d’altres usos més productius. Per contrarestar aquest fet, les terminals portuàries 

penalitzen econòmicament, amb uns sobrecostos estipulats, les empreses propietàries dels 

contenidors si aquests resten més temps del pactat en els patis de la terminal.  

A més, l’enviament de contenidors buits a la terminal portuària per a la reorganització 

global afegeix problemes al ja congestionat tràfic a l’àrea del port. Per acabar, les terminals 

també es veuen afectades per les taxes de manipulació de caixes buides, que sovint són 

lleugerament inferiors a les de les plenes. 

Per finalitzar amb el punts de les estratègies per a reduir la problemàtic en estudi, en 

l’Annex B es presenta una tàctica totalment diferent a les anteriors: el contenidors plegable. 
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5. MODELITZACIÓ DE LA REUBICACIÓ DE 

CONTENIDORS BUITS 

5.1. ESTAT DE L’ART 

En aquest apartat del projecte s’esmenten els estudis i la recerca més significativa que 

s’ha realitzat respecte la problemàtica de la redistribució dels contenidors buits. En primer lloc, 

es tracten els estudis realitzats per pal·liar l’assumpte en el seu nivell global (marítim) i 

posteriorment els estudis que es centren en l’assumpte regional de la qüestió (hinterlnad). En 

l’Annex C es pot consultar la recerca d’altres àmbits relacionats amb la reubicació i que poden 

intervenir en aquesta.  

Es poden assimilar els inicis de la investigació en aquesta problemàtica a l’assignació de 

vagons de tren, que posteriorment ha estat extrapolada a altres sectors com el d’aquest 

projecte. Els primers models presentats, lineals i solucionats amb l’algoritme simplex,  

minimitzaven el cost de gestió d’una flota homogènia de vagons (Leddon i Wrathall, 1967; 

Misra, 1972; Baker, 1977). Per realitzar models més realistes que consideressin l’horitzó 

temporal s’usen models dinàmics i deterministes d’optimització (White, 1968; White i 

Bomberault, 1969; Ouimet, 1972). Aquests inicis es van diversificar amb estudis focalitzats en 

el problema del reposicionament de contenidors buits.[6] 

Reubicació a nivell global. 

En aquest sentit, l’article A review on studies on empty container repositioning problema 

(2011) [19] concentra tota aquesta informació, doncs tracta 62 estudis realitzats des de l’any 

1972 al respecte del problema. De tots els articles tractats una cinquantena usen un mètode 

matemàtic per a resoldre el problema, modelant-lo amb eines com experiments numèrics, 

programació matemàtica (entera i/o lineal), anàlisis de regressió, simulació o estadística. D’altra 

banda, els dotze restants usen un mètode heurístic per a solucionar-ho, recorrent gairebé tots 

als casos d’estudi i la literatura ja escrita excepte un que ho enfoca des de la logística inversa.  

Gao (1994) presenta un model determinista de dues etapes entre ports tenint en compte 

les restriccions d’espai als vaixells i limitant quantitat contractes de lísing per a optimitzar la 

reubicació de contenidors buits.  



Descripció i modelització del transport de contenidors buits en el transport marítim Pàg. 51 

 

Cheung i Chen (1998) resolen el problema del posicionament de contenidors buits en el 

context marítim amb un model estocàstic de dues etapes que només té en conte un tipus de 

caixes, suposant que la demanda i oferta de contenidors buits i l’espai disponible per aquests 

són variables aleatòries. 

Jiele (1999) investiga sobre la distribució de contenidors buits amb un algoritme de 

fluxos de mínim cost, usant només dos tipus de contenidors de la mateixa mida per tal que 

ambdós puguin ocupar els mateixos espais buits en els modes de transport.  

Leung i Wu (2004) desenvolupen un model d’optimització dinàmic per posicionar els 

contenidors buits entre ports amb demanda i ports on s’acumulen considerant aleatòria la 

demanda dels clients.  

Li, Leung, Wu i Liu (2007) estudien el problema considerant l’emmagatzematge en 

múltiples ports per decidir la quantitat de contenidors buits transportats d’una àrea a una altre 

amb un model aleatori, mentre que  Lam, Lee i Tang (2007) focalitzen l’estudi entre dos ports 

en un servei regular per a poder-lo extrapolar a un escenari de múltiples ports i vaixells amb un 

model aleatori dinàmic i proposen una simulació heurística.  

Olivo et al. (2005) elaboren un model d’optimització determinista per donar suport a la 

reorganització de contenidors buits en el context d’una xarxa multimodal que considera dos 

tipus de contenidors i possibilita la tècnica de la substitució. 

Song (2007) es centra en els serveis de línea regular considerant una demanda 

aleatòria i una capacitat i temps de transport deterministes. Song i Dong (2008) analitzen el 

problema considerant una ruta cíclica i cerquen trobar una solució dinàmica i estocàstica a 

partir d’una aproximació iterativa. Els mateixos autors amplien l’estudi combinant l’optimització 

del tamany de la flota i la reubicació de caixes buides en una xarxa de diversos ports i vaixells 

amb la demanda aleatòria.  

Wong, Lau i Mark (2010) estudien la reubicació de contenidors buits considerant serveis 

de línies regulars amb un sol tipus de contenidor. Moon, Ngoc i Hur (2010) modelen el 

problema incloent les opcions de lísing i compra de contenidors centrant-se en una sola ruta 

regular.  

Yun, Lee, and Choi (2011) treballen un problema de control d’emmagatzematge de 

contenidors buits en una xarxa de transport terrestre adherint-hi la reorganització de caixes 

buides des d’altres hubs. 
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 Quang, Won Herbert (2012) realitzen un model de posicionament de contenidors buits 

en l’entorn portuari en una xarxa amb múltiples ports, tenint en compte el posicionament entre 

ports, reubicació terrestre entre depots i els contractes de lísing a curt termini; a més, treballen 

amb una demanda i oferta de contenidors aleatòries.   

Hwang (2008) estableix un model de simulació per posicionar contenidors buits entre 

ports considerant factors incerts i aleatoris com el temps de navegació o bé la demanda dels 

clients. També fa un model de simulació Che (2009) per analitzar la gestió de contenidors buits 

tenint en compte aleatorietat en oferta dins un sistema de dos depots. Song i Dong (2009) 

utilitzen la simulació i la modelització matemàtica per a trobar una política òptima en la 

reorganització de contenidors buits en una xarxa de ports indefinits. 

Reubicació a nivell terrestre. 

Dins del problema de la reubicació global de contenidors apareixen estudis que es 

centren a resoldre el subproblema que es crea a nivell regional (principalment a nivell terrestre) 

i que afecta en conseqüència el hinterland dels ports. En primer lloc, s’esmenten els estudis 

que resolen la qüestió de l’assignació de contenidors dins el hinterland. Crainic et al. (1993) van 

desenvolupar un model dinàmic, determinista i lineal per resoldre la qüestió terrestre amb un 

sol tipus de container entre ports, depots i clients; posteriorment, el van expandir considerant 

diversos tipus de contenidors i hi van introduir la possibilitat de l’estratègia de substitució. 

 Shen i Khoong (1995) suggereixen un model d’optimització considerant rutes, 

demandes i capacitats deterministes i afegint la possibilitat de retard de comandes i de recórrer 

al lísing. 

 Chu (1995) presenta un model dinàmic determinista amb un o més d’un tipus de 

contenidors i també un model aleatori de dues etapes per només un tipus de contenidor que 

resolen a nivell regional l’assignació de contenidors buits.  

Choong Cole i Kutanoglu (2002) aborden la qüestió de la fi de l’horitzó temporal per 

gestionar la flota de contenidors buits d’un sol tipus dins un entorn regional (amb ús de 

gavarres) i proposen un model de programació lineal i determinista que considera la opció del 

lísing.  

Jula et al. (2003) proposen un model determinista amb i sense triangulació, concloent 

que l’street turn i els depots intermedis disminueixen els costos de gestió de contenidors buits; 

posteriorment (2006) afegeixen l’estratègia de la substitució al model.   
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Di Francesco, Manca i Zudas (2006) resolen la gestió de contenidors buits en un context 

regional com un problema de flux de cost mínim amb un model determinista, i posteriorment Di 

Francesco (2007) hi afegeix la possibilitat de contractes de lloguer de tipus short—term.  

Altres estudis es centren en l’optimització de rutes i els costos del transport de caixes 

(plenes i buides). Quant al problema de rutes VRP (en anglès Vehicle Routing Problem) 

Parragh, Doerner i Hartl (2008) distingeixen la qüestió en dos problemes: en primer lloc, VRPB 

(Vehicle Routing Problem with Backhaul) referent al transport de béns dels magatzems als 

clients i d’aquests als magatzems; i en segon lloc VRPPD (Vehicle Routing Problem with Pick 

up and Deliveries) que modela el transport entre clients. Braekers, Gerrit i Caris (2009) es 

centren en l’VRPPD , doncs consideren la triangulació, i a més es distingeixen de la resta 

perquè resolen el model amb l’algoritme del venedor (TSP, multi-Travelling Salesman 

Problem). Zhang, Yun i Kopfer (2010) resolent el problema amb l’algoritme del venedor (TSP) 

introduint-hi la consideració temporal.  

Finalment, existeixen estudis que incorporen dos problemes: l’assignació dels 

contenidors i l’optimització de rutes per a la reubicació de contenidor a nivell terrestre. Erera, 

Morales i Savelsbergh (2005) proposen un model determinista amb horitzó temporal per a la 

gestió de contenidors plens i buits que considera més d’un tipus de containers (mides) i integra 

els dos problemes per a empreses de containers tipus tank.  

Huth i Mattfeld (2009) consideren la integració d’ambdues qüestions en un entorn entre 

hubs, considerant que la capacitat dels camions és de dues caixes (aquest article també es pot 

englobar doncs, dins la reubicació de contenidors buits a nivell global). Els autors presenten 

tres mètodes de modelització: planificació seqüencial, on no hi ha integració i després d’un 

procés d’assignació les caixes buides s’introdueixen en un algoritme de rutes mentre les plenes 

ho fan en un altre; la integració funcional, les caixes buides són modelades amb un procés 

d’assignació i llavors la distribució de totes les caixes (plenes i buides) és duta a terme amb 

l’algoritme de rutes; i finalment, la integració profunda on les caixes buides són modelades 

simultàniament amb les plenes i l’optimització de rutes,  concloent que aquest darrer mètode el 

més beneficiós. 

 L’estudi de Braekers, Gerrit i Caris (2009) esmentat anteriorment és semblant a aquest 

del paràgraf anterior amb la diferència que considera la capacitat dels camions d’un contenidor i 

que l’assignació i l’algoritme de rutes s’aplica entre depots. 
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5.2. MODEL D’OPTIMITZACIÓ PER A LA REUBICACIÓ DE 

CONTENIDORS BUITS 

Observada una àmplia literatura al respecte de la qüestió en estudi es detecta la 

necessitat d’un model d’optimització que presenti una dependència entre els fluxos de 

contenidors plens i buits; com es pot consultar en el punt anterior existeixen molts model 

referents a aquest assumpte i amb molta variabilitat operacional, però cap que presenti les 

característiques esmentades.  

Així doncs, a continuació es presenta un model d’optimització adaptat d’un altre model 

matemàtic que tracta d’una xarxa de distribució de mercaderies que circulen amb camions21. 

L‘adaptació s’assimila a la logística dels contenidors intermodals possibilitant el transport amb 

diferents modes de transport. A més, s’inclouen dos tipus de mercaderies: els contenidors plens 

i els buits, afegint així el flux de retorn de mercaderies. En resum, es parteix d’un problema que 

modelitza mercaderies que circulen en camió per generar un model que representa la circulació 

de contenidors buits i plens mitjançant diferents modes de transport. 

Aquest programa matemàtic cerca reduir els costos del transport de contenidors 

considerant la seva reubicació. El model lineal parteix d’una demanda de contenidors plens 

que, en conseqüència amb les tesis explicades en els punts anteriors de la memòria, genera 

una demanda de contenidors buits.  

Es modela una xarxa de transport formada per a diferents nodes (N), els quals poden 

simbolitzar els ports, els depots o bé els importadors i exportadors de contenidors. Per enllaçar 

els diferents nodes es creen uns arcs (a), que simbolitzen cadascun dels trams possibles de la 

xarxa de transports entre els diferents nodes existents (rutes marítimes, carreteres o vies 

ferroviàries). Cada arc té associat un node origen, un node destí i el tipus de vehicle amb que 

es realitza el transport en l’arc en qüestió. 

A més, es creen uns arcs de demanda ficticis que mostren els fluxos de la demanda de 

caixes plenes. Cada arc de demanda té associat els nodes corresponents a l’origen i el destí de 

la demanda de cada contenidor. Per exemple, en la Figura 6.1 s’observa com un contenidor 

demandat pel node N3, que té el seu punt d’exportació al node N1, és transportat per dos arcs 

per arribar al seu destí final (primer l’arc N1-N2 i llavors l’arc N2-N3). 

                                              

21
 Model realitzat per a Ernest Benedito,  
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Figura 5.1 Representació gràfica dels elements del model. 

Font: Elaboració pròpia. 

Així doncs, es pot considerar que el model consta de dos grafs. En primer lloc, la xarxa 

de transport (formada per nodes i arcs), que representa les diferents possibilitats reals de 

circulació per carreteres, línies ferroviàries i rutes marítimes que enllacen físicament els 

diferents nodes de la xarxa. D’altra banda, existeix un graf que representa el flux de la 

demanda de contenidors plens; en aquest darrer graf, el conjunt de nodes que hi apareixen són 

un subconjunt dels nodes dels de la xarxa de transport. A la Figura 6.2 es pot consultar un 

exemple totalment aleatori, però possible, on per una xarxa de transport formada per cinc 

nodes i amb possibilitat de transport en qualsevol de les combinacions entre ells existeix un 

graf de demanda de containers plens que només conté tres d’aquests nodes. 

 

Figura 5.2 Representació dels grafs modelats. 

Font: Elaboració pròpia. 

 Cadascun dels nodes en qüestió dota d’una capacitat d’emmagatzematge de 

contenidors plens i buits, bé sigui per importadors i exportadors (representant la possibilitat de 

retenir contenidors en les seves instal·lacions), pels depots o pels ports (representant l’instant 

en què les caixes estan estacionades a les terminals portuàries a l’espera d’embarcament o de 

recollida). 
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 Pel que fa als costos de la xarxa de transport, el model considera tant costos fixos com 

costos variables. Es contemplen les despeses fixes d’explotació, tant dels contenidors que 

intervenen en la resolució com de totes les instal·lacions amb capacitat d’emmagatzematge 

que s’usen (depots, terminal portuària o client importador/exportador). No es consideren els 

costos d’explotació dels vehicles perquè se’n suposen de disponibles en l’inici de la simulació i, 

en conseqüència, el cost d’usar-los durant l’horitzó temporal (el qual es curt en els exemples 

exposats en aquest estudi a causa de la potencialitat del programa, s’observa al punt 5.3) no és 

rellevant. Tot i això, si l’usuari del model ho considera oportú es poden addicionar. 

Quant als costos variables, en primer lloc intervé el de transportar un vehicle per 

cadascun dels trams de la xarxa, que simbolitza el cost de transportar buit el vehicle per 

l’esmentat arc (combustible, deteriorament del vehicle, peatges en cas d’una ruta terrestre, 

personal per dirigir el vehicle, etc.) 

Es numera també la despesa que suposa tenir un vehicle aturat en un node. En cas que 

aquest sigui un vaixell, fa referència al cost d’amarrament a un port, el consum de combustible 

dels motors mentre el vaixell està amarrat, etc.  

En tercer lloc, es modelen els costos dels depots citats al punt 5 de la memòria 

(moviments del contenidor dins el magatzem, taxa d’entrada/sortida, serveis de la instal·lació, 

etc.) i el mateix en la terminal portuària. Aquestes taxes s’inclouen en la despesa associada a 

l’arc que té com a destí el pati de contenidors perquè només es paguen una vegada per 

contenidor, indiferentment dels períodes d’estada. D’altra banda, es consideren els costos 

d’estocatge dels contenidors a cadascun dels nodes. 

A més, també es considera el sobrecost que suposa carregar un contenidor ple i/o buit 

al vehicle a la despesa de transport de cada arc. Aquest punt és important en el transport 

terrestre de caixes mitjançant camions, doncs el transport d’un contenidor ple augmenta molt el 

consum de combustible. 

Finalment, intervé el preu de la demanda, que simula el que paga un client per a 

transportar una caixa d’un node a un altre. Inclou conceptes com els nolis marítims, el cost de 

carregar i descarregar un contenidor a cada port i els serveis realitzats pels gestors de 

l’operació (normalment línies navilieres). 

A més d’aquestes característiques, el model adaptat ofereix la possibilitat de tractar 

diferents tipus de contenidors, per considerar diferents mides (TEU,FEU, High Cube, etc.) o bé 

per considerar diferents tipus (Dry Van, Refeer, Open Top, etc.). El model permet considerar la 
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opció del lísing de contenidors en funció del joc de dades que en defineixi l’usuari; una 

possibilitat és considerar-los com a un tipus de contenidors diferents pel qual el preu de venta 

és zero al final del contracte i negatiu en els períodes anteriors a aquest (així el model no se’ls 

ven perquè s’està penalitzant la funció objectiu). 

Per acabar esmentar la consideració temporal del model que es desenvolupa per 

períodes de temps fins arribar a l’horitzó temporal de treball. 

DADES DEL MODEL: 

T nombre de períodes. 

TD conjunt de períodes en què es prenen decisions d’adquisició o venda de contenidors 

i/o magatzems. 

NC nombre de tipus de contenidors. 

NV nombre de tipus de vehicles. 

G(t)   funció que indica el període anterior a 𝑡 en què s’ha pres alguna decisió,on 𝑡 = 1. . 𝑇. 

Ginv(td) funció inversa a g(t) amb 𝑡𝑑 = 1 …𝑇𝐷. 

Nodes conjunt de nodes n que formen el graf que modelitza la xarxa de transports. 

Arcs  conjunt d’elements (o,d,v) que modelitzen un tram de la xarxa de transports amb 

origen al node o,  destí al node d  (on 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 )i el tipus de vaixell 𝑣 = 1 …𝑁𝑉. 

ArcsDem conjunt d’elements (od,dd) que modelitzen l’origen de la demanda i el destí de la 

demanda, on:  𝑜𝑑, 𝑑𝑑 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 . 

dAlt demanda de contenidors plens del tipus 𝑙 que pertanyen a l’arc de demana A  i es 

subministren en el període t , ∀ 𝐴 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑡 = 1 …𝑇. 

pAlt preu de venda unitari de la demanda dAlt expressat en unitats monetàries (u.m). 

𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  temps per recórrer el tram de xarxa 𝑎, ∀ 𝑎 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 . 

𝜏𝑙𝑛
𝑑𝑒𝑚  temps que es triga des que es subministra la demanda d’un contenidor del tipus 𝑙 

fins que aquest està disponible com a contenidor buit a cada node n, ∀ 𝑛 ∈

𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶. 
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𝑐𝑎𝑝𝑛
𝑊𝐶𝐹   capacitat d’ampliació dels magatzems de contenidors plens a cada node n, 

expressada en unitats de mesura d’emmagatzematge (u.m.m). 

𝑐𝑎𝑝𝑛
𝑊𝐶𝐸  capacitat d’ampliació dels magatzems de contenidors buits expressada en u.m.m, a 

cada node n. 

𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶  capacitat d’un contenidor del tipus 𝑙 expressada en u.m.m, on 𝑙 = 1 …𝑁𝐶. 

𝑐𝑎𝑝𝑣
𝑉  capacitat d’un vehicle de tipus de v expressada en u.m.m, on 𝑣 = 1 …𝑁𝑉.  

𝐼𝑛
𝑊 cost d’ampliació de magatzem expressat en [unitats monetàries (u.m)/unitat 

d’ampliació] en el node n, ∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 . 

𝐼𝑙
𝐶𝐸 cost unitari d’adquisició d’un contenidor del tipus 𝑙 expressat en u.m, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶.  

𝑆𝑛 ,𝑡,𝑠
𝑊  preu de venda unitari de les ampliacions de magatzem en el node n adquirides al 

període de decisió s i venudes al període de decisió t  expressat en u.m,    

∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑡 = 1 …𝑇𝐷 + 1, 𝑠 = 1 …𝑡. 

𝑆𝑛𝑡
𝑊𝐹𝐻   preu de venda unitari de les ampliacions de magatzem en el node n al final del 

període t  expressat en u.m,  ∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑡 = 1 …𝑇𝐷  

𝑆𝑙,𝑡,𝑠
𝐶𝐸   preu de venda d’un contenidor del tipus 𝑙 buit adquirit al període de decisió s i venut 

al període de decisió t,  expressat en u.m, ∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑡 = 1 … 𝑇𝐷 + 1, 𝑠 = 1 …𝑡 . 

𝑆𝑙𝑡
𝐶𝐸𝐹𝐻   preu de venda d’un contenidor del tipus 𝑙 buit al final del període t  expressat en u.m, 

on: 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑡 = 1. . 𝑇𝐷. 

 𝑐𝑓𝑛 ,𝑡,𝑠
𝑊   costos fixos de la capacitat del magatzem al node n adquirida en el període de 

decisió s i disponible en t  expressats en [u.m/unitat d’ampliació],  ∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑡 =

1 …𝑇𝐷 + 1, 𝑠 = 1 … 𝑡. 

𝑐𝑓𝑙 ,𝑡,𝑠
𝐶   costos fixos d’un contenidor del tipus 𝑙 adquirit en el període de decisió s i disponible 

en el t  expressats en u.m, on: 𝑙 = 1. . 𝑁𝐶, 𝑡 = 1 …𝑇𝐷 + 1, 𝑠 = 1 …𝑡. 

𝑐𝑣𝐶𝐹𝑙𝑎
𝑇  sobrecostos variables de transport (en u.m) d’un contenidor ple del tipus 𝑙 al llarg 

d’un arc a, ∀ 𝑎 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶. 

𝑐𝑣𝐶𝐸𝑙𝑎
𝑇   sobrecostos variables de transport (en u.m) d’un contenidor buit del tipus 𝑙 al llarg 

d’un arc a, ∀ 𝑎 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶. 
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𝑐𝑣𝐶𝐹𝑙𝑛
𝑊  costos variables d’estocatge (en u.m) d’un contenidor ple del tipus 𝑙 al node n, 

∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶. 

𝑐𝑣𝐶𝐸𝑙𝑛
𝑊  costos variables d’estocatge (en u.m) d’un contenidor buit del tipus 𝑙 al node n, 

∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶. 

𝑐𝑣𝑉𝑎
𝑇  costos variables de transport d’un vehicle (en u.m) al llarg d’un arc a, ∀ 𝑎 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠. 

𝑐𝑣𝑉𝑣𝑛
𝑊 costos variables d’emmagatzematge d’un vehicle (en u.m) del tipus v al node n, 

∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑣 = 1 …𝑁𝑉. 

h0 balanç de caixa a l’inici del període 1. 

𝐶𝐸𝑂𝑙𝑛
𝑊 nombre de contenidors buits del tipus de 𝑙 en el magatzem del node n a l’inici del 

període 1, ∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑙 = 1 … 𝑁𝐶. 

 

VARIABLES DEL MODEL: 

VARIABLES REALS 

𝐶𝐹𝐴𝑙𝑡   quantitat de contenidors plens del tipus 𝑙 que arriben al node od amb destí node dd 

en el període t, ∀ 𝐴 = (𝑜𝑑, 𝑑𝑑) ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑡 = 1 …𝑇. 

𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎𝑡
𝑇  quantitat de contenidors plens del tipus 𝑙 que contenen producte de l’arc de demanda 

A i que surten en trànsit per l’arc a en el període t,  ∀ 𝐴 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚, 𝑎 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠,   

𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑡 = 1 …𝑇. 

𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛𝑡
𝑊  quantitat de contenidors plens del tipus 𝑙 que contenen producte de l’arc de demanda 

A i que estan emmagatzemats al node n en el període t, ∀ 𝐴 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚, 𝑛 ∈

𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑡 = 1 …𝑇. 

𝐶𝑙,𝑡 ,𝑠 quantitat de contenidors del tipus 𝑙 en funcionament al període de decisió t i que han 

estat obtinguts als període de decisió s, 𝑙 = 1. . 𝑁𝐶, 𝑡 = 1 …𝑇𝐷 + 1, 𝑠 = 1 …𝑡. 

𝐶𝐸𝑙𝑎𝑡
𝑇  quantitat de contenidors buits del tipus 𝑙 que surten en trànsit per l’arc a en el període 

t, ∀  𝑎 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑡 = 1 …𝑇. 
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𝐶𝐸𝑙𝑛𝑡
𝑊  quantitat  de contenidors buits del tipus 𝑙 que estan emmagatzemats al node n en el 

període t, ∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑡 = 1 …𝑇. 

𝑉𝑣𝑛𝑡
𝑊  quantitat de vehicles del tipus v que estan emmagatzemats al node n en el període t, 

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑣 = 1 …𝑁𝑉, 𝑡 = 1 …𝑇 . 

𝑡  diners en caixa expressats en u.m al període t, 𝑡 = 1 …𝑇 + 1 

VARIABLES ENTERES: 

𝑍𝑛 ,𝑡,𝑠
𝑊𝐶𝐹   nombre de magatzems de contenidors plens en funcionament al node n al període t  i 

adquirits al període de decisió s, ∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑡 = 1 …𝑇𝐷 + 1, 𝑠 = 1 …𝑡 

𝑍𝑛 ,𝑡,𝑠
𝑊𝐶𝐸   nombre de magatzems de contenidors buits en funcionament al node n al període t  i 

adquirits al període de decisió s, ∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑡 = 1 …𝑇𝐷 + 1, 𝑠 = 1 …𝑡 

𝑉𝑣,𝑡,𝑠 nombre de vehicles del tipus v en funcionament al període t i adquirits al període de 

decisió s, 𝑣 = 1 …𝑁𝑉, 𝑡 = 1 …𝑇𝐷 + 1, 𝑠 = 1 …𝑡 

𝑉𝑎𝑡
𝑇   nombre de vehicles del tipus v que surten en trànsit per l’arc (o,d,v) en el període t, 

∀  𝑎 = (𝑜, 𝑑, 𝑣) ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠, , 𝑡 = 1 …𝑇  

 

FUNCIÓ OBJECTIU:   𝑀𝐴𝑋 𝑧 = 𝑇+1  

RESTRICCIONS: 

𝐶𝐹𝐴𝑙1 +  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎  1−𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

𝑇

∀𝑎

= 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛 1
𝑊 +  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑖 1

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                                                                                     1.1. 𝑎  

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, ∀  𝐴 =  𝑛, 𝑑𝑑     𝑛,𝑑𝑑 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚, 𝑙 = 1 … 𝑁𝐶, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠   1 > 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎 1−𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

𝑇

∀𝑎

= 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛 1
𝑊 +  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑖1

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

+ 𝑑𝐴𝑙1  ;                                                                                        1.1. 𝑏  

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, ∀  𝐴 =  𝑜𝑑, 𝑛  |  𝑜𝑑, 𝑛 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 | 1 > 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  
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 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎  1−𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

𝑇

∀𝑎

= 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛1
𝑊 +  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑖 1

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                                                                                                       1.1.𝑐  

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, ∀  𝐴 =  𝑜𝑑, 𝑑𝑑  | 𝑜𝑑, 𝑑𝑑 ≠ 𝑛 𝑖  𝑜𝑑, 𝑑𝑑 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 | 1 > 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛 𝑡−1 
𝑊 + 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑡 +  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎  𝑡−𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎

= 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛𝑡
𝑊 +  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑖𝑡

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                                                                1.2. 𝑎  

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, ∀  𝐴 =  𝑛, 𝑑𝑑  |  𝑛,𝑑𝑑 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚, 𝑡 = 2 … 𝑇, 𝑙 = 1 … 𝑁𝐶, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 | 𝑡 > 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛 (𝑡−1)
𝑊 +  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎  𝑡−𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎

= 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛𝑡
𝑊 +  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑖𝑡

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

+ 𝑑𝐴𝑙𝑡   ;                                                                  1.2.𝑏  

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, ∀  𝐴 =  𝑜𝑑, 𝑛  |  𝑜𝑑, 𝑛 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚, 𝑡 = 2 …𝑇, 𝑙 = 1 … 𝑁𝐶, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 | 𝑡 > 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛 (𝑡−1)
𝑊 +  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎  𝑡−𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎

= 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛𝑡
𝑊 +  𝐶𝐹𝐴𝑙𝑖𝑡

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                                                                                1.2. 𝑐  

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, ∀  𝐴 =  𝑜𝑑, 𝑑𝑑  | 𝑜𝑑, 𝑑𝑑 ≠ 𝑛 𝑖  𝑜𝑑, 𝑑𝑑 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚, 𝑡 = 2. . 𝑇, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 | 𝑡 > 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

𝐶𝐸𝑂𝑙𝑛
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑎 1−𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎  

+  𝑑
𝐴𝑙  1−𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  

∀𝐴 

= 𝐶𝐸𝑙𝑛1
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑖1

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

+  𝐶𝐹𝑗𝑙 1

𝑗 = 𝑛 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

;               2.1  

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 | 𝑛 ≠ 𝑁1 , 𝑙 = 1 … 𝑁𝐶, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 |  1 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐   , 𝐴 ≡ 𝐴 =  𝑜𝑑, 𝑛 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚  |  1 >  𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  

 

𝐶𝐸𝑙𝑛 (𝑡−1)
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑎  𝑡−𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎

+  𝑑
𝐴𝑙 𝑡−𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  

∀𝐴

= 𝐶𝐸𝑙𝑛𝑡
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑖𝑡

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

+  𝐶𝐹𝑗𝑙𝑡

𝑗= 𝑛 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

;            2.2  

∀  𝑡 = 2 … 𝑇, 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 | 𝑛 ≠ 𝑁1 , 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 |  𝑡 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐   , 𝐴 ≡ 𝐴 =  𝑜𝑑, 𝑛 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚  |  𝑡 >  𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  

 

 𝑉𝑎 1−𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

𝑇

∀𝑎

= 𝑉𝑣𝑛1
𝑊 +  𝑉𝑖1

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                                                                                                                          3.1  
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∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 | 𝑛 ≠ 𝑁1 ,𝑣 = 1 … 𝑁𝑉, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 |  1 > 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

𝑉𝑣𝑛  𝑡−1 
𝑊 +  𝑉𝑎 𝑡−𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎

= 𝑉𝑣𝑛𝑡
𝑊 +  𝑉𝑖𝑡

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                                                                                                       3.2  

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 | 𝑛 ≠ 𝑁1 ,𝑣 = 1 … 𝑁𝑉, 𝑡 = 2 …𝑇, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 |  𝑡 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

  𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶 ∗ 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛𝑡

𝑊

𝑁𝐶

 𝑙=1𝐴= 𝑜𝑑 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

≤  𝑐𝑎𝑝𝑛
𝑊𝐶𝐹 ∗ 𝑍𝑛 ,𝑔 𝑡 ,𝑠

𝑊𝐶𝐹

𝑔(𝑡)

𝑠=1

;                                                                               4.1.𝑎  

 𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶 ∗ 𝐶𝐸𝑙𝑛𝑡

𝑊

𝑁𝐶

 𝑙=1

≤  𝑐𝑎𝑝𝑛
𝑊𝐶𝐸 ∗ 𝑍𝑛,𝑔 𝑡 ,𝑠

𝑊𝐶𝐸

𝑔(𝑡)

𝑠=1

;                                                                                                                   4.1.𝑏  

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑡 = 1 … 𝑇, ∀𝑔 𝑡 ∈ 𝑇𝐷, ∀ 𝑠 ∈ 𝑇𝐷 | 𝑠 ≤ 𝑔(𝑡) 

 

  𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶 ∗ 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎𝑡

𝑇

𝑁𝐶

 𝑙=1𝐴= 𝑜𝑑 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐 𝑠𝐷𝑒𝑚 ,

+  𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶 ∗ 𝐶𝐸𝑙𝑎𝑡

𝑇

𝑁𝐶

𝑙=1

≤ 𝑐𝑎𝑝𝑣
𝑉 ∗ 𝑉𝑎𝑡

𝑇 ;                                                                     4.2  

∀  𝑎 =  𝑜, 𝑑, 𝑣  |  𝑜, 𝑑, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠, 𝑣 = 1 … 𝑁𝑉, 𝑡 = 1 …𝑇 

 

 𝐶𝑙 ,𝑔 𝑡 ,𝑠

𝑔(𝑡)

𝑠=1

=  𝐶𝐸𝑙𝑛𝑡
𝑊

𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

+   𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛𝑡
𝑊

  𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠𝐴= 𝑜𝑑 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

+   𝐶𝐸𝑙𝑎 𝑡0
𝑇

𝑡

𝑡0=1𝑎= 𝑜 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

+                           5.1  

+    𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎𝑡 0
𝑇

𝑡

  𝑡0=1

+

  𝑎=(𝑜 ,𝑑 ,𝑣)∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐴=(𝑜𝑑 ,𝑑𝑑 )∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

  𝑑𝐴𝑙𝑟

𝑡

  𝑟=1𝐴= 𝑜𝑑 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

; 

∀  𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑡 = 1 … 𝑇, ∀𝑔 𝑡 ∈ 𝑇𝐷, ∀ 𝑠 ∈ 𝑇𝐷   𝑠 ≤ 𝑔 𝑡 ,𝑡0 = 1 … 𝑇   𝑡0 > 𝑡 − 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐 ,𝑟 = 1 … 𝑇 | 𝑟 > 𝑡 −  𝜏𝑙𝑑𝑑

𝑑𝑒𝑚  

 

 𝑉𝑣,𝑔 𝑡 ,𝑠

𝑔 𝑡 

𝑠=1

=  𝑉𝑣𝑛𝑡
𝑊

𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

+   𝑉𝑎𝑡0
𝑇

𝑡

𝑡0 =1𝑎= 𝑜 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                                                                                                    5.2  
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∀  𝑣 = 1 …𝑁𝑉, 𝑡 = 1 … 𝑇, ∀𝑔 𝑡 ∈ 𝑇𝐷, ∀ 𝑠 ∈ 𝑇𝐷   𝑠 ≤ 𝑔 𝑡 , 𝑡0 = 1 …𝑇   𝑡0 > 𝑡 − 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

1 = 0 +   𝑝𝐴𝑙1 ∗ 𝑑𝐴𝑙1

𝑁𝐶

𝑙=1𝐴= 𝑜𝑑 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

−   𝑐𝑓𝑛 ,𝑔 1 ,𝑠
𝑊 ∗ 𝑍𝑛 ,𝑔 1 ,𝑠

𝑊𝐶𝐹

𝑔(1)

𝑠=1𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

−                                                    6.1  

−  𝑐𝑓𝑙,𝑔 1 ,𝑠
𝐶 ∗ 𝐶𝑙,𝑔 1 ,𝑠

𝑔(1)

𝑠=1

𝑁𝐶

𝑙=1

−    𝑐𝑣𝐶𝐹𝑙𝑎
𝑇 ∗ 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎 1

𝑇

𝑎= 𝑜 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐴= 𝑜𝑑 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

𝑁𝐶

𝑙=1

− 

−  𝑐𝑣𝐶𝐸𝑙𝑎
𝑇 ∗ 𝐶𝐸𝑙𝑎1

𝑇

  𝑎= 𝑜 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

𝑁𝐶

𝑙=1

−    𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶 ∗ 𝑐𝑣𝐶𝐹𝑙𝑛

𝑊 ∗ 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛 1
𝑊

  𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠𝐴= 𝑜𝑑 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

𝑁𝐶

𝑙=1

− 

−  𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶 ∗ 𝑐𝑣𝐶𝐸𝑙𝑛

𝑊 ∗ 𝐶𝐸𝑙𝑛1
𝑊

  𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑁𝐶

𝑙=1

−   𝑐𝑣𝑉𝑣𝑛
𝑊 ∗ 𝑉𝑣𝑛1

𝑊

  𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑠

𝑁𝑉

𝑣=1

−  𝑐𝑣𝑉𝑎
𝑇 ∗ 𝑉𝑎1

𝑇 −

𝑎= 𝑜 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

 

−  𝐼𝑛
𝑊 ∗ 𝑍𝑛,𝑔 (1),𝑔(1)

𝑊𝐶𝐹

𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

−   𝐼𝑙
𝐶𝐸 ∗ 𝐶𝑙,𝑡𝑑 ,𝑡𝑑

∀𝑡𝑑

𝑁𝐶

𝑙=1

; 

∀𝑔 1 ∈ 𝑇𝐷, ∀ 𝑠 ∈ 𝑇𝐷 | 𝑠 ≤ 𝑔 1 ,∀ 𝑡𝑑 ∈ 𝑇𝐷 | 1 = 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑡𝑑  

 

𝑡 = 𝑡−1 +   𝑝𝐴𝑙𝑡 ∗ 𝑑𝐴𝑙𝑡

𝑁𝐶

𝑙=1𝐴= 𝑜𝑑 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

+   𝑆𝑛,𝑔 𝑡 ,𝑠
𝑊 ∗ (𝑍𝑛 ,𝑔 𝑡−1 ,𝑠

𝑊𝐶𝐹 − 𝑍𝑛 ,𝑔 𝑡 ,𝑠
𝑊𝐶𝐹 )

𝑔 𝑡−1 

𝑠=1𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

+                    6.2  

+   𝑆𝑙,𝑔 𝑡 ,𝑠
𝐶𝐸 ∗ (𝐶𝑙,𝑔 𝑡−1 ,𝑠 − 𝐶𝑙 ,𝑔 𝑡 ,𝑠)

𝑔(𝑡−1)

𝑠=1

𝑁𝐶

𝑙=1

−   𝑐𝑓𝑛 ,𝑔 𝑡 ,𝑠
𝑊 ∗ 𝑍𝑛 ,𝑔 𝑡 ,𝑠

𝑊𝐶𝐹

𝑔(𝑡 )

𝑠=1𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

−   𝑐𝑓𝑙,𝑔 𝑡 ,𝑠
𝐶 ∗ 𝐶𝑙,𝑔 𝑡 ,𝑠

𝑔 (𝑡)

𝑠=1

𝑁𝐶

𝑙=1

− 

−   𝑐𝑣𝐶𝐹𝑙𝑎
𝑇 ∗ 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑎𝑡

𝑇

𝑎= 𝑜 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐴= 𝑜𝑑 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

𝑁𝐶

𝑙=1

—  𝑐𝑣𝐶𝐸𝑙𝑎
𝑇 ∗ 𝐶𝐸𝑙𝑎𝑡

𝑇

  𝑎= 𝑜 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

𝑁𝐶

𝑙=1

− 

−   𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶 ∗ 𝑐𝑣𝐶𝐹𝑙𝑛

𝑊 ∗ 𝐶𝐹𝐴𝑙𝑛𝑡
𝑊

𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠𝐴= 𝑜𝑑 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

𝑁𝐶

𝑙=1

−   𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶 ∗ 𝑐𝑣𝐶𝐸𝑙𝑛

𝑊 ∗ 𝐶𝐸𝑙𝑛𝑡
𝑊

  𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑁𝐶

𝑙=1

− 

−  𝑐𝑣𝑉𝑣𝑛
𝑊 ∗ 𝑉𝑣𝑛𝑡

𝑊

  𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑁𝑉

𝑣=1

−  𝑐𝑣𝑉𝑎
𝑇 ∗ 𝑉𝑎𝑡

𝑇

𝑎= 𝑜 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

−  𝐼𝑛
𝑊 ∗ 𝑍𝑛,𝑔 𝑡 ,𝑔(𝑡)

𝑊𝐶𝐹

𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

− 
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−  𝐼𝑙
𝐶𝐸 ∗ 𝐶𝑙,𝑡𝑑 ,𝑡𝑑

∀𝑡𝑑

𝑁𝐶

𝑙=1

; 

∀  𝑡 = 2 …𝑇, ∀𝑔 𝑡 ∈ 𝑇𝐷, ∀ 𝑠 ∈ 𝑇𝐷   𝑠 ≤ 𝑔 𝑡 ,∀ 𝑡𝑑 ∈ 𝑇𝐷   𝑡 = 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑡𝑑  

 

𝑇+1 = 𝑇 +   𝑆𝑛𝑠
𝑊𝐻𝐹 ∗ 𝑍𝑛 ,𝑔 𝑇 ,𝑠

𝑊𝐶𝐹

𝑔 (𝑇)

𝑠=1𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

+   𝑆𝑙𝑠
𝐶𝐸𝐹𝐻 ∗ 𝐶𝑙 ,𝑔 𝑇 ,𝑠

𝑔 (𝑇)

𝑠=1

𝑁𝐶

𝑙=1

;                                                                     6.3   

∀𝑔 𝑇 ∈ 𝑇𝐷, ∀ 𝑠 ∈ 𝑇𝐷 |𝑠 ≤ 𝑔(𝑇) 

 

𝑍𝑛 ,𝑡𝑑 ,𝑠𝑑
𝑊𝐶𝐹 ≥ 𝑍𝑛 ,𝑡𝑑+1,𝑠𝑑

𝑊𝐶𝐹 ;                                                                                                                                                           7.1.𝑎  

𝑍𝑛 ,𝑡𝑑 ,𝑠𝑑
𝑊𝐶𝐸 ≥ 𝑍𝑛 ,𝑡𝑑+1,𝑠𝑑

𝑊𝐶𝐸 ;                                                                                                                                                           7.1.𝑏  

∀  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, ∀𝑡𝑑 ∈ 𝑇𝐷, ∀ 𝑠𝑑 ∈ 𝑇𝐷 | 𝑠𝑑 ≤ 𝑡𝑑 

 

𝐶𝑙,𝑡𝑠 ,𝑠𝑑 ≥ 𝐶𝑙,𝑡𝑑 +1,𝑠𝑑 ;                                                                                                                                                                 7.2  

∀𝑡𝑑 ∈ 𝑇𝐷, ∀ 𝑠𝑑 ∈ 𝑇𝐷 | 𝑠𝑑 ≤ 𝑡𝑑, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶 

 

𝑉𝑣,𝑡𝑠 ,𝑠𝑑 ≥ 𝑉𝑣 ,𝑡𝑑+1,𝑠𝑑 ;                                                                                                                                                                 7.3  

∀𝑡𝑑 ∈ 𝑇𝐷, ∀ 𝑠𝑑 ∈ 𝑇𝐷 | 𝑠𝑑 ≤ 𝑡𝑑, 𝑣 = 1 … 𝑁𝑉 

 

Pel que fa a les restriccions  1. 𝑖. 𝑗  corresponen a un balanç de contenidors plens que 

contenen mercaderia de tipus A a cada node. En primer lloc s’exposa la restricció en el primer 

període, en el qual és segur que no hi ha contenidors plens emmagatzemats, mentre que 

llavors es restringeixen la resta de períodes. Els nodes indicats amb la notació  1. 𝑖. 𝑎   fan 

referència a aquells que són origen de la demanda del contenidor ple. Aquí, d’una banda cal 

considerar el contenidor ple que arriba a aquest node origen de l’arc de demanda A, els 

contenidors plens que arribaran en trànsit abans no finalitzi el període i els contenidors plens 

emmagatzemats en l’inici del període. Mentre que d’altra banda, cal citar els contenidors plens 
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que sortiran en trànsit durant aquest període i els que restaran emmagatzemats en el node en 

estudi al final del període.  

Els nodes referenciats amb la notació  1. 𝑖. 𝑏   fan referència a aquells punts que són 

destí de la demanda del contenidor ple. D’una banda cal considerar els contenidors plens que 

arriben en trànsit abans de finalitzar el període i els contenidors plens emmagatzemats en l’inici 

del període. Mentre que d’altre banda s’han de considerar els que surten en trànsit durant el 

període, els que es queden emmagatzemats al final del període i finalment la demanda del 

contenidor ple pertanyent a l’arc de demanda A que s’entrega aquest node destí de la demanda 

i passarà a ésser un contenidor buidat. 

Finalment, els nodes indicats amb la notació  1. 𝑖. 𝑐 són aquells que no són ni origen ni 

destí de la demanda. Així doncs només intervenen els contenidors plens que entren i surten en 

trànsit durant el període i els que estan emmagatzemats a l’inici i al final del període. La Figura 

6.3 dona suport gràfic a les explicacions anteriors. 

 

Figura 5.3 Restricció (1): balanç de contenidors plens a cada node. 

Font: Elaboració pròpia. 

 Quant a la restricció  2  es tracta d’un balanç de contenidors buits a cada node. 

D’una banda es tenen en compte les caixes buides emmagatzemades a l’inici del període, 

les caixes buides que arriben en trànsit abans no finalitzi el període i la demanda de 

contenidors plens amb destí el node que arriben amb temps suficient per a ser buidades i 

està disponibles com a contenidors buits abans de la finalització del període. Mentre que 

d’altre banda, els han de compensar els contenidors buits emmagatzemats al final del 

període, els que surten en trànsit d’aquest node durant el període i les caixes plenes que 

arriben al node perquè aquest és l’origen de la demanda del contenidor ple (doncs aquestes 

darreres són caixes buides que han passat a estar plenes per servir la demanda). La Figura 

6.4 ajuda en la comprensió de la situació exposada.  
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Figura 5.4 Restriccions (2) i (3): balanç de contenidors buits i de vehicles a cada node.  

Font: Elaboració pròpia. 

 La restricció  3  realitza un balanç de vehicles a cada node, esmentar que es 

considera que en l’inici del primer període no hi ha vehicles estacionats a cap node. Així 

doncs, els vehicles emmagatzemats al node a l’inici del període més els que arribin en 

trànsit abans no finalitzi el període han d’equivaldre als emmagatzemats al final del període i 

als que surten en transit durant el període en estudi.  

 S’observa que les restriccions  2. 𝑖  i  3. 𝑖  es compleixen en tots els nodes a 

excepció del primer node  𝑁1 . Això es així perquè el node N1 és l’únic en què es poden 

adquirir/vendre contenidors en els períodes de decisió; aquest fet es pot associar a la realitat 

amb el punt d’operacions (compra/venda) de contenidors de l’usuari del model. Malgrat 

inicialment es presenti el model d’aquest mode, si l’usuari prefereix que hi hagi opció de 

compra/venda en cada node i que els costos associats a cada node siguin diferents, cal 

adaptar el model de la següent manera (segons el cas de simulació no té sentit considerar 

igual el preu de compra d’un contenidor a tots els nodes, perquè si per exemple tractem una 

ruta marítima internacional aquests seran molt diferents en nodes excedentaris de caixes 

buides, on aquestes tenen un valor molt alt, que en nodes deficitaris): 

 En primer lloc cal introduir els subíndexs que marquin els nodes als preus de compra 

i venda de contenidors, restant aquestes hipòtesis de la següent manera: 𝐼𝑙𝑛
𝐶𝐸, 𝑆𝑙,𝑛 ,𝑡,𝑠

𝐶𝐸  i 

𝑆𝑙𝑛𝑡
𝐶𝐸𝐹𝐻 . 

 Crear una nova variable 𝐶𝐸𝑙𝑛𝑡𝑑
𝐴 que indica el nombre de caixes del tipus l adquirits a 

cada de node n en el període de decisió td, ∀ 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑙 = 1 … 𝑁𝐶, 𝑡𝑑 = 1. . 𝑇𝐷. 

 Crear una nova variable 𝑉𝑣𝑛𝑡𝑑
𝐴  que indica el nombre de vehicles del tipus v adquirits a 

cada de node n en el període de decisió td, ∀ 𝑣 = 1. . 𝑁𝑉, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 𝑡𝑑 = 1 … 𝑇𝐷. 

 Les restriccions modificades s’adaptarien així: 
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𝐶𝐸𝑂𝑙𝑛
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑎 1−𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎  

+  𝑑
𝐴𝑙  1−𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  

∀𝐴 

= 𝐶𝐸𝑙𝑛1
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑖1

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

+  𝐶𝐹𝑗𝑙 1

𝑗 = 𝑛 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

;         2.1.𝑎 ′ 

∀ 𝑡 = 1 | 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑔 𝑡  ≠ 1,𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 , 𝑙 = 1 … 𝑁𝐶, 

 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 |  1 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐   , 𝐴 ≡ 𝐴 =  𝑜𝑑, 𝑛 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚  |  1 >  𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  

 

𝐶𝐸𝑙𝑛 (𝑡−1)
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑎  𝑡−𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎

+  𝑑
𝐴𝑙 𝑡−𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  

∀𝐴

= 𝐶𝐸𝑙𝑛𝑡
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑖𝑡

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

+  𝐶𝐹𝑗𝑙𝑡

𝑗= 𝑛 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

;      2.1.𝑏 ′ 

∀  𝑡 = 2 …𝑇 | 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑔 𝑡  ≠ 𝑡, 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 

 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 |  𝑡 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐   , 𝐴 ≡ 𝐴 =  𝑜𝑑, 𝑛 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚  |  𝑡 >  𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  

 

𝐶𝐸𝑂𝑙𝑛
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑎 1−𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎  

+  𝑑
𝐴𝑙  1−𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  

∀𝐴 

+ 𝐶𝐸𝑙𝑛1
𝐴 ≥                                                                                           2.2.𝑎 ′ 

≥ 𝐶𝐸𝑙𝑛1
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑖1

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

+  𝐶𝐹𝑗𝑙 1

𝑗 = 𝑛 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

;               

∀ 𝑡𝑑 = 1 | 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑡𝑑 = 1, 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 , 𝑙 = 1 …𝑁𝐶,  

𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 |  1 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐   , 𝐴 ≡ 𝐴 =  𝑜𝑑, 𝑛 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚  |  1 > 𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  

 

𝐶𝐸ln  𝑔𝑖𝑛𝑣  𝑡𝑑 −1 
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑛𝑣  𝑡𝑑 −𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎

+  𝑑
𝐴𝑙 𝑔𝑖𝑛𝑣  𝑡𝑑 −𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  
+

∀𝐴

𝐶𝐸𝑙𝑛𝑡𝑑
𝐴 ≥                                                  2.2.𝑏 ′ 

≥ 𝐶𝐸𝑙𝑛𝑔𝑖𝑛𝑣  𝑡𝑑 
𝑊 +  𝐶𝐸𝑙𝑖𝑔𝑖𝑛𝑣  𝑡𝑑 

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

+  𝐶𝐹𝑗𝑙𝑔 𝑖𝑛𝑣 𝑡𝑑 

𝑗 = 𝑛 ,𝑑𝑑  ∈𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚

;           

∀  𝑡𝑑 = 1. . 𝑇𝐷 | 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑡𝑑 ≠ 1, 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑙 = 1 …𝑁𝐶, 

 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 | 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑡𝑑 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐   , 𝐴 ≡ 𝐴 =  𝑜𝑑, 𝑛 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠𝐷𝑒𝑚  |  𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑡𝑑 >  𝜏𝑙𝑛

𝑑𝑒𝑚  
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 𝑉𝑎 1−𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

𝑇

∀𝑎

= 𝑉𝑣𝑛1
𝑊 +  𝑉𝑖1

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                                                                                                                     3.1.𝑎 ′ 

∀ 𝑡 = 1 | 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑔 𝑡  ≠ 1  𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 , 𝑣 = 1 …𝑁𝑉, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 |  1 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

𝑉𝑣𝑛  𝑡−1 
𝑊 +  𝑉𝑎 𝑡−𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎

= 𝑉𝑣𝑛𝑡
𝑊 +  𝑉𝑖𝑡

𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                                                                                                 3.1. 𝑏 ′ 

∀  𝑡 = 2 …𝑇 | 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑔 𝑡  ≠ 𝑡, 𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑣 = 1 … 𝑁𝑉, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 |  𝑡 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

 𝑉𝑎 1−𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

𝑇

∀𝑎

+ 𝑉𝑣𝑛1
𝐴 ≥ 𝑉𝑣𝑛1

𝑊 +  𝑉𝑖1
𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                                                                                                       3.2.𝑎 ′ 

∀ 𝑡𝑑 = 1 …𝑇𝐷 | 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑡𝑑 = 1,𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠 , 𝑣 = 1 …𝑁𝑉, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 |  1 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

𝑉𝑣𝑛  𝑔𝑖𝑛𝑣  𝑡𝑑  −1 
𝑊 +  𝑉𝑎 𝑔𝑖𝑛𝑣  𝑡𝑑 −𝜏𝑎

𝑎𝑟𝑐  
𝑇

∀𝑎

+ 𝑉𝑣𝑛𝑔𝑖𝑛𝑣  𝑡𝑑 
𝐴 ≥ 𝑉𝑣𝑛𝑔𝑖𝑛𝑣  𝑡𝑑 

𝑊 +  𝑉𝑖𝑔𝑖𝑛𝑣  𝑡𝑑 
𝑇

𝑖= 𝑛 ,𝑑 ,𝑣 ∈𝐴𝑟𝑐𝑠

;                         3.2.𝑏 ′ 

∀  𝑡𝑑 = 1 …𝑇𝐷 | 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑡𝑑 ≠ 1,𝑛 ∈ 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠, 𝑣 = 1 …𝑁𝑉, 𝑎 ≡ 𝑎 =  𝑜, 𝑛, 𝑣 ∈ 𝐴𝑟𝑐𝑠 | 𝑔𝑖𝑛𝑣 𝑡𝑑 >  𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  

 

Per a comprendre millor aquestes noves restriccions tot seguit se’n fa una breu 

explicació. Quant a les restriccions  2 ′ realitzen el balanç de contenidors buits a cada node. En 

primer lloc  2.1. a ′ i  2.1. b ′ ho fan per aquells períodes que no són de decisió, on al no haver-

hi adquisició/venda de contenidors buits la restricció resta com les del model inicial;  2.1. a ′  ho 

fa pel primer període en cas que aquest no sigui de decisió. D’altra banda,  2.2. a ′  i  2.2. b ′ 

restringeixen els períodes que són de decisió, permeten que hi hagi una diferència en el balanç 

que correspon als contenidors comprats/venuts en dits períodes;  2.2. a ′  realitza la restricció 

per l’hipotètic cas que el primer període de simulació és període de decisió. La situació es 

repeteix anàlogament pel balanç de vaixells en cada node  3 ′. 

 A les restriccions  6. i  caldria ampliar tots els termes on intervinguin 𝐼𝑙𝑛
𝐶𝐸, 𝑆𝑙,𝑛 ,𝑡,𝑠

𝐶𝐸  i 

𝑆𝑙𝑛𝑡
𝐶𝐸𝐹𝐻  afegint-los el sumatori per a tots els nodes. Així per exemple l’equació  6.3  

quedaria de la següent manera: 
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𝑇+1 = 𝑇 +   𝑆𝑛𝑠
𝑊𝐻𝐹 ∗ 𝑍𝑛 ,𝑔 𝑇 ,𝑠

𝑊𝐶𝐹

𝑔 (𝑇)

𝑠=1𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

+    𝑆𝑙𝑛𝑠
𝐶𝐸𝐹𝐻 ∗ 𝐶𝑙,𝑔 𝑇 ,𝑠

𝑛∈𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑔 (𝑇)

𝑠=1

𝑁𝐶

𝑙=1

;                                                      6.3  ′ 

∀𝑔 𝑇 ∈ 𝑇𝐷, ∀ 𝑠 ∈ 𝑇𝐷 |𝑠 ≤ 𝑔(𝑇) 

 

 Observada aquesta variant del model adaptat que presenta aquest projecte, es 

segueix exposant el significat de cadascuna de les restriccions del model. Pel que fa a les 

restriccions  4.1. 𝑖  limiten la capacitat dels magatzems de contenidors plens  4.1. 𝑎  i els de 

caixes buides  4.1. 𝑏 . Per fer-ho impedeix que la capacitat de tots els contenidors 

emmagatzemats en un node (en u.m.m) sigui superior a la capacitat del tots els magatzems 

en aquest node tant pel cas dels buits com el dels plens. En aquesta línia, la restricció  4.2  

controla la capacitat dels vehicles evitant que la capacitat (en u.m.m) de tots els contenidors 

(plens i buits) superi la capacitat del vehicle.  

 La restricció número  5.1  controla el nombre total de containers de cada tipus que 

estan en funcionament al sistema. Per fer-ho té en compte els emmagatzemats a tots els 

nodes (plens i buits), els que estan en trànsit per tota la xarxa de transport (plens i buits)  i la 

demanda de tots els contenidors plens que està en període de buidatge. Per altre banda, la 

restricció  5.2  ho fa amb el nombre total de vehicles en funcionament considerant per a 

cada tipus de vehicle el nombre d’aquests emmagatzemats al final de període en estudi i els 

que estan en trànsit en aquest moment.  

 Quant a les restriccions  6  són un balanç del flux de caixa. En el primer període 

 6.1  no existeix la possibilitat de vendre contenidors ni ampliacions de magatzem, doncs si 

són adquirits al primer període de decisió no poden ésser venuts en aquest. Els ingressos 

del flux de caixa provenen de la venda de la demanda de contenidors plens, la venda de 

contenidors buits i la venda d’ampliacions de magatzem. La despesa prové dels costos 

d’explotació dels contenidors i dels magatzems, els costos del transport de contenidors 

plens i buits, els costos d’emmagatzematge de caixes plenes i buides, els costos de tenir 

estacionat un vehicle i els costos d’adquirir nous magatzems i contenidors. Al balanç de 

cada període cal afegir-hi el flux de caixa al inici del mateix. A més, al finalitzar l’horitzó de 

treball  6.3  es venen tots els contenidors i magatzems a preu de saldo resultant el balanç 

de caixa final. 
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 Finalment, les restriccions  7  asseguren que els actius en funcionament han estat 

comprats abans i no han estat venuts en el període de decisió en qüestió. La  7.1  ho fa per 

als magatzems, la  7.2  per als contenidors i la  7.3  pels vehicles. 

 Citar el fet que moltes de les variables definides com a reals en aquesta memòria 

s’associen amb nombres enters a la realitat. Això es realitza així per a facilitar la resolució 

del model amb el programari informàtic usat; observar que no té influència en els resultats 

de l’estudi ,doncs si per exemple, un vaixell pot transporta 181,5 caixes, també en podrà 

transportar 182. 

 En conclusió remarcar la gran versatilitat del model que ofereix una gran multitud 

d’opcions tot i estar plantejat des del punt de vista d’una línia naviliera. Es pot enfocar 

l’estudi de la qüestió global de la reubicació de contenidors buits a nivell internacional, però 

també es pot tractar l’assumpte inland de la problemàtica i fins i tot es poden optimitzar 

ambdues problemàtiques alhora. Per a cadascun dels assumptes citats cal definir la xarxa 

de transport adient i els jocs de dades adequats.  
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5.3. RESOLUCIONS DEL MODEL I ESTUDIS DE CASOS 

Tot seguit es realitzen resolucions del model amb diferents objectius. En primer lloc, es 

cerca validar la funcionalitat del model i observar-ne els seus límits operacionals. Per a 

donar un cert valor afegit als casos de resolució s’intenta adaptar els jocs de dades 

d’aquests a la realitat del sector dins les possibilitats del projecte (cerca de dades reals a la 

xarxa, entrevistes a professionals del sector, etc.). Finalment, i per a ésser conseqüent amb 

l’estructura de la memòria es relaciona algun dels casos amb estratègies citades 

anteriorment.  

El model plantejat s’implementarà i es solucionarà amb el suport del programa informàtic 

IBM ILOG Optimization Studio, una versió de prova del citat programa professional.  

A més, per a generar totes les hipòtesis que considera el model en forma de dades 

s’usarà un programa informàtic que facilita l’entorn de programació en Java22: Eclipse SDK 

4.2; aquesta eina és un entorn de desenvolupament integrat (de l’anglès IDE). 

Finalment, l’extracció de dades de la solució que proporciona el primer programa citat es 

realitza a traves del Microsoft Office Excel 2007. 

La utilització de les eines informàtiques esmentades es realitza mitjançant una 

computadora Packard Bell ALP Ajax A (processador AMD Athlon X2, memòria RAM 2 Gb, 

Disc dur 111 Gb). 

 

5.3.1. ESTUDI EN EL HINTERLAND 

El primer estudi de resolució del model es centra en observar les millores que suposa la 

introducció d’estratègies observades en el punt 4.3 de la memòria per a una xarxa de transports 

referent a la distribució terrestre. Es tracta d’un estudi que considera tots els costos 

(contenidors plens i buits) de la distribució de la demanda de contenidors plens en el hinterland 

d’un port. Després de simular la situació sense considerar cap tàctica, es soluciona el model 

aplicant la triangulació o street turn; posteriorment, s’afegeix una matisació horària en la 

demanda; i finalment s’ofereix la possibilitat de situar un depot  intermedi si el model ho 

considera necessari.  

                                              

22
 Java: llenguatge de programació desenvolupat al 1995 per James Gsoling la sintaxis del qual deriva del llengutage 

C i C++. 



Pàg. 72  Memòria 

 

Es considera una hipotètica xarxa de transport en el hinterland del port de Barcelona. Així, 

es modelitza el transport de camions entre aquest port i les ciutats de Madrid, Burgos i 

Pamplona. El citat pati de contenidors es situarà hipotèticament a la ciutat de Saragossa.  

 

Hipòtesis: 

 T: els períodes (t) es consideren de 6 hores reals i es realitza una simulació de vuit 

dies (𝑇 = 32). Així, cada dia té quatre períodes: 0h-6h, 6h-12h, 12h-18h,18h-24h. 

 TD: es considera un període de decisió cada vuit períodes transcorreguts. 

 NC I NV: només es tracta un tipus de contenidors (TEU Dry Van) i únicament s’usa 

un tipus de camió. 

 Nodes: n’hi ha quatre (cinc en la darrera estratègia, el nou correspon a Saragossa) i 

fan referència al port de Barcelona i les ciutats de Madrid, Burgos i Pamplona. 

 Arcs: en la primera simulació només es consideren enllaços entre cadascuna de les 

ciutats i el port de la ciutat comtal (en ambdós sentits del trajecte). Amb l’entrada de 

la triangulació s’afegeixen les connexions entres les tres ciutats i amb l’existència 

d’un depot a Saragossa s’adhereixen les carreteres que uneixen les tres ciutats i el 

port amb Saragossa (sempre en ambdós sentits del trajecte).  

 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐 : per considerar els temps de transports es fa a través de la Via Michelin [20] (per 

fer-los més homogenis es selecciona l’opció de via més ràpida). A més, per a definir 

els 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  cal considerar la normativa europea per a conductors de camions [21]: els 

camioners estan obligats a realitzar una parada de 45 minuts després de 4h i 30 min 

de conducció. En conclusió, si el temps d’un període és de 6h tots aquells temps de 

transport que superin les 5h 15 minuts tindran una durada de dos períodes.  

A més, els conductors també tenen limitat el temps màxim de conducció diari 

a nou hores, així que finalment es consideren de dos períodes els temps de transport 

que superin les 4h 7 min. Per contrari, si es definissin d’un període quan el conductor 

fes el trajecte d’anada-tornada en dos períodes seguits podria excedir el temps 

màxim de jornada laboral. 
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 𝜏𝑙𝑛
𝑑𝑒𝑚 : el temps de buidatge es modela constant i d’un període. Es fa la hipòtesi que 

sis hores són suficients per a buidar la mercaderia d’un contenidor.  

 𝑐𝑎𝑝𝑊𝐶𝐹  i 𝑐𝑎𝑝𝑊𝐶𝐸 : les capacitats d’emmagatzematge es prenen zero a tots al nodes 

que representen ciutats i d’un valor suficient per a no tenir impediments en la 

capacitat d’estocatge al port i al pati de contenidors de Saragossa en cas que 

existeixi. 

 𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶 : la simulació tant sols considera un tipus de contenidor, TEU, amb capacitat 

d’unitats d’emmagatzematge igual a u. 

 𝑐𝑎𝑝𝑣
𝑉 : la simulació només usa camions, els quals tenen una capacitat de transport 

d’un TEU. Es modelitza així, doncs els camions en qüestió tenen una MMA de 44 

Tones (Càrrega útil d’unes 26 Tones)[22] i el pes màxim d’un TEU és de 28 Tones. 

 𝐼𝑛
𝑤 , 𝑆𝑛 ,𝑡,𝑠

𝑊 , 𝑆𝑛 ,𝑡
𝑊𝐹𝐻  i 𝑐𝑓𝑛 ,𝑡,𝑠

𝑊 : a causa de la curta durada del temps de simulació, es 

consideren nuls tots els costos referents a la compra, venda i explotació dels patis de 

containers. 

 𝐼𝑙
𝐶𝐸, 𝑆𝑙,𝑡,𝑠

𝐶𝐸  i 𝑆𝑙,𝑡,𝑠
𝐶𝐸𝐹𝐻 : a causa de la curta durada de l’horitzó temporal de la simulació es 

consideren nuls els costos de compra venda de caixes i el cost associat a les caixes 

es considera com un cost fix, corresponent a la seva amortització. 

 𝑐𝑓𝑛 ,𝑡,𝑠
𝐶 : és el cost d’amortització per període d’una caixa i s’extreu cost de compra 

d’una caixa[23] i l’equivalència euro-dolar [24], prenent un temps de vida útil de 12 anys. 

 𝑐𝑣𝑉𝑎
𝑇: el cost de transport d’un camió per un arc es basa en dades del Ministeri de 

Foment (considerant despeses de combustible, pneumàtics, reparacions, 

manteniment, amortització, costos fiscals i personal) [22] i s’hi afegeix el cost del 

peatge en cas que el recorregut seleccionat per la Via Michelin ho indiqui. A més, 

com que el consum de combustible en aquest mitjà de transport varia en funció del 

pes de la càrrega transportada, s’aplica una petita variació als costos del document 

del Ministeri, considerant que un camió sense càrrega consumeix a un ritme de 

28 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠/100𝐾𝑚. En conseqüència, la despesa quilomètrica és de 1,1272 €. 

 𝑐𝑣𝑉𝑣𝑛
𝑊: es considera nul·la la despesa de tenir un camió aturat a les tres ciutats, al 

port de Barcelona o al hipotètic pati de contenidors.  
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 𝑐𝑣𝐶𝐹𝑎
𝑇: el sobrecost que suposa transportar un contenidor ple de mercaderia té 

origen en l’augment del consum de combustible del vehicle. Es considera 36 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠/

100 𝐾𝑚 el consum de transportar una caixa plena i el cost del carburant l’indicat pel 

Ministeri de Foment[22]. Es conclou que aquest sobrecost quilomètric és de 0,11604 €. 

 𝑐𝑣𝐶𝐸𝑎
𝑇: cost extra de traslladar un container buit es considera nul, doncs el pes d’un 

caixa descarregada no fa augmentar significativament el consum del vehicle. 

 𝑐𝑣𝐶𝐹𝑙𝑛
𝑊 i 𝑐𝑣𝐶𝐹𝑙𝑛

𝑊: donat que l’estudi no ha aconseguit preus reals del cost d’estocatge 

d’un contenidor durant un període, es pren un valor prou petit (aproximadament un 

5% del valor més petit de transport d’un arc, Pamplona-Saragossa) per no ser 

rellevant en l’estudi de costos i al mateix temps fer més realista la simulació (si es 

consideren nuls és obvi que el model emmagatzemarà contenidors sense reticència). 

 0: es considera nul el balanç en la partida de la modelització. 

 𝐶𝐸𝑂𝑛
𝑊: no existeixen contenidors buits en l’inici del primer període.  

 𝑑𝐴𝑙𝑡 : s’elegeix una demanda totalment aleatòria i constant al llarg de tots els 

períodes. Inicialment es considera una entrega de demanda a les (6:00 h) i una altre 

a la tarda (18:00 h). En cas de canvis en la definició de la demanda s’expliciten dins 

la redacció del cas que pertoqui. 

 𝑝𝐴𝑙𝑡 : al tractar-se d’un estudi de costos es considera nul el preu de la demanda, ja 

que no afecta les conclusions d’aquest.  

Com es desprèn de les hipòtesis anteriors es considera que la xarxa de distribució es 

troba en servei les vint-i-quatre hores del dia sense interrupció. Això s’assimila a la realitat amb 

dos torns de camioners que realitzen jornades de fins a dotze hores si s’escau amb les 

corresponents pauses obligatòries, no incomplint mai la normativa europea.  

Per aquest estudi s’usarà l’adaptació del model en què es possibilita la compra de 

caixes noves en tots els nodes que intervenen. Es fa d’aquest mode perquè en el hinterland 

d’un port el preu d’adquisició de contenidors no divergeix molt en cadascun dels nodes, així que 

es considerarà igual en tots els nodes (zero com s’exposa en les hipòtesis anteriors). A més, en 

aquesta simulació no es consideren els costos associats als depots (en el cas de Saragossa) o 

terminals portuàries (Barcelona) referents a taxes d’entrada/sortida i moviments interiors per tal 

de no alterar els resultats, doncs no s’han aconseguit referències reals d’aquestes despeses. 
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Per finalitzar, esmentar que cal considerar unes condicions de contorn a l’inici i al final 

de la simulació per a cenyir-la al màxim a la realitat. En l’inici, cal retardar la demanda perquè 

sinó és impossible servir-la. Per elegir el retard adequat cal considerar-lo igual a la ruta més 

llarga que pugui seguir una demanda i així s’eviten resultats estranys i ,a més, es pot entregar 

tota la mercaderia demandada. En aquesta resolució, es considera nul·la la demanda durant el 

primer dia (així, el primer període de demanda és el sisé, corresponent al segon dia de 

simulació a les 6:00 h). 

Quant al final, donat que les ciutats no doten de capacitat d’emmagatzematge si 

s’entrega un contenidor i aquest no té temps de retornar al port (o al depot intermig quan 

existeix) aquest s’envia en trànsit per l’arc més barat possible; aquesta circumstància és 

totalment irreal i per a evitar-la cal posar a zero la demanda els últims períodes per tal que 

qualsevol contenidor tingui temps d’arribar a una zona d’emmagatzematge després de l’última 

entrega. En aquesta resolució, es considera zero la demanda del darrer dia (de  𝑡 = 29 a 

𝑡 = 32). 

 En l’Annex C es troba exposat el joc de dades usat per a la resolució del model. 

 

Cas 1: Simulació sense estratègies. 

 

Figura 5.5 Estudi en el hinterland, cas I: xarxa de distribució i graf de demanda. 

Font: Elaboració pròpia. 

Observada la xarxa de distribució i el graf de demanda, es procedeix a veure els 

resultats de la simulació. En primer lloc es mostra el graf que indica el nombre de contenidors 

plens i buits que han transitat per a cada arc al final de l’horitzó temporal: 
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Figura 5.6 Estudi en el hinterland, cas I: graf de moviments.  

Font: Elaboració pròpia. 

 Exposar dos petits casos que ajuden en la comprensió de la resolució. Pot semblar 

il·lògic que d’un node exportador com Madrid surtin vuit caixes buides en direcció al port de 

Barcelona; doncs bé, aquests containers són els que arriben al node en els dos darrers 

períodes d’entrega de la demanda (𝑡 = 26 i 𝑡 = 28), instants en què tota la demanda de 

Madrid-Barcelona ja ha estat enviada cap a Barcelona (hi està emmagatzemada o en trànsit). 

Així doncs, un cop buidats es retornen al port perquè Madrid no té capacitat 

d’emmagatzematge ni mercaderia per emplenar-los.  

 Pel que fa a Pamplona, s’observa que surten menys contenidors (58) dels que arriben 

(72). Això és així perquè en els períodes de decisió el programa pot vendre/comprar 

contenidors. Per exemple, en el segon període de decisió (𝑡 = 9) es disposa de les sis caixes 

buidades corresponents a la demanda Barcelona-Pamplona que han arribat al node en estudi 

en 𝑡 = 8; com que el model no necessita emplenar-los en aquest instant, opta per a vendre-les 

enlloc de tornar-les buides a la terminal portuària. 

 En conseqüència, sabent que 𝑡 = 9, 𝑡 = 17, 𝑡 = 25 són períodes de decisió i coneixent 

tots els contenidors de l’arc de demanda Pamplona-Barcelona que es distribueixen amb caixes 

buidades prèviament a Pamplona (són totes les d’aquest arc de demanda menys les quatre 

que surten de Pamplona abans del primer buidatge en 𝑡 = 7) es conclou que els setanta dos 

containers que arriben a Pamplona surten com (a Burgos la situació és paral·lela):  

72 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑚𝑝𝑙𝑜𝑛𝑎 − 𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖 𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑃𝑎𝑚𝑝𝑙𝑜𝑛𝑎 +  𝑉𝑒𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑎 𝑃𝑎𝑚𝑝𝑙𝑜𝑛𝑎 + 

+ 𝑇𝑜𝑟𝑛𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑎 =  24 − 4 +  6 + 6 + 6 +  34 = 72 

 Entrant en la quantificació dels costos, la despesa total acumulada al final de la 

simulació és de 392.340,8 €, de la qual aproximadament un 17,2 % es responsabilitat de les 

caixes buides. La Figura 6.7 il·lustra la configuració dels costos totals. Per a finalitzar esmentar 
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que en aquest primer cas al voltant del 18,4 % dels moviments realitzats per camions 

transporten contenidors buits. 
 

Figura 5.7 Estudi en el hinterland, cas I: configuració dels costos. 

Font: Elaboració pròpia. 

  

Cas II: Triangulació (street turn). 

 En aquest segon cas s’incorpora la possibilitat de circulació entre les ciutats de Madrid, 

Pamplona i Burgos. Aquest pas es realitza per a poder usar un contenidor per a l’exportació just 

després d’una operació d’importació, sense previ pas per una terminal portuària o un depot. A 

part d’aquest matís la resta d’hipòtesis del primer cas segueixen idènticament igual. 

 

Figura 5.8 Estudi en el hinterland, cas II: xarxa de distribució i graf de moviments. 

Font: Elaboració pròpia. 

 S’observa que amb la possibilitat de circulació entre nodes es realitza a gran escala un 

intercanvi de contenidors buits entre un node importador (Burgos) i un de deficitari de caixes 

buides (Madrid). Aquest és l’arc que es realitza l’operació perquè, dels candidats a fer-ho, és el 

que comporta menor cost (com es pot corroborar en el joc de dades de l’estudi). 

80%
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A més, també hi ha una petita circulació de caixes buides entre Pamplona i Burgos que 

s’estudia tot seguit. Quatre d’aquests contenidors circulen entre aquests nodes per a una 

qüestió de costos i no per un assumpte de necessitat de caixes buides, fet que no s’adiu a la 

realitat: en el període 𝑡 = 7 surten dos containers buits de Pamplona cap a Burgos que 

retornen en 𝑡 = 8 cap a Pamplona per a ser venuts en el segon període de decisió (𝑡 = 9). 

Aquesta circumstància es dona perquè el cost d’anar i tornar entre aquests dos nodes és 

inferior al d’anar a la terminal portuària de Barcelona. Sinó es considerés nul·la la capacitat 

d’emmagatzematge de les tres ciutats no ens trobaríem davant aquesta situació. Esmentar que 

la circumstància es repeteix dos períodes abans del tercer període de decisió (𝑡 = 25). 

Malgrat això, hi ha dos contenidors buits que transiten per l’arc Pamplona-Burgos que si 

que ho fan per necessitat de caixes buides en la ciutat de Burgos; tot seguit s’exposa un balanç 

final de la situació en aquesta darrera ciutat: 

120 +  𝐵𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑎 𝐵𝑢𝑟𝑔𝑜𝑠 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑢𝑟𝑔𝑜𝑠 − 𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖 𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎𝑡𝑔𝑒 𝐵𝑢𝑟𝑔𝑜𝑠 + 

+ 𝐵𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐵𝑢𝑟𝑔𝑜𝑠 − 𝐴𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑢𝑡𝑎𝑡𝑠 +  𝑉𝑒𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑎 𝐵𝑢𝑟𝑔𝑜𝑠 +  𝑇𝑜𝑟𝑛𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑎  

120 + 6 =  48 − 8 +  32 + 4 +  10 + 10 + 10 +  20 = 126 

Pel que fa a la despesa total de la distribució de la demanda en aquest segon cas en 

anàlisi decreix fins als 377.976,9 €. Així doncs, s’aconsegueix una reducció total de la despesa 

d’un 4 %. A continuació s’exposa una taula que analitza i caracteritza l’estalvi total aconseguit 

amb aquesta estratègia: 

Costos Triangulació (€) Cas I (€) Estalvi (€) Estalvi (%) 

Cost total 377976,9 392340,8 14.363,9 4% 

Cost transport buits 48428,0 62763,0 14.335,0 23% 

Cost magatzem buits 2650,0 4850,0 2.200,0 45% 

Cost magatzem ple 13425,0 11250,0 -2.175,0 -19% 

Cost fix contenidor 625,2 629,0 3,8 1% 

Taula 5.1 Estudi en el hinterland, cas II: anàlisi de costos 

 En conseqüència amb les tesis exposades en punts anteriors del projecte, la reducció 

de la despesa prové en un percentatge molt elevat dels trenta-dos contenidors buits que 

circulen entre Burgos i Madrid. Si multipliquem els trenta-dos containers per la diferència entre 

el cost de transport dels arcs de Burgos-Barcelona (arc per on circulaven en el cas I) i Burgos-

Madrid s’obté el següent estalvi:  

 737.21 − 275.04 · 32 = 14.789.4 € 

  



Descripció i modelització del transport de contenidors buits en el transport marítim Pàg. 79 

 

Cas III: Regulació horària 

En aquest cas es regula l’entrega de la demanda en funció del destí d’aquesta. Així, si 

el destí és el port (o un pati de contenidors com en el cas IV és Saragossa) la demanda 

s’entrega a les 00:00h i a les 12:00h, mentre que si el destí és una ciutat (Madrid, Burgos, 

Pamplona) aquesta es lliura a les 6:00h o a les 18:00h com en els casos anteriors. El joc de 

dades de la demanda queda ara com:  

Origen-Destí demanda TEUs 

Barcelona-Madrid 8∙  cos  
𝜋

2
∙ 𝑡   

Madrid-Barcelona 4∙  sin  
𝜋

2
∙ 𝑡   

Barcelona-Pamplona 2∙  cos  
𝜋

2
∙ 𝑡   

Pamplona-Barcelona 6∙  sin  
𝜋

2
∙ 𝑡   

Barcelona-Burgos 4∙  cos  
𝜋

2
∙ 𝑡   

Burgos-Barcelona 10∙  sin 
𝜋

2
∙ 𝑡   

Taula 5.2 Estudi en el hinterland, cas III: demanda de contenidors plens. 

Aquest estudi cerca contraposar la impossibilitat d’emmagatzematge de les ciutats, ja 

que en les circumstàncies descrites ara els contenidors que hi arriben es poden usar per a 

distribuir la demanda que té origen en elles, arribant al port de Barcelona en el període indicat i 

reduint l’emmagatzematge de contenidors plens.  

Per exemple, abans quan un contenidor arribava a una ciutat en 𝑡 = 8, es buidava i 

sortia d’aquesta en 𝑡 = 9 (perquè cap ciutat pot retenir contenidors) de manera que arribava a 

Barcelona en 𝑡 = 11 (i la demanda no era requerida fins 𝑡 = 12, així que restava un període en 

magatzem). Com que en el cas III les demandes amb destí al port són entregades en períodes 

imparells, ara no caldrà que resti en magatzem. 

En aquest cas tant la xarxa de distribució com el graf de demanda total són estrictament 

igual que en el cas II. El graf de moviments al final de la resolució és el següent: 
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Figura 5.9 Estudi en el hinterland, cas III: graf de moviments. 

Font: Elaboració pròpia. 

 En primer lloc, no s’observen grans canvis en el nombre de contenidors buits 

transportats; però si entrem a analitzar els resultats observem que hi ha dos contenidors menys 

que circulen per l’arc Burgos-Madrid. A més, la resolució del model indica que els contenidors 

que es mouen entre Pamplona i Burgos ho fan pel motiu exposat en el cas II. Així doncs, si es 

considerés una capacitat d’emmagatzematge a les ciutats no hi hauria transport de contenidors 

buits entre els dos darrers nodes i, en conseqüència, aquesta estratègia reduiria els dos 

contenidors buits que en el cas II anaven de Pamplona a Burgos i els dos de Burgos a Madrid.  

 Quant als costos totals d’aquest cas, són de 377.043,5 € aconseguint una reducció 

menyspreable a nivell global d’un 0,3 % respecte l’estratègia anterior. L’estalvi és divideix en 

els següents conceptes: 

Costos Regulació horària (€) Triangulació (€) Estalvi (€) Estalvi (%) 

Cost total 377.043,5 37.7976,9 933,5 0,25% 

Cost transport buits 48.383,0 48.428,0 45,0 0,09% 

Cost magatzem buits 2.650,0 2.650,0 0,0 0,00% 

Cost magatzem ple 12.525,0 13.425,0 900,0 6,70% 

Cost fix contenidor 636,8 625,2 -11,6 -1,85% 

Taula 5.3 Estudi en el hinterland, cas III: anàlisi de costos.  

 Tot i que en la resolució global la despesa pràcticament no disminueix, si que 

s’aconsegueix reduir la de l’emmagatzematge de caixes plenes per les causes exposades 

anteriorment. No obstant això, aquesta despesa no decreix en major grau perquè bona part 

de l’emmagatzematge de caixes plenes es deu a què a l’inici del primer període de decisió 

totes les caixes que es compren en cadascuna de les ciutats s’emplenen de mercaderia i 

s’envien a Barcelona (l’únic lloc amb capacitat d’emmagatzematge en aquesta resolució). 
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Cas IV: Depot intermedi 

 En aquest darrer cas es situa un depot o pati de contenidors en una població 

intermèdia: Saragossa. Es realitza aquesta acció amb la finalitat de disminuir els costos de 

transport de contenidors buits gràcies a la reducció de la distància que recorren els camions 

que els traslladen. El graf de demanda resta igual que en els casos anteriors i la xarxa de 

distribució és la següent: 

 

Figura 5.10 Estudi en el hinterland, cas IV: xarxa de distribució i graf de moviments.  

Font: Elaboració pròpia. 

 Com es desprèn de la Figura 6.10, aplicant aquesta tàctica tots els contenidors buits 

eviten tornar a la terminal portuària de Barcelona. Als nodes que són deficitaris de caixes 

buides (Madrid) se’ls hi subministren de la manera més econòmica (l’arc Burgos-Madrid, fet 

que deriva del joc de dades exposat en l’Annex C), mentre que d’altra banda, els nodes 

excedentaris (Burgos i Pamplona) envien els containers buits sobrants que no són requerits 

per cap altre node al depot intermedi per una qüestió de distància.  

 Per exemple, s’analitza la ciutat de Madrid. Els vuit contenidors que viatgen buits a 

Saragossa són els que es buiden a Madrid un cop ja s’ha servit tota la demanda Madrid-

Barcelona. 

 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑒𝑠 𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑟𝑖𝑑  +  𝐵𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐴𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑢𝑡𝑎𝑡𝑠 − 𝑀𝑎𝑑𝑟𝑖𝑑 +  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑎 − 𝑀𝑎𝑑𝑟𝑖𝑑 = 

=  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑟𝑖𝑑 − 𝐵𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑜𝑛𝑎  +  𝑉𝑒𝑛𝑢𝑡𝑠 𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑟𝑖𝑑 +  𝐵𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑀𝑎𝑑𝑟𝑖𝑑 − 𝐴𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑢𝑡𝑎𝑡𝑠  

 20 + 6 + 2 + 0 +  30 +  48 =  96 +  0 + 0 + 0 + 2 +  8 = 106 

Si s’entra a discernir els costos d’aquesta estratègia, s’obté una despesa total de la 

distribució de 357.074,9 € fet que garanteix un decreixement del 9% respecta la despesa inicial. 

Tot seguit es desenvolupa l’estalvi aconseguit en aquest cas IV: 
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Taula 5.4 Estudi en el hinterland, cas IV: anàlisi de costos. 

 S’observa que s’aconsegueix reduir en un 46 % respecte el cas anterior els costos de 

transport de contenidors buits, l’objectiu del present cas. Aquest objectiu s’aconsegueix gràcies 

al trànsit de contenidors cap al magatzem introduït. Si calculem la diferència entre els transit del 

cas III i l’actual: 

  726.62 − 357.32 · 8 +   590.87 − 221.57 ∙ 28 +   252.52 − 221.57 ∙ 6 + 

+  737.21− 369.04 ∙ 20 + 6 ∙ 252.52 = 22.359,02 € 

La  primera conclusió que s’extreu dels diversos casos que conformen aquest primer 

estudi és la verificació de la funcionalitat del model. A més, s’observa com les estratègies 

exposades al punt 4.3 de la memòria ajuden a solucionar la problemàtica en estudi, doncs el 

costos de transportar els contenidors buits es veuen reduïts fins a un 60 %. 

 

5.3.2. ESTUDI D’UNA RUTA MARÍTIMA 

El segon estudi que presenta la memòria analitza l’evolució del transport de caixes 

buides en una hipotètica ruta marítima al variar la demanda de contenidors plens. Per fer-la 

variar es crea un indicador que regula el desequilibri de contenidors a cadascun dels nodes 

que intervenen.  

Hipòtesis del model: 

 T: els períodes (t) es consideren d’una setmana real i es realitza una simulació 

d’aproximadament mig any (𝑇 = 25). Tot i això, a causa de les condicions de contorn 

que s’exposen al final de les hipòtesis, només en dos mesos i mig (deu períodes) hi ha 

entrega de demanda.  

 TD: es considera un període de decisió cada cinc períodes transcorreguts, 

aproximadament un mes real. 

Costos Depot 
intermedi(€) 

Regulació 
horària (€) 

Cas I  

(€) 
Estalvi 

cas III(€) 
Estalvi 

cas III (%) 
Estalvi 
cas I (€) 

Estalvi 
cas I (%) 

Cost total 357.074,9 377.043,5 392.340,8 19.968,6 5% 35.265,9 9% 

Cost transport buits 26.023,9 48.383,0 62.763,0 22.359,0 46% 36.739,1 59% 

Cost magatzem buits 6.675,0 2.650,0 4.850,0 -4.025,0 -152% -1.825,0 -38% 

Cost magatzem ple 10.875,0 12.525,0 11.250,0 1.650,0 13% 375,0 3% 

Cost fix contenidor 652,2 636,8 629,0 -15,4 -2% -23,2 -4% 
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 NC I NV: només es tracta un tipus de contenidors (TEU Dry Van) i únicament s’usa un 

tipus de vaixell. 

 Nodes: es considera una ruta que podria associar-se a les rutes descrites al punt 3.2 de 

la memòria com a round the world, doncs els nodes que intervenen són els ports de 

Long Beach (California), New York, Barcelona, Jeddah (Aràbia Saudita) i Shanghai.  

 Arcs: només es considera un sentit de rotació de la ruta marítima; el sentit estricte de la 

citació dels nodes anterior.  

 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐 : per considerar els temps de transports es fa a través de la pàgina web de la línia 

naviliera Maersk Line. [25] Per a definir els 𝜏𝑎
𝑎𝑟𝑐  s’aproximen temps de trànsit (en dies) a 

setmanes arrodonint al nombre de setmanes senceres més proper. 

 𝜏𝑙𝑛
𝑑𝑒𝑚 : el temps de buidatge es modela constant i d’un període. Es considera suficient 

una setmana, atès que els nodes que es tracten són ports i durant aquest temps caldria 

fer-ne la distribució al hinterland. 

 𝑐𝑎𝑝𝑊𝐶𝐹  i 𝑐𝑎𝑝𝑊𝐶𝐸 : les capacitats d’emmagatzematge es consideren iguals a tots als 

nodes i d’una capacitat d’uns vint vaixells. 

 𝑐𝑎𝑝𝑙
𝐶 : la simulació només considera un tipus de contenidor, TEU, amb capacitat d’unitats 

d’emmagatzematge igual a u. 

 𝑐𝑎𝑝𝑣
𝑉 : la simulació tant sols usa vaixells, els quals tenen una capacitat de transport de 50 

TEUs. Es modelitza així perquè treballant en números a escala reduïda de la realitat els 

temps de resolució del model són menors. 

 𝐼𝑛
𝑤 , 𝑆𝑛 ,𝑡,𝑠

𝑊 , 𝑆𝑛 ,𝑡
𝑊𝐹𝐻  i 𝑐𝑓𝑛 ,𝑡,𝑠

𝑊 : a causa de la curta durada del temps de simulació, es 

consideren nuls tots els costos referents a la compra, venda i explotació dels patis de 

containers. 

 𝐼𝑙
𝐶𝐸, 𝑆𝑙,𝑡,𝑠

𝐶𝐸  i 𝑆𝑙,𝑡,𝑠
𝐶𝐸𝐹𝐻 : a causa de la curta durada de l’horitzó temporal de la simulació es 

consideren nuls els costos de compra/venda de caixes i el cost associat a les caixes es 

considera com un cost fix, corresponent a la seva amortització. 

 𝑐𝑓𝑛 ,𝑡,𝑠
𝐶 : és el cost d’amortització per període d’una caixa i s’extreu cost de compra d’una 

caixa[23] i l’equivalència euro-dolar [24], prenent un temps de vida útil de 12 anys. 
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 𝑐𝑣𝑉𝑎
𝑇: el cost de transport d’un vehicle per un arc es basa en el consum de combustible 

(no s’han trobat dades fiables referents a la resta de costos: depreciació del vaixell, 

personal, manteniment, etc.). El preu del combustible es pren de 950 $/Tn [26]. Es 

suposa que el vaixell avança a una velocitat de 19 nusos per a calcular el consum i que 

un vaixell de 10.000 TEUs navegant a dita velocitat consumeix 150Tn/dia [27]. Per a 

facilitar la resolució del model treballant en nombres menors, aquest costos es calculen 

per dia i s’associen a un període (malgrat aquests responguin a una setmana real). 

 𝑐𝑣𝑉𝑣𝑛
𝑊: dins aquest cost es consideren les taxes portuàries (les quals es prenen igual per 

a tots els ports i agafant la referència de la consultoria ALG [28]) i el consum de 

combustible d’un vaixell amarrat a la terminal portuària (el qual es pren d’un 30% del 

consum de navegació diària, considerant el dia el període mínim d’estacionament dels 

vehicles i assimilant-lo a un període). 

 𝑐𝑣𝐶𝐹𝑎
𝑇: es considera nul el fet d’afegir un contenidor ple a un vaixell, doncs el seu pes es 

pot considerar menyspreable front al de l’embarcació.  

 𝑐𝑣𝐶𝐸𝑎
𝑇: es considera nul el fet d’afegir un contenidor buit a un vaixell, doncs el seu pes 

es pot considerar menyspreable front al de l’embarcació. 

 𝑐𝑣𝐶𝐹𝑙𝑛
𝑊 i 𝑐𝑣𝐶𝐹𝑙𝑛

𝑊: donat que l’estudi no ha aconseguit estimacions reals del cost 

d’estocatge d’un contenidor durant un període, es pren un valor prou petit que eviti la 

circulació de caixes sense sentit, és a dir inferior al cost de transportar un contenidor.  

 0: es considera nul el balanç en la partida de la modelització. 

 𝐶𝐸𝑂𝑛
𝑊: no existeixen contenidors buits en l’inici del primer període.  

 𝑝𝐴𝑙𝑡 : el preu de la demanda inclou el noli que cobraria hipotèticament una línia naviliera i 

un marge que correspondria als costos de càrrega/descàrrega del container a la 

terminal portuària. Per calcular el preu del nolis es considera un preu mig per dia de 

transport segons dades de la UNCTAD (Figura 5.7) i s’hi afegeix un extra referent a la 

manipulació portuària del que no es tenen dades reals. Aquests preus, tot i ser diaris, 

s’associen als períodes (setmanes reals) per tal de reduir al temps de simulació del 

model treballant amb números de menor magnitud. 

 𝑑𝐴𝑙𝑡 : per a generar la demanda es parteix de les dades dels llocs webs dels diferents 

ports que intervenen i també de la Figura 4.10 referent al moviment portuari de l’any 
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2011. [29] En els casos de Jeddah i Shanghai només es tenen dades de moviment total 

de contenidors, així que se’ls ha restat un 22,25 % del total del seu moviment en raó de 

manipulació de containers buits (aquest percentatge és la mitja de caixes buides 

mogudes pels altres tres ports, dels quals si que es tenen aquestes dades; a més, 

aquest percentatge és coherent amb les dades de la UNCTAD que parla d’un 20 % de 

moviment portuari mundial de contenidors buits). Del port de Shanghai no es coneixen 

xifres reals el moviment de TEUs per a la importació i per a l’exportació i es suposa que 

el 64 % del moviment portuari és d’exportació.  

Partint d’aquestes dades es crearà un procés de generació de la demanda 

homogeni per a tots als casos de resolució que s’exposa en el joc de dades presentat 

en l’Annex C. En aquest procés intervé un indicador (KPI23) que indica el percentatge 

d’exportacions respecte el total de contenidors tractats en els ports de caràcter 

exportador. 

Esmentar que en aquesta simulació s’utilitzarà el model presentat sense cap adaptació, 

possibilitant només les opcions de compra/venda de contenidors al node de Long Beach.  

Quant a les condicions de contorn,cal considerar un retard de la demanda a l’inici de la 

simulació per a cenyir-la al màxim a la realitat. Per elegir el retard adequat cal considerar dos 

períodes de temps. En primer lloc, el que tarden els contenidors adquirits al node de compra 

(N1) en arribar als altres nodes. En segon lloc, cal tenir en compte el temps de trànsit de cada 

demanda per a poder servir la primera entrega. Així, per aconseguir que es puguin servir totes 

les demandes cal retardar-les el temps que equival a la combinació més gran dels dos períodes 

de temps explicats anteriorment. En aquesta resolució la demanda es considera nul·la fins al 

període quinze (inclòs), que com es pot comprovar en el joc de dades (Annex C) és el màxim 

temps possible de l’esmentada combinació.  

Per finalitzar amb les hipòtesis esmentar que per a calcular el percentatge de 

contenidors buits transportats s’aplicarà una correcció als resultats trobats pel model. Com  es 

desprèn de les hipòtesis anteriors no es considera estoc inicial de caixes buides i només es 

realitza compra d’aquestes a Long Beach; en conseqüència, els primers períodes cal enviar 

totes les caixes buides fins als altres nodes per omplir-les i començar a servir la demanda. 

Aquest fet, a més d’augmentar incoherentment el percentatge calculat, divergeix de la realitat 

on inicialment ja existeix cert estoc de contenidors en cadascun dels nodes; per compensar-ho 

                                              

23
 KPI: de l’anglès Key Performance Indicator, fa referència a un indicador. 
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es fa la hipòtesi que la situació final és igual a la inicial. Així doncs, els contenidors en 

magatzem a la fi de la simulació (plens i buits) es resten als que han transitat al final d’aquesta 

per cadascun dels arcs (s’observa un exemple en la Taula 6.5) 

 

Cas I: 𝐾𝑃𝐼 = 60. 

 En la Figura 6.11, s’exposa la xarxa de distribució de la ruta que es simula i la 

demanda generada per a la solució d’aquest cas: 

 

Figura 5.11 Estudi ruta marítima, cas I: xarxa de distribució i demanda de contenidors plens generada. 

Font: Elaboració pròpia. 

 Com que la solució del model requeria de temps de resolució molt elevats, es matisa 

l’execució permeten una tolerància del 0,02 %; en conseqüència, el programa atura la cerca de 

l’òptim quan la diferència entre la millor solució factible trobada i la millor cota trobada és inferior 

a la tolerància. En molts casos resulta que la solució factible trobada és l’òptima però al aturar 

el programa usat no podem assegurar-ho, doncs per comprovar-ho caldria deixar que el 

programa continués fins trobar l’òptim.  

En conseqüència amb l’objectiu de l’estudi es procedeix a calcular el nombre de 

contenidors (plens i buits) que han transitat per a cada arc. 

Nodes 
Situació Final 

Magatzem (TEU) 
Arc 

Transportats 
plens (TEU) 

Transportats 
buits (TEU) 

Correcció 
Situació final 

Transportats 
 buits corregits 

N1 3.110 Arc 1–2 29.030 30.366 19.852 10.514 
N2 5.451 Arc 2–3 25.368 21.528 8.950 12.578 

N3 292 Arc 3–4 12.683 10.415 4.183 6.232 

N4 2.071 Arc 4–5 40.779 20.865 6.336 14.529 
N5 2.112 Arc 5–1 35.350 0 - 0 

  
TOTAL 143.210 

  
43.853 

Taula 5.5 Estudi d’una ruta marítima, cas I: moviment de contenidors en cada arc. 

 Es conclou que el nombre de contenidors buits transportats és del 23,44 %. Per 

realitzar aquest càlcul es sumen tots els contenidors que han transitat per cadascun dels arcs i 



Descripció i modelització del transport de contenidors buits en el transport marítim Pàg. 87 

 

es multipliquen per la durada d’aquest (en nombre de períodes); a més, als contenidors buits 

se’ls aplica la correcció exposada en les hipòtesis. 

 Per comprovar la funcionalitat del model es pot consultar el nombre de contenidors 

plens transportats per cada arc i confirmar si corresponen a la demanda generada (que es 

desprèn Figura 6.11 i del fet que hi ha deu períodes d’entrega de demanda, ja que les 

condicions de contorn inicials imposen zero la demanda fins al període quinze): 

Arc 
Transportats plens  

solució 
Transportats plens 

teòrics 
Diferència 

Arc 1–2 14.515 14.490 25 

Arc 2–3 12.684 12.650 34 

Arc 3–4 12.683 12.670 13 

Arc 4–5 13.593 13.590 3 

Arc 5–1 17.675 17.670 5 

Taula 5.6 Estudi d’una ruta marítima, cas I: comprovació de la funcionalitat del model. 

Existeix una petita variació que cal associar als espais buits dels vaixells que entreguen 

la última demanda; el cost de transportar un vaixell no depèn dels contenidors que trasllada i, 

en conseqüència, el model emplena aquests vaixells i s’estalvia emmagatzemar alguns 

contenidors. 

  

Cas II: Evolució del transport de caixes buides amb l’indicador. 

 Observat individualment el primer cas, tot seguit es presenta l’evolució del transport 

de contenidors buitsi en funció de l’indicador. Les demandes es generen anàlogament al cas 

previ per a cadascun dels subcasos. Per aquells estudis en que sigui necessari restringir la 

cerca de la solució òptima es du a terme aquest pas per adaptar els temps de resolució a les 

possibilitats del projecte. Així doncs, a continuació es presenta una taula de dades i una 

gràfica que defineixen totes les simulacions realitzades: 
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Figura 5.12 Estudi d’una ruta marítima, cas III: evolució del transport de contenidors buits amb el KPI. 

Font: Elaboració pròpia. 

Es desprèn dels dos elements de suport presentats en la Figura 6.12 que el transport 

de contenidors buits augmenta al fer-ho també l’indicador creat per l’estudi. Si es linealitza el 

comportament del transport de contenidors buits davant l’indicador, aquest transport augmenta 

aproximadament un 7,4 % cada vegada que els desbalanç comercial dels ports exportadors 

s’incrementa un 10 %. 

Així doncs, es conclou que quan més gran és el desequilibri en un ruta marítima 

comercial major és la necessitat de transportar contenidors buits per tal de satisfer la demanda. 

Malgrat aquests casos no siguin del tot adaptats a la realitat, atès que ha estat impossible 

trobar totes les dades necessàries, si que mostren que la problemàtica en què es focalitza 

aquest projecte és real i rau en bona mesura sobre el desequilibri comercial entre les diferents 

regions que intervenen a nivell internacional.  
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Conclusions 

La primera conclusió que es desprèn de la memòria rau en observar la realitat de la 

problemàtica: actualment el transport de contenidors buits suposa al voltant d’un 20 % del 

moviment portuari de contenidors i un percentatge similar dels pressupostos de les línies 

navilieres. A més, la situació macroeconòmica actual ha provocat que problemes de reducció 

de la despesa com aquest centrin els esforços de les empreses que els pateixen. 

Referent a la solució que proposa el projecte, es conclou que presenta una bona 

funcionalitat i pot ser usada com a element de suport en la planificació estratègica de les 

operacions de l’usuari, preferentment una línia naviliera. 

Els casos de resolució del model matemàtic aporten dues conclusions més. En primer 

lloc, demostrar que algunes de les estratègies exposades en la memòria redueixen el cost 

associat als contenidors buits, permetent un major marge de benefici a l’usuari. En segon lloc, 

es comprova que quan major és el desequilibri dels ports (i així de les regions que aquests 

abracen) s’incrementa la necessitat de traslladar caixes buides; d’aquest fet se’n deriva la 

possibilitat de crear fluxos contraris a la demanda de béns manufacturat (transportats en 

contenidors) com materials pel reciclatge o productes a granel mentre no es controli el 

desequilibri regional. 

Acabat el projecte, s’obren futures línies de recerca relacionades amb aquest. En primer 

lloc, es deixa oberta la porta a un col·laboració amb Maersk Line (a través de les oficines de 

Barcelona) per a aplicar millores en el programa presentat i crear resolucions amb dades 

totalment reals. Es poden realitzar altres casos de resolució del model per a observar el 

comportament en àmbits mediambientals com la petjada de carboni. Finalment, es podrien 

proposar millores en el model com la de diferenciar la capacitat dels vehicles per a contenidors 

plens i buits (en relació als camions aptes per transportar 2 TEUs buits, però només un de ple).  

Finalment i a títol personal de l’autor, citar els coneixements adquirits respecte la 

logística del sector marítim i el transport intermodal, que permeten tenir una visió global de la 

problemàtica estudiada. En aquest sentit, també s’han adquirits coneixements d’iniciació a la 

resolució de models matemàtics amb el programari exposat anteriorment. 
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Agraïments 

Per a finalitzar el projecte m’agradaria dedicar unes paraules en forma d’agraïment a 

totes aquelles persones que l’han fet possible i m’han donat suport. En primer lloc, a les 

consultores Isa Cano i Marta Miralpeix que van fer possible una trobada per debatre sobre el 

projecte i aportar-hi els seus coneixements. Agrair també a Narcís Pavón i Jordi Vidal 

(responsables del departament d’operacions del grup TCB) per a col·laborar en l’estudi 

mitjançant una trobada i visita a la seva terminal portuària. Finalment, una gran mostra 

d’agraïment a Eloi Vela (responsable de l’oficina de Maersk Line a Barcelona) per a la seva 

disposició a reunir-se amb l’autor i el tutor obrint les portes al projecte. 

Donar també les gràcies al tutor de la memòria, Ernest Benedito, per la seva continua 

tasca de suport i orientació didàctica. 

. Per acabar, agrair el continu suport moral rebut per part de la família (pare Miquel, mare 

Anna Maria i germans Júlia i Guillem) i de la meva companya Blanca.  
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