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Annex A: Taules de la base de dades

En aquest apartat es mostren les taules de la base de dades que formen l´estructura de la 

base de dades:

A.1.- Camps de la taula clients 

Posició Camps
0 planta assignada
1 codi  
2 codi descàrrega

3 m3 demanats
4 hora sortida
5 nº de viatges
6 marge avanç, retard
7 descàrrega no permesa desde … fins
8 prioritat
9 temps de flexibilitat en la 1ª entrega

10 flexibilitat en la primera entrega
11 Pausa per dinar
12 codi producte
13 resto confirmat

14 m3  restants
15 hora última descàrrega

A.2.- Camps de la taula planta

Posició Camps
0 Codi
1 Zona
2 Nom

3 Nombre de boques
4 Màxima producció de planta
5 Temps de càrrega (min/m3)
6 Velocitat mitjana dels vehicles (km/h)
7 Cua
8 Distància a planta 1
9 Distància a planta 2

10 Distància a planta 3
11 Distància a planta 4
12 Distància a planta 5
13 Distància a planta 6
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A.3.- Camps de la taula vehicle

Posició Camps
0 planta assignada
1 codi

2
nº de trajecte de la comanda del 
client

3 m3 transportats
4 ordre de cua
5 codi client assignat
6 situació
7 hora següent
8 fi de jornada
9 dinat

10 velocitat
11 hora entrada
12 hora sortida
13 nº hores acumulades
14 nº de trajectes realitzats
15 hores en cua
16 km acumulats

17 M3 totals transportats

A.4.- Camps de la taula trajectes 

Posició Camps
0 planta assignada
1 hora sortida de planta
2 codi client al que correspon el trajecte

3 hora arribada a la planta
4 situació
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A.5.- Camps de la taula historial diari dels vehicles

Posició Camps
0 hora
1 vehicle
2 situació

3 client

A.6.- Camps de la taula historial incidències

Posició Camps
0 hora vehicle
1 codi client
2 planta assignada inicialment

3 planta assignada finalment
4 1er trajecte afectat
5 últim trajecte afectat
6 hora 1er trajecte afectat
7 nova hora 1er trajecte
8 augment/disminució de necessitats planta inici
9 augment/disminució de necessitats planta final

10 retard
11 avanç
12 canvi realitzat
13 prioritat

14 trajectes pendents
15 hora augment planta inici

16 hora augment planta final



Pág. 6 Annex

Annex B: Pseudocodi

En aquest apartat es mostra el pseudocodi de l´algorisme dissenyat  per realitzar la 

planificació dinàmica de l´empresa, així com  el pseudocodi dels diferents algorismes de 

simulació i resolució d´incidències.

B.1.- Declaració de variables

Taula moviments de vehicles

hora del moviment del vehicle és un real

vehicle és un caràcter

situació és un caràcter

obra és un caràcter

incidència és un caràcter

tipus d’incidència és un caràcter

hora de la incidència és un real

informació incidència és un caràcter

A/D de vehicles és un enter

hora d’A/D és un real

Taula ordre de trajectes

hora de sortida del trajecte és un real

planta assignada del trajecte és un caràcter

obra a la que pertany el trajecte és un caràcter

número de trajecte és un enter

hora d’arribada és un real
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situació del trajecte és un caràcter

Taula planta

camions en cua és un enter

obres entre las 13 i 14 és un enter

Taula obra

planta assignada és un caràcter

codi de l’obra és un caràcter

m3 demanats és un enter

m3 restants és un enter

hora de sortida del 1er trajecte és un real

nº de trajectes és un enter

temps de descàrrega és un real

marges:

marge ampliat de retard és un real

marge ampliat d’avanç és un real

marge original és un real

marge reduït és un real

interval prohibit:

descàrrega no permesa des de és un real



Pág. 8 Annex

descàrrega no permesa fins és un real

prioritat és un enter

pausa per dinar és un caràcter

hora de l’última descàrrega a l’obra és un real

resto confirmat és un caràcter

resto és un enter

Taula vehicle

planta assignada és un caràcter

codi del vehicle és un caràcter

trajecte assignat al vehicle és un enter

m3 transportats és un enter

posició en cua és un enter

obra assignada al vehicle és un caràcter

situació és un caràcter

hora del moviment: 

hora per assignar obra és un real

hora d’arribada a obra és un real

hora de sortida d’obra és un real

hora d’arribada a planta és un real

hora de sortida de planta és un real

fi de jornada és un caràcter
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velocitat mitja de la planta assignada és un real

dinat és un caràcter

hora d’entrada a planta és un real

hora de sortida de planta és un real

número de hores és un real

número de viatges és un enter

hora d’entrada a cua és un real

hora de sortida de cua és un real

hores en cua és un real

km recorreguts és un real

m3 totals és un enter

Taula obres per modificar

hora del vehicle que ha de realitzar el trajecte és un real

codi de l´obra és un caràcter

trajectes afectats és un enter

planta inici és un càracter

planta fi és un càracter

hora sortida primer trajecte és un real

nova hora primer trajecte és un real

prioritat és un enter

trajectes pendents és un enter
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B.2.- Pseudocodi: Algorisme de distribució

acció algorisme de distribució (fi de jornada és un boleà)

t és un real

situació és un caràcter

hora anterior és un real

hora actual és un real

hora de parada per incidència és un real

ha dinat és un boleà

acció final de distribució (fi de jornada)

si fi de jornada = Verdader 

si no

        hora anterior = hora actual

        acció ordenar incidències

        acció buscar nova hora (t, situació)

    si hi ha hora de parada per incidència 

            si t ≥ hora de parada per incidència

                 hora actual = hora de parada per incidència

                situació = "incidència"

            si no

                hora actual = t

            fi si
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    si no

    hora actual = t

        fi si

    acció hora de dinar dels vehicles en cua (hora anterior, t, ha dinat)

    si ha dinat = Verdader 

            si situació = "arribada a planta" 

            acció historial

                acció arribada a planta

        si situació = "assignar obra"

            acció historial

            acció assignar obra 

        si situació = "sortida de planta"

            acció historial

            acció sortida de planta 

        si situació = "arribada a obra"

            acció historial

            acció arribada a obra

        si situació = "sortida d’obra"

            acció historial

            acció sortida d’obra

        si situació = "incidència"

                fi de jornada = Verdader  

            si no
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        fi si

    si no

     fi si

 fi si

fi acció

acció final de distribució (fi de jornada és un boleà)

cont és un enter

per cada vehicle de la zona

si fi de jornada =”si”

    cont=cont+1

si no

fi si

fi per

si cont = tots els vehicles de la zona

   fi de jornada = verdader

si no

   fi de jornada = fals

fi si

fi acció

acció  fi de jornada del vehicle

obres pendents és un enter
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recorregut per totes les plantes de la zona

si és la planta assignada

        obres pendents = 0

        recorregut per l’ordre de trajectes

            si situació de trajecte = " "

            obres pendents = obres pendents + 1

        si no

            fi si

            fi recorregut

        si (camions en cua - 1) > obres pendents

                hora de sortida de planta = hora d’arribada a planta

numero de hores = hora de sortida de planta – hora d’entrada a 

planta

                si dinat = "si" 

                    numero de hores = Hoja11.Cells(i, 14) - 1 / 24

                si no

                fi si

                  situació = " "

                hora del moviment = " "

                fi de jornada = "si"

            si no

        fi si
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si no

fi si

fi recorregut

fi acció

acció ordenar incidències

hora de la primera incidència = hora de la primera incidència guardada en l’historial de 

moviments de vehicles

    recorregut per els moviments del historial

        si incidència = " " o incidència resolta = "si" 

        si no

            si hora de la incidència < hora de la primera incidència

                      hora de la primera incidència = hora de la incidència

            si no

             fi si

         fi si

        hora de la incidència = hora de la següent incidència

    fi recorregut

    hora de parada per incidència = hora de la primera incidència

fi acció

acció ordenar trajectes



Annex Pág. 15

per cada planta cal fer

recorregut dels trajectes de la planta

es guarda de cada trajecte les següents característiques:

 hora de sortida del trajecte
 obra a la que pertany el trajecte
 número de trajecte
 hora d´arribada

fi recorregut

s´ordenen els trajectes en ordre ascendent en funció de la seva hora de sortida

fi per

fi acció

acció historial

fer fins que hi hagi moviments

fi fer fins

Es guarden els següents valors cada cop que un vehicle realitza un moviment

hora del moviment del vehicle = hora que s’ha realitzat l’acció 

vehicle = codi del vehicle que ha realitzat l’acció

situació = acció que ha realitzat el vehicle

obra =  el codi del obra si el vehicle te una obra assignada

fi acció

acció buscar nova hora (nova hora és un real, cas és un caràcter)

següent hora és un real

següent cas és un caràcter
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fer fins que un vehicle tingui una hora assignada

fi fer fins

nova hora = hora del vehicle

cas = situació del vehicle

recorregut per tots els vehicles de la zona

  si el vehicle ha acabat la jornada o no te hora assignada

si no

        següent hora = hora del següent vehicle

            següents cas = situació del següent vehicle

        si següent hora < nova hora 

            nova hora = següent hora

                    cas = següent cas

            si següent hora = nova hora

                    si cas ≠ següent cas

                                   si cas = "sortida de planta" 

            si cas = "assignar obra"

                                si següent cas = "sortida de planta"

                                        nova hora = següent

                                cas = següent cas

                    

                    si no
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fi si

si cas = "arribada a planta"

                    si següent cas = "sortida de planta" o següent cas = "assignar obra"

                    nova hora = següent hora

                    cas = següent cas

                    si no

                    fi si      

si cas = "sortida de obra"

                    si següent cas = "arribada obra"

si no

                        nova hora = següent hora

                        cas = següent cas

                        fi si

                    si no

                    nova hora = següent hora

                    cas = següent cas

                fi si

            si no

            fi si

        si no

        fi si  

       fi recorregut

fi acció
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acció hora de dinar (codi del vehicle és un caràcter)

planta és un caràcter

si el vehicle ha dinat 

si no

planta = planta assignada (bi, on i pot ser 1, 2, 3 o 4)

si  hora del moviment ≥ 13:00 i hora del moviment <14:00

   hora del moviment = hora del moviment + 1 hora

dinat = “si”

si hora del moviment ≥ 14:00 i següent trajecte a servir pertanyent a la planta 

assignada té hora de sortida < 14:00

hora del moviment = hora del moviment + 1 hora

        dinat = “si”

        si no

fi si

fi si

fi acció

acció hora de dinar dels vehicles en cua (t anterior és un real, t actual és un real, ha dinat 

és un boleà)

si t anterior ≤ 12:59 i t actual > 12:59 

        ha dinat = fals

                obres entre las 13 i 14 = 0

                    recorregut ordre dels trajectes de sortida la planta

                    si hora del trajecte de sortida > 12:59 i hora del trajecte de sortida < 14:00
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                        obres entre las 13 i 14 = obres entre las 13 i 14 + 1

                    si no

                     fi si

                     fi recorregut

camions en cua = numero de camions en cua a la planta

            recorregut per tots els vehicles de la planta

                           si situació = "cua" 

                                   dinat = "si"

                                   hores en cua = hores en cua + 12:59 – hora d’entrada a cua

hora de sortida de cua = " "

                                    hora d’entrada a cua = 13:55

                                    fi si

                                 si situació = "sortida planta"

trajecte assignat al vehicle = numero de trajecte de la obra 

assignada

                    obra assignada al vehicle = " "

                    

                    hores en cua = hores en cua + 12:59 – hora d’entrada a cua

       hora de sortida de cua = " "

                   hora d’entrada a cua = 13:55

                   situació del trajecte = " "

                   situació = "assignar obra"

                   hora per assignar obra = 13:55
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                   dinat = "si"

si situació = "assignar obra"             

                    situació = "cua"                    

                    hores en cua = hores en cua + 12:59 – hora d’entrada a cua                    

                    hora de sortida de cua = " "                    

                    hora d’entrada a cua = 13:55                                                                                

                    hora per assignar obra = ""                    

                    dinat = "si"

             si no                    

             fi si                  

            fi recorregut              

si no

    ha dinat = Verdader

fi si

fi acció

acció arribada a planta (i és un enter, inci és un enter)

recorregut per cada una de les plantes

si és la planta assignada

    posició en cua = camions en cua + 1   

    acció fi de jornada del vehicle    

si fi de jornada = "si"
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si no            

        si posició en cua = 1     

            situació = "assignar obra"    

            hora d’entrada a cua = hora d’arribada a planta    

            acció assignar obra (i, inci)        

        si posició en cua = 2 

            situació = "assignar obra"

                  fer fins que trobi el vehicle amb posició en cua = 1

                            fi fer fins

                        hora d’entrada a cua = hora d’arribada a planta

hora per assignar obra = hora de sortida de planta del camió 

amb posició de cua = 1

                si posició en cua > 2

                situació = "cua"

                        hora d’entrada a cua = hora d’arribada a planta

               si no  

        fi si        

    fi si

 si no

    fi si

fi recorregut

fi acció
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acció assignar obra (i és un enter, inci és un enter)

recorregut per cada una de les plantes

si és la planta assignada  

    si no hi ha trajectes pendents        

        situació = " "

        fi de jornada = "si"        

    si no        

        si hora per assignar obra < hora de sortida del trajecte               

                tc = temps de càrrega de la planta * m3 restants    

            si hora per assignar obra + tc ≤ hora de sortida del trajecte            

                obra assignada al vehicle = obra a la que pertany el trajecte                

                trajecte assignat al vehicle = numero de trajecte de la obra assignada                

                    

                si trajecte assignat al vehicle = últim trajecte de l’obra                                    

                    si resto confirmat = "no"

si resto = 0

  resto confirmat = "si"                                     

                      si no

  resto confirmat = "si"

  m3 restants = m3 restants + resto

  tc = temps de càrrega de la planta * m3 restants                         

                    si no                    
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                    fi si

                si no                

                fi si                

                situació = "sortida planta"

                hora sortida de planta del vehicle = hora de sortida del trajecte

                situació del trajecte = "assignat"

                hora sortida de cua  = hora sortida de planta del vehicle – tc

                hores en cua = hores en cua + (hora de sortida de cua- hora d’entrada a cua)

                si m3 restants > 5                 

                    m3 transportats = 6                

                    m3 restants = m3 restants - 6                              

                si no                

                    m3 transportats = m3 restants

                fi si                

            si no

            

                incidència = "si"          

                tipus d’incidència = "assignar obra"               

                hora de la incidència = hora d’assignació d’obra del vehicle              

   acció buscar trajectes en la mateixa hora i mateixa planta (planta, hora)

            fi si    

        si no        

            incidència = "si"               
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            tipus d’incidència = "assignar obra"               

            hora de la incidència = hora d’assignació d’obra del vehicle      

  acció buscar trajectes en la mateixa hora i mateixa planta (planta, hora)

        fi si                

    fi si

    si no

 fi si

fi recorregut        

fi acció

acció sortida de planta (i és un enter)

distància és enter

situació = "arribada a obra"

numero de viatges = numero de viatges + 1

posició en cua = " "

hora de sortida de cua = " "

hora d’entrada a cua = " "

recorregut per cada una de les plantes

si és la planta assignada

distància = distancia de l’obra assignada al vehicle a la planta 

assignada    

    Km recorreguts = distància + Km recorreguts
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    m3 totals = m3 totals + m3 transportats

        recorregut per els vehicles assignats a la planta

        si posició en cua = 2

                        si fi de jornada = "si"            

                posició en cua = 1                

            si no

                         posició en cua = 1            

hora per assignar obra = hora sortida de 

planta del vehicle

                situació = "assignar obra"                

            fi si        

        si posició en cua > 2 Then 

            posició en cua = posició en cua - 1   

        si no 

        fi si    

    fi recorregut

  

  fi si

fi recorregut

hora d’arribada a obra = hora sortida de planta del vehicle + (distància / velocitat mitja de la 

planta assignada)

fi acció

acció arribada a obra (i és un enter)
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si hora de l’última descàrrega a l’obra = " "

hora de sortida de obra = hora d’arribada a obra + (m3 transportats * velocitat mitja de la 

planta assignada)

    hora de l’última descàrrega a l’obra = hora de sortida de obra

si no

    si hora d’arribada a obra ≥ hora de l’última descàrrega a l’obra         

 hora de sortida de obra = hora d’arribada a obra + (m3 transportats * velocitat mitja 

de la planta assignada)

        hora de l’última descàrrega a l’obra = hora de sortida de obra

    si no

hora de sortida de obra = hora de l’última descàrrega a l’obra + (m3 transportats * 

velocitat mitja de la planta assignada)

        hora de l’última descàrrega a l’obra = hora de sortida de obra

        fi si

    fi si

situació = "sortida de obra"

fi acció

acció sortida d’obra (i és un enter, inci és un enter)

distància és un enter

recorregut per cada una de les plantes

  si és la planta assignada

    distància = distancia de l’obra assignada al vehicle a la planta assignada

    Km recorreguts) = distància + Km recorreguts)
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        Hora d’arribada = hora d’arribada del trajecte de l’obra assignat al vehicle

        situació del trajecte = "fet"

si no

fi si

fi recorregut

situació = "arribada a planta"

hora d’arribada a planta = hora de sortida d’obra + (distància / velocitat mitja de la 

planta assignada)

recorregut per cada una de les plantes

si és la planta assignada

    si (hora d’arribada = hora d’arribada a planta)

            acció hora de dinar (i, o, h, k)  

    si no 

       si hi ha augments en les necessitats de vehicles

                    si hora d’arribada a planta < hora d’arribada

                incidència = "si"

   

                tipus d’incidència = "sortida d’obra"

                hora de la incidència = hora d’arribada a planta

                informació incidència = "arribada abans hora"                

                A/D de vehicles = "augment"                

                Hora d’A/D = hora d’arribada a planta                

            si no
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                incidència = "si"   

                tipus d’incidència = "sortida d’obra"  

                hora de la incidència = hora d’arribada a planta   

                informació incidència = "arribada desprès de l’hora"                               

                A/D de vehicles = "augment"    

                Hora d’A/D = hora d’arribada a planta

fi si            

        si no hi aguments ni disminucions en les necessitats de vehicles        

            si hora d’arribada a planta < hora d’arribada

                incidència = "si"   

                tipus d’incidència = "sortida d’obra"   

                hora de la incidència = hora d’arribada a planta 

                Incidència resolta = "si"   

                informació incidència = "arribada abans hora"            

            si no                

                incidència = "si"

   

                tipus d’incidència = "sortida d’obra"   

                hora de la incidència = hora d’arribada a planta 

                Incidència resolta = "si"

                informació incidència = "arribada desprès de l’hora"                

            fi si        

        si no                 



Annex Pág. 29

            si hora d’arribada a planta < hora d’arribada

   incidència = "si"   

                tipus d’incidència = "sortida d’obra"   

                hora de la incidència = hora d’arribada a planta   

                informació incidència = "arribada abans hora"                

                A/D de vehicles = "disminució"                

                Hora d’A/D = hora d’arribada a planta            

            si no

                incidència = "si"   

                tipus d’incidència = "sortida d’obra"   

                hora de la incidència = hora d’arribada a planta   

                informació incidència = "arribada després de l’hora"                

                A/D de vehicles = "disminució"                

                Hora d’A/D = hora d’arribada a planta

            fi si        

        fi si

   fi si           

acció hora de dinar (i, c, columna, k)

  si no

  fi si

fi recorregut

fi acció
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acció buscar trajectes en la mateixa hora i mateixa planta(planta és un caràcter, hora és 

un real)

recorregut per tots els trajectes  

si la planta assignada al trajecte = planta i hora sortida del trajecte = hora

recorregut per totes les obres  

si obra = obra a la que pertany el trajecte

es guarda el codi de l´obra, el nº de trajecte afectat, el nº de 

trajectes que té l´obra, prioritat de l´obra 

si no

fi si

fi recorregut

si no

fi si

fi recorregut

ordenar les obres per prioritat i si han estat iniciades

fi acció
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B.3.- Pseudocodi: Algorismes de resolució d´incidències 

acció canviar vehicle

Aquest algorisme serveix per moure un vehicle de la seva planta assignada 

inicialment, a una nova planta. Es necessita donar la planta on es vol enviar el 

vehicle i l´hora en que es vol que hi sigui. 

planta canvi es un caràcter

temps de trajecte és un real

distància planta canvi - planta vehicle i és un real

velocitat vehicles planta canvi és un real

velocitat planta vehicle és un real

hora necessitat és un real

temps en cua vehicle i  és un real

i és un enter

recorregut per tots els  vehicles

Objectiu: determinar els vehicles candidats a canviar de planta

si planta assignada  = planta canvi o situació ≠ “cua”

si no

temps de trajecte = 2* (distància planta canvi - planta vehicle)/ (velocitat 

vehicles planta canvi + velocitat planta vehicle)   

hora d’arribada a planta  = temps actual + temps de trajecte

si hora d’arribada a planta < hora necessitat

Guardar codi del vehicle , planta assignada ,  posició  en cua , 

situació, temps de trajecte, hora d’arribada a planta, distància planta 

canvi-planta vehicle
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recorregut

en aquest recorregut s´ha de buscar l´hora en que faria la 

pròxima sortida el vehicle

fi recorregut

temps en cua = propera sortida vehicle – temps actual

si no

fi si

fi si

fi recorregut

Cal ordenar els vehicles candidats segons els criteris següents: temps de trajecte (ordre 

ascendent), hora d’arribada (ordre descendent), temps en cua (ordre descendent)

x = número de vehicles candidats

i=1

mentre i ≤ x 

acció prova vehicle (i)

fi mentre

i = 1

fer fins que  i > número de vehicles candidats o canvi vehicle i = “verdader”

i = i+1

fi fer

si i > número de vehicles

No hi ha cap vehicle que es pot canviar de planta

si no
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Si que hi ha com a mínim un vehicle que es pot canviar

acció moure vehicle (i, planta canvi)

fi si

fi acció

acció prova vehicle (i és un enter)

hora sortida vehicle i és un real

canvi vehicle i és un boleà

hora sortida vehicle i = temps actual

canvi vehicle i = fals

es comprova que si treure el vehicle de la seva  planta inicial representa un augment de 

necessitats

si no hi ha augments de necessitats de vehicles

canvi vehicle i = verdader

es guarda el valor “canvi vehicle i” 

si no 

fi si

fi acció

acció moure vehicle (i és un enter, planta canvi és un caràcter)

Aquesta acció serveix per treure el vehicle de la seva planta inicial i col·locar-lo a la nova 

planta de canvi. Per tant cal treure el vehicle de la seva planta inicial i situar-lo a la nova 

planta en el seu lloc corresponent. Cal modificar la cua de la planta inicial.
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situació  = “arribada a planta“

planta assignada = planta canvi

hora del moviment = hora d´arribada  

Es guarda el valor les tres variables actualitzades

fi acció

acció millor hora

canvi és un booleà

nova hora primer trajecte és un real

h màx és un real

x és un enter

canvi combinat és un caràcter

planta(n) és una taula de n enters

augment de necessitats de vehicles és un enter

si el nº d´obres afectades =1     

si hora actual ≤  hora del vehicle que ha de realitzar el trajecte

 s´ha de retardar l´obra a partir del trajecte afectat

hora inici càrrega = hora del vehicle que ha de realitzar el trajecte

marge = marge de retràs reduït de ĺ obra

si els m3 restants a servir de l´obra ≥ 6

temps de càrrega = 6x temps de càrrega de la planta assignada de 

l´obra
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si no

temps de càrrega = m3 restants de servir x temps de càrrega de la     

        planta assignada de l´obra

fi si

        nova hora primer trajecte = hora inici càrrega + temps de càrrega        

        h màx = hora de sortida del primer trajecte afectat + marge

canvi = fals               

acció retard obra (marge, canvi, hmax, nova hora primer trajecte)

si  canvi = fals

nova hora primer trajecte = “ ”

es guarda a taula “planta(n)” les distàncies de l´obra a les altres 

plantes de possible canvi

s´ordena la taula “planta(n) en ordre ascendent       

fer fins que canvi = vertader o canvis > n elements de la taula

planta de canvi = planta de canvi proposada             

si el primer trajecte afectat = 1                

últim trajecte = nº de trajectes que té l´obra afectada    

                               

fer fins canvi = vertader o  últim trajecte = 0                

                    x = -1                     

canvi combinat = “no”

acció prova obra (obra, x, canvi combinat, 

augments de necessitats de vehicles)
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hora trajecte 1 = hora que té inicialment 

assignada l´obra                        

si  hora actual > hora de sortida en la nova 

planta + el seu marge reduït

últim trajecte = 0

planta de canvi proposada = “”

si no

si hora de sortida en la nova planta ≤ 

hora actual + temps de càrrega en la 

nova planta

hora de sortida en la nova 

planta = hora actual + temps de 

càrrega en la nova planta

si no

fi si

fi si

acció crear trajectes

nova hora primer trajecte = hora del primer 

trajecte a la planta proposada                            

                     

hora de sortida del trajecte 1 a la nova planta = 

nova hora primer trajecte – (nº del primer 

trajecte afectat -1) x temps de descàrrega a la 

nova                             

                            acció crear trajectes

x = 1

canvi combinat = “no”
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acció prova obra (obra,  x, canvi combinat, 

augments de necessitats de vehicles)

hora de sortida planta inicial = horatrajecte1

acció crear trajectes

si  la suma d´augments de necessitats a la 

planta inicial + a la planta proposada ≤ 0           

      

canvi = vertader                            

                            si no

fi si                        

                        últim trajecte = últim trajecte -1                         

                                                           

fi fer fins                                                

                    si no

                 x = -1                

                    canvi combinat = “no”

acció prova obra (obra, x, canvi combinat, augments 

de necessitats de vehicles)

hora trajecte 1 = hora que té inicialment assignada 

l´obra

planta assignada = nova planta proposada               

                  

acció crear trajectes                    

nova hora primer trajecte = hora del primer trajecte a 

la nova planta proposada                    
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si nova hora primer trajecte + marge reduït de l´obra < 

hora actual

planta de canvi proposada = “”                  

acció crear trajectes (es desfan els canvis, és 

a dir, es creen els trajectes a partir de l´hora 

que tenia abans de fer el canvi de planta)

si no 

si nova hora primer trajecte ≤ hora actual + 

temps de càrrega a la  nova planta proposada 

nova hora primer trajecte = hora actual +          

temps de càrrega a la  nova planta proposada 

                      

                        si no 

fi si                        

                       fi si                                                             

hora de sortida del trajecte 1 a la nova planta = nova 

hora primer trajecte – (nº del primer trajecte afectat -1) 

x temps de descàrrega a la nova                         

acció  crear trajectes 

                       x = 1

canvi combinat = “no”

acció prova obra (obra, x, canvi combinat, augments

de necessitats de vehicles)

acció crear trajectes (es desfan els canvis, és a dir, es 

creen els trajectes a partir de l´hora que tenia abans 

de fer el canvi de planta)
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si   la suma d´augments de necessitats a la planta 

inicial + a la planta proposada ≤ 0

canvi = vertader

si no

fi si

fi si                  

canvis = canvis +1

fi fer fins que                        

si canvi = fals

planta de canvi proposada = “”                 

nova hora primer trajecte = hora inici càrrega + temps de 

càrrega                    

marge = marge ampliat de retard                        

            h màx = hora de sortida del primer trajecte afectat +   

                                                            marge

acció retard obra (marge, canvi, hmax, nova hora primer 

trajecte)

si no

                         fi si            

si canvi = fals              

nova hora primer trajecte = “ no canvi”                    

si no 

fi si
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si no

fi si

si no        

fi si  

si no hi ha més d´una obra

hora inici de càrrega = hora del vehicle que ha de realitzar el trajecte          

canvi = vertader

obres a moure´s = nº obres afectades que s’han de retrassar 

i = 1

    fer fins que i > obres a moure’s 

marge = marge de retràs reduït de ĺ obra afectada

                    si els m3 restants a servir de l´obra ≥ 6

temps de càrrega = 6x temps de càrrega de la planta assignada de 

l´obra

si no

temps de càrrega = m3 restants de servir x temps de càrrega de la     

        planta assignada de l´obra

fi si

nova hora primer trajecte = hora inici càrrega + temps de càrrega        

        h màx = hora de sortida del primer trajecte afectat + marge          

          si  nova hora primer trajecte ≤ h màx.        

    si el primer trajecte afectat de l´obra = 1                

x = -1         
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                canvi combinat = “si”                                

acció prova obra (obra, x, canvi combinat, augments de 

necessitats de vehicles)

hora inicial = hora de sortida del trajecte 1

hora de sortida del trajecte 1 = nova hora primer trajecte

      

acció crear trajectes                      

                 x = 1

canvi combinat = “si”

acció prova obra (obra, x, canvi combinat, augments de 

necessitats de vehicles)

 si no hi ha augment de necessitats a la planta 

hora del  vehicle que ha de realitzar el trajecte= nova 

hora primer trajecte

marge ampliat de retard = marge ampliat de retard –

(nova hora primer trajecte – hora inicial)               

         

marge ampliat d’avanç = marge ampliat de retard + 

(nova hora primer trajecte – hora inicial) 

            si  marge reduït de retard > marge ampliat de retard

marge reduït de retard = marge ampliat de       

                retard

si no

fi si

si no
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fi si                

                    si i = obres a moure’s

si  hi ha augments de necessitats a la planta               

                es guarda l´hora en que hi ha el  primer

si no 

fi si

si no 

fi si

acció crear trajectes (es desfan els canvis, és a dir, es creen 

els trajectes a partir de ĺ hora que tenia abans de fer el retard)

si no (el primer trajecte afectat de l´obra ≠ 1)

x = -1

canvi combinat = “si”

acció prova obra (obra, x, canvi combinat, augments de 

necessitats de vehicles)

descàrrega no permesa des de = hora inicial de sortida del 

trajecte

descàrrega no permesa fins = nova hora primer trajecte

acció crear trajectes

x = 1

canvi combinat = “si”

acció prova obra (obra, x, canvi combinat, augments de 

necessitats de vehicles)
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si no hi ha augments de necessitats de vehicles

hora del  vehicle que ha de realitzar el trajecte = nova 

hora primer trajecte

si no

fi si                                            

                si i = obres a moure’s

si  hi ha augments de necessitats a la planta               

                es guarda l´hora en que hi ha el  primer

si no 

fi si

si no 

fi si

descàrrega no permesa des de = “ ”

descàrrega no permesa fins = “ ”

acció crear trajectes (es desfan els canvis, és a dir, es creen 

els trajectes a partir de l´hora que tenia abans de fer el retard)

fi si

si no 

nova hora primer trajecte = “supera el seu marge”

fi si
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i = i + 1

fi fer fins

fi si 

fi acció

acció crear trajectes

En aquesta acció es creen tots ells trajectes de l’obra

taula de sortides (i) es un enter

taula d’arribades (i) es un enter    

si hora de sortida del 1er trajecte < 7:00       

hora de sortida del 1er trajecte = 7:00    

si no            

    sortida(1) = hora de sortida del 1er trajecte

    arribada(1) = sortida(1) + temps de servei

   si arribada(1) > 12:59 i arribada(1) < 14:00    

    arribades (1) = sortides (1) + temps de servei + 1 hora        

fi si

i = 2

mentre i ≤ nº de trajectes

sortida(i) = sortida(i-1) + temps de descàrrega

arribada(i) = sortida(i-1) + temps de servei

si arribada(i) >12:59 i arribada(i) <14:00
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arribades (1) = sortides (1) + temps de servei + 1 hora

si no

fi si 

si sortida(i) > 12:59 i sortida (i) < 14:00

sortida(i) = 14:00

arribada(i) = sortida(i) + temps de servei

si arribada(i) >12:59 i arribada(i) <14:00

arribades (1) = sortides (1) + temps de servei + 1 hora

si no

fi si 

si sortida(i) > descàrrega no permesa des de i sortida(i) > descàrrega no permesa 

fins 

sortida(i) = descàrrega no permesa fins

arribada(i)=sortida(i) +temps de servei

si arribada(i) >12:59 i arribada(i) <14:00

arribades (1) = sortides (1) + temps de servei + 1 hora

si no

fi si 

si no

fi si

fi mentre

fi acció
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acció prova obra (obra és un caràcter, x és un enter, canvi combinat és un caràcter, 

augment de necessitats de vehicles és un enter)

planta és un caràcter

si x = -1

planta = planta  inici

si x = 1

si planta fi = “ ”

planta = planta inici

si no 

planta = planta fi

fi si

si canvi combinat = “si”

si no

si x = 1

si planta fi = “ ”

si augmenta necessitats de vehicles a la planta inici 

augment de necessitats de vehicles = 1

si no     

augment de necessitats de vehicles = 0

    fi si     

                si no 

si augmenta la suma de necessitats de vehicles a la planta 

d´inici  i a la planta fi 
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                augment de necessitats de vehicles = 1

si no     

augment de necessitats de vehicles = 0

    fi si

fi si

si no

fi si

fi si

si no

fi si

fi acció

acció retard obra(marge és un real, canvi és un boleà, hmax és un real, nova hora primer 

trajecte real)

x és un enter

canvi combinat és un caràcter

augment de necessitats de vehicles és un enter

fer fins que marge ≤ 0 o canvi = vertader o nova hora primer trajecte ≥ hmax

si nova hora primer trajecte ≤ hmax

si  encara no s´ha iniciat cap trajecte de l´obra 

x = -1

canvi combinat = “no”
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acció prova obra (obra, x, canvi combinat, augments de necessitats 

de vehicles)

hora de la 1ª sortida = nova hora primer trajecte

acció crear trajectes (a partir de ĺ hora de la nova sortida

x = 1 

acció prova obra (obra, x, canvi combinat, augments de necessitats 

de vehicles)

si no hi ha augments de necessitat de vehicles                     

canvi = vertader    

    actualització del marge ampliat de retràs

actualització del marge ampliat d´avanç

si marge reduït > marge ampliat de retràs

marge reduït = marge ampliat de retràs

si no

fi si

acció crear trajectes (es desfan els canvis, és a dir, es creen 

els trajectes a partir de ĺ hora que tenia abans de fer el retard)

si no 

nova hora primer trajecte = nova hora primer trajecte + un 

minut 

marge = hmax – hora de la nova sortida

acció crear trajectes (es desfan els canvis, és a dir, es creen 

els trajectes a partir de ĺ hora que tenia abans de fer el retard)

fi si
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si no  (s´ha iniciat algun trajecte de l´obra)

x = -1

canvi combinat = “no“

acció prova obra (obra,  x, canvi combinat, augments de necessitats 

de vehicles)

descàrrega no permesa des de = hora sortida del trajecte a partir del 

qual es vol retardar l´obra             

descàrrega no permesa fins = hora de la nova sortida

acció crear trajectes

x = 1

canvi combinat = “no”

acció prova obra (obra, x, canvi combinat, augments de necessitats 

de vehicles)

si no hi ha augments de necessitats de vehicles

canvi = vertader

actualització del marge ampliat de retràs

actualització del marge ampliat d´avanç

si marge reduït > marge ampliat de retràs

marge reduït = marge ampliat de retràs

si no

fi si

acció crear trajectes (es desfan els canvis, és a dir, es creen 

els trajectes a partir de ĺ hora que tenia abans de fer el retard)

descàrrega no permesa des de = “”
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descàrrega no permesa fins = “”

si no

acció crear trajectes (es desfan els canvis, és a dir, es creen 

els trajectes a partir de ĺ hora que tenia abans de fer el retard)

descàrrega no permesa des de = “”

descàrrega no permesa fins = “”

hora de la nova sortida = hora de la nova sortida + un minut

marge = hmax – hora de la nova sortida

fi si

fi si        

            si no

fi si

fi fer

fi acció

acció desfer assignacions (planta afectada és un real, hora de l´obra és un real)

i és un enter

i = 1 

fer fins que i > número de trajectes que té la planta afectada o hora del primer trajecte 

afectat  de ĺ obra > hora de sortida del trajecte i

i = i +1 
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fi fer

si i ≤ número de trajectes que té la planta afectada i situació del trajecte i = “assignat” 

mentre  la situació del trajecte i  = “assignat”    

situació del trajecte i = “ “

per al vehicle que té trajecte assignat i fer

obra assignada al vehicle =  “”

 trajecte assignat al vehicle= “”

 situació = “ assignar obra”

hora  per assignar obra = hora actual

fi per

i = i + 1 

fi mentre

fi si

fi acció
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B.4.- Algorisme de canvi de planta 

acció parada de planta

planta parada és un caràcter

inici parada de planta és un real

fi parada de planta és un real

i és un enter

canvi de planta és un boleà

nova hora és un real

recorregut de totes les obres

Objectiu: determinar els trajectes de les obres que es veuen afectats per la parada

si planta assignada a l´obra = Planta parada

i = 1

fer fins que hora trajecte ≥  inici parada de planta i  hora trajecte < fi parada 

de planta o i > número de trajectes de l´obra  

i = i+1

fi fer

si  i <= número de trajectes de l´obra

guardar codi de l´obra, número de trajectes, hora de sortida del 

trajecte, marge de l´obra.

si no

fi si

si no 



Annex Pág. 53

fi si

fi recorregut        

recorregut de totes les obres afectades

acció desfer assignacions

acció Millor hora

si  canvi de planta = verdader

acció moure obres

si no

si  nova hora = “no canvi”

si  hora del trajecte i + marge de l´obra < hora fi parada de planta

nova hora = fi parada de planta

acció Moure obres

si no

fsi

si no

acció Moure obres

fsi

fsi

fi recorregut

fi acció
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acció anul·lació de comanda 

S’executa quan es vol anul·lar una obra, aquesta pot ser ja iniciada o no.

Es necessita informació sobre:  el codi de l´obra a esborrar així com els trajectes que es 

volen suspendre.

obra es un caràcter 

obra és el codi de l´obra a esborrar

acció borra obra (obra)                        

acció crear trajectes 

acció desfer assignacions

acció ordenar trajectes

fi acció

acció borra obra (obra és un caràcter)

S´eliminen els trajectes que falten per servir de l´obra a la planta en que estaven 

assignats

fi acció

acció creació de comanda 

Cal introduir la planta des de la qual es vol servir la comanda i l´hora de la primera entrega. 

planta introduïda és un caràcter

contador és un enter

x és un enter

canvi combinat és un caràcter

augment de necessitats de vehicles és un enter
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contador = 1

recorregut de totes les obres

Objectiu: determinar el codi de la nova obra

si els dos primers caràcters del codi de l´obra = planta introduïda

contador = contador + 1   

si no

fi si

fi recorregut

si contador < 10

codi obra nova  = planta introduïda +”0”+ contador 

si no 

codi obra nova  = planta introduïda + contador 

fi si

en aquest moment cal introduir les següents característiques de ĺ obra nova:

codi de descàrrega, m3 a servir, prioritat, temps de flexibilitat de la 1ª entrega, si vol pausa 

per dinar, codi del producte a demanar, resto confirmat (si o no ), volum de resto(m3).  

acció crear trajectes

x = 1

canvi combinat = “no”

fer fins que augments de necessitat de vehicles ≤ 0 o augments de necessitat de vehicles 

= “no accepto obra”

acció prova obra (obra,  x, canvi combinat, augments de necessitats de vehicles)
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si  augments de necessitats de vehicles

cal modificar l´hora de la primera entrega

si l´hora de la primera entrega = “”

augments de necessitat de vehicles = “no accepto obra”

si no

acció crear trajectes

fi si  

si no

fi si

fi fer

si augments de necessitat de vehicles ≤ “0”

acció crear obra (obra)

acció ordenar trajectes

si no

fi si   

fi acció

acció crear obra (obra és un caràcter)

Es creen  els trajectes que falten per servir de l´obra a la planta en que s’han 

assignat i a ĺ hora nova indicada

fi acció
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acció resto obra(k és un enter, resto és un caràcter, s és un enter, f1 és un enter)

x és un enter

canvi combinat és un caràcter

hora de la pròxima sortida és un real

si resto = 0

si no

resto = f1

M3  totals = M3  totals + resto

M3  restants = M3  restants + resto

canvi combinat = “no”

acció crear trajectes

si  nova hora del primer trajecte = “”

nova hora del primer trajecte = hora de l´últim trajecte de l´obra

si no 

fi si

x = 1

acció prova obra (obra, x, canvi combinat, augments de necessitats de vehicles)

si no hi ha augments de necessitats de vehicles

acció crear obra(obra)

acció ordenar trajectes

si no

acció crear trajectes

    

Hi ha una incidència ja que el resto d´aquesta obra provoca un augment de 



Pág. 58 Annex

necessitats, i per tant cal replanificar les obres afectades 

fi si

fi si

fi acció
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Annex C: Historials

En aquest apartat es mostren dos historials. Un fa referència a tots els moviments realitzats 

pels vehicles durant una jornada laboral i l´altra a totes les incidències de funcionament que 

sorgeixen. Les dades corresponen a la simualció realitzada per a la jornada laboral del 

dilluns.

C.1.- Historial de moviments dels vehicles

Hora Vehicle Situació Obra
7:00 b001 arribada planta
7:00 b002 arribada planta
7:00 b003 arribada planta
7:00 b004 arribada planta
7:00 b005 arribada planta
7:00 b006 arribada planta
7:00 b007 arribada planta
7:00 b008 arribada planta
7:00 b009 arribada planta
7:00 b010 arribada planta
7:00 b011 arribada planta
7:00 b012 arribada planta
7:00 b013 arribada planta
7:00 b014 arribada planta
7:00 b015 arribada planta
7:00 b016 arribada planta
7:00 b017 arribada planta
7:00 b018 arribada planta
7:00 b019 arribada planta
7:00 b020 arribada planta
7:00 b021 arribada planta
7:00 b022 arribada planta
7:00 b023 arribada planta
7:00 b024 arribada planta
7:00 b025 arribada planta
7:00 b026 arribada planta
7:00 b027 arribada planta
7:00 b028 arribada planta
7:00 b029 arribada planta
7:00 b030 arribada planta
7:00 b031 arribada planta
7:00 b032 arribada planta
7:00 b033 arribada planta
7:00 b034 arribada planta
7:00 b035 arribada planta
7:00 b036 arribada planta
7:00 b037 arribada planta
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7:00 b038 arribada planta
7:00 b039 arribada planta
7:00 b040 arribada planta
7:00 b041 arribada planta
7:00 b042 arribada planta
7:00 b043 arribada planta
7:00 b044 arribada planta
7:00 b045 arribada planta
7:00 b046 arribada planta
7:00 b047 arribada planta
7:00 b048 arribada planta
7:00 b049 arribada planta
7:15 b023 sortida planta b301
7:15 b024 assignar obra
7:24 b024 sortida planta b301
7:24 b025 assignar obra
7:30 b001 sortida planta b101
7:30 b011 sortida planta b201
7:30 b002 assignar obra
7:30 b012 assignar obra
7:34 b025 sortida planta b301
7:34 b026 assignar obra
7:36 b001 arribada obra b101
7:38 b011 arribada obra b201
7:39 b012 sortida planta b201
7:39 b013 assignar obra
7:40 b002 sortida planta b101
7:40 b003 assignar obra
7:43 b026 sortida planta b301
7:43 b027 assignar obra
7:45 b023 arribada obra b301
7:46 b001 sortida obra b101
7:46 b002 arribada obra b101
7:48 b011 sortida obra b201
7:48 b012 arribada obra b201
7:49 b013 sortida planta b201
7:49 b014 assignar obra
7:50 b002 sortida obra b101
7:53 b001 arribada planta
7:53 b027 sortida planta b301
7:53 b028 assignar obra
7:54 b023 sortida obra b301
7:54 b024 arribada obra b301
7:56 b011 arribada planta
7:56 b002 arribada planta
7:57 b012 sortida obra b201
7:57 b013 arribada obra b201
7:58 b014 sortida planta b201
7:58 b015 assignar obra
8:00 b003 sortida planta b102
8:00 b035 sortida planta b402
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8:00 b004 assignar obra
8:00 b036 assignar obra
8:00 b036 assignar obra
8:01 b036 sortida planta b405
8:01 b037 assignar obra
8:04 b024 sortida obra b301
8:04 b025 arribada obra b301
8:04 b037 sortida planta b401
8:04 b038 assignar obra
8:04 b004 assignar obra
8:04 b038 assignar obra
8:04 b038 assignar obra
8:06 b012 arribada planta
8:07 b038 sortida planta b404
8:07 b039 assignar obra
8:07 b013 sortida obra b201
8:07 b014 arribada obra b201
8:09 b004 sortida planta b102
8:09 b005 assignar obra
8:09 b005 assignar obra
8:10 b015 sortida planta b202
8:10 b016 assignar obra
8:10 b016 assignar obra
8:10 b039 sortida planta b403
8:10 b040 assignar obra
8:10 b040 assignar obra
8:10 b036 arribada obra b405
8:12 b040 sortida planta b407
8:12 b041 assignar obra
8:13 b025 sortida obra b301
8:13 b026 arribada obra b301
8:15 b016 sortida planta b203
8:15 b017 assignar obra
8:15 b013 arribada planta
8:16 b041 sortida planta b404
8:16 b042 assignar obra
8:16 b014 sortida obra b201
8:17 b005 sortida planta b406
8:17 b006 assignar obra
8:18 b035 arribada obra b402
8:20 b015 arribada obra b202
8:22 b042 sortida planta b407
8:22 b043 assignar obra
8:22 b037 arribada obra b401
8:23 b026 sortida obra b301
8:23 b027 arribada obra b301
8:24 b023 arribada planta
8:25 b014 arribada planta
8:25 b016 arribada obra b203
8:26 b043 sortida planta b404
8:26 b044 assignar obra
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8:27 b006 sortida planta b406
8:27 b007 assignar obra
8:27 b040 arribada obra b407
8:28 b027 sortida obra b301
8:28 b039 arribada obra b403
8:30 b044 sortida planta b402
8:30 b045 assignar obra
8:30 b045 assignar obra
8:31 b005 arribada obra b406
8:32 b045 sortida planta b407
8:32 b046 assignar obra
8:33 b003 arribada obra b102
8:34 b024 arribada planta
8:35 b038 arribada obra b404
8:36 b046 sortida planta b404
8:36 b047 assignar obra
8:36 b040 sortida obra b407
8:36 b042 arribada obra b407
8:37 b007 sortida planta b406
8:37 b008 assignar obra
8:41 b005 sortida obra b406
8:41 b006 arribada obra b406
8:42 b047 sortida planta b407
8:42 b048 assignar obra
8:42 b003 sortida obra b102
8:42 b004 arribada obra b102
8:43 b025 arribada planta
8:45 b038 sortida obra b404
8:45 b041 arribada obra b404
8:46 b042 sortida obra b407
8:47 b045 arribada obra b407
8:48 b035 sortida obra b402
8:48 b044 arribada obra b402
8:49 b048 sortida planta b401
8:49 b049 assignar obra
8:49 b049 assignar obra
8:49 b004 sortida obra b102
8:50 b049 sortida planta b404
8:50 b040 arribada planta
8:50 b028 assignar obra
8:50 b028 assignar obra
8:50 b040 assignar obra
8:51 b006 sortida obra b406
8:51 b007 arribada obra b406
8:53 b026 arribada planta
8:53 b044 sortida obra b402
8:54 b041 sortida obra b404
8:54 b043 arribada obra b404
8:55 b017 sortida planta b202
8:55 b018 assignar obra
8:55 b018 assignar obra
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8:55 b036 sortida obra b405
8:56 b005 arribada planta
8:56 b045 sortida obra b407
8:56 b047 arribada obra b407
8:58 b027 arribada planta
8:58 b039 sortida obra b403
9:00 b008 sortida planta b103
9:00 b028 sortida planta b303
9:00 b040 sortida planta b424
9:00 b009 assignar obra
9:00 b009 assignar obra
9:00 b029 assignar obra
9:00 b018 sortida planta b204
9:00 b019 assignar obra
9:00 b042 arribada planta
9:01 b007 sortida obra b406
9:02 b008 arribada obra b103
9:03 b036 arribada planta
9:04 b043 sortida obra b404
9:04 b046 arribada obra b404
9:05 b015 sortida obra b202
9:05 b017 arribada obra b202
9:06 b047 sortida obra b407
9:06 b006 arribada planta
9:07 b035 arribada planta
9:07 b009 sortida planta b104
9:07 b010 assignar obra
9:07 b037 sortida obra b401
9:07 b048 arribada obra b401
9:07 b042 sortida planta b307
9:07 b036 assignar obra
9:10 b029 sortida planta b303
9:10 b030 assignar obra
9:10 b045 arribada planta
9:10 b018 arribada obra b204
9:12 b044 arribada planta
9:13 b038 arribada planta
9:13 b046 sortida obra b404
9:15 b019 sortida planta b203
9:15 b020 assignar obra
9:16 b003 arribada planta
9:16 b007 arribada planta
9:16 b015 arribada planta
9:17 b039 arribada planta
9:19 b049 arribada obra b404
9:19 b040 arribada obra b424
9:20 b030 sortida planta b303
9:20 b031 assignar obra
9:20 b047 arribada planta
9:22 b042 arribada obra b307
9:22 b004 arribada planta
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9:23 b041 arribada planta
9:23 b049 sortida obra b404
9:25 b016 sortida obra b203
9:25 b019 arribada obra b203
9:26 b037 arribada planta
9:28 b009 arribada obra b104
9:30 b020 sortida planta b205
9:30 b021 assignar obra
9:30 b028 arribada obra b303
9:30 b031 sortida planta b303
9:30 b032 assignar obra
9:30 b032 assignar obra
9:31 b042 sortida obra b307
9:32 b043 arribada planta
9:34 b036 sortida planta b401
9:34 b035 assignar obra
9:34 b032 sortida planta b304
9:34 b033 assignar obra
9:36 b016 arribada planta
9:38 b020 arribada obra b205
9:40 b021 sortida planta b202
9:40 b022 assignar obra
9:40 b028 sortida obra b303
9:40 b029 arribada obra b303
9:40 b033 sortida planta b303
9:40 b034 assignar obra
9:42 b046 arribada planta
9:44 b034 sortida planta b304
9:44 b023 assignar obra
9:45 b010 sortida planta b103
9:45 b035 sortida planta b408
9:45 b001 assignar obra
9:45 b045 assignar obra
9:45 b042 arribada planta
9:47 b008 sortida obra b103
9:47 b010 arribada obra b103
9:48 b020 sortida obra b205
9:49 b035 arribada obra b408
9:50 b029 sortida obra b303
9:50 b030 arribada obra b303
9:50 b023 sortida planta b303
9:50 b024 assignar obra
9:50 b008 arribada planta
9:50 b017 sortida obra b202
9:50 b021 arribada obra b202
9:52 b049 arribada planta
9:52 b001 sortida planta b104
9:52 b002 assignar obra
9:52 b048 sortida obra b401
9:52 b036 arribada obra b401
9:54 b024 sortida planta b304
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9:54 b025 assignar obra
9:56 b020 arribada planta
10:00 b002 sortida planta b105
10:00 b045 sortida planta b424
10:00 b005 assignar obra
10:00 b005 assignar obra
10:00 b044 assignar obra
10:00 b030 sortida obra b303
10:00 b031 arribada obra b303
10:00 b022 sortida planta b204
10:00 b011 assignar obra
10:00 b011 assignar obra
10:00 b025 sortida planta b303
10:00 b026 assignar obra
10:01 b017 arribada planta
10:03 b011 sortida planta b207
10:03 b012 assignar obra
10:04 b032 arribada obra b304
10:04 b026 sortida planta b304
10:04 b027 assignar obra
10:07 b005 sortida planta b106
10:07 b006 assignar obra
10:08 b012 sortida planta b206
10:08 b013 assignar obra
10:10 b006 sortida planta b105
10:10 b003 assignar obra
10:10 b028 arribada planta
10:10 b031 sortida obra b303
10:10 b033 arribada obra b303
10:10 b027 sortida planta b303
10:10 b028 assignar obra
10:10 b002 arribada obra b105
10:10 b018 sortida obra b204
10:10 b022 arribada obra b204
10:11 b048 arribada planta
10:13 b009 sortida obra b104
10:13 b001 arribada obra b104
10:14 b032 sortida obra b304
10:14 b034 arribada obra b304
10:14 b028 sortida planta b304
10:15 b013 sortida planta b203
10:15 b014 assignar obra
10:16 b011 arribada obra b207
10:16 b005 arribada obra b106
10:19 b044 sortida planta b401
10:19 b038 assignar obra
10:19 b012 arribada obra b206
10:19 b040 sortida obra b424
10:19 b045 arribada obra b424
10:20 b029 arribada planta
10:20 b029 assignar obra



Pág. 66 Annex

10:20 b033 sortida obra b303
10:20 b023 arribada obra b303
10:20 b002 sortida obra b105
10:20 b006 arribada obra b105
10:21 b018 arribada planta
10:23 b011 sortida obra b207
10:24 b006 sortida obra b105
10:24 b029 sortida planta b303
10:24 b034 sortida obra b304
10:24 b024 arribada obra b304
10:25 b014 sortida planta b202
10:25 b015 assignar obra
10:25 b015 assignar obra
10:25 b010 sortida obra b103
10:25 b019 sortida obra b203
10:25 b013 arribada obra b203
10:27 b010 arribada planta
10:30 b003 sortida planta b107
10:30 b007 assignar obra
10:30 b007 assignar obra
10:30 b030 arribada planta
10:30 b015 sortida planta b208
10:30 b016 assignar obra
10:30 b023 sortida obra b303
10:30 b025 arribada obra b303
10:31 b003 arribada obra b107
10:31 b002 arribada planta
10:34 b030 sortida planta b303
10:34 b024 sortida obra b304
10:34 b026 arribada obra b304
10:34 b006 arribada planta
10:35 b009 arribada planta
10:35 b021 sortida obra b202
10:35 b014 arribada obra b202
10:36 b011 arribada planta
10:36 b019 arribada planta
10:37 b007 sortida planta b104
10:37 b004 assignar obra
10:37 b004 assignar obra
10:37 b038 assignar obra
10:37 b036 sortida obra b401
10:37 b044 arribada obra b401
10:38 b015 arribada obra b208
10:39 b040 arribada planta
10:40 b031 arribada planta
10:40 b025 sortida obra b303
10:40 b027 arribada obra b303
10:44 b031 sortida planta b303
10:44 b032 arribada planta
10:44 b026 sortida obra b304
10:44 b028 arribada obra b304
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10:45 b038 sortida planta b408
10:45 b039 assignar obra
10:45 b013 sortida obra b203
10:46 b021 arribada planta
10:48 b028 sortida obra b304
10:49 b035 sortida obra b408
10:49 b038 arribada obra b408
10:50 b033 arribada planta
10:50 b027 sortida obra b303
10:53 b016 sortida planta b206
10:53 b020 assignar obra
10:53 b035 arribada planta
10:54 b029 arribada obra b303
10:54 b034 arribada planta
10:54 b032 sortida planta b303
10:54 b033 assignar obra
10:56 b036 arribada planta
10:56 b013 arribada planta
10:58 b001 sortida obra b104
10:58 b007 arribada obra b104
11:00 b004 sortida planta b109
11:00 b008 assignar obra
11:00 b008 assignar obra
11:00 b020 sortida planta b204
11:00 b017 assignar obra
11:00 b017 assignar obra
11:00 b017 assignar obra
11:00 b023 arribada planta
11:04 b039 sortida planta b401
11:04 b047 assignar obra
11:04 b047 assignar obra
11:04 b012 sortida obra b206
11:04 b016 arribada obra b206
11:04 b029 sortida obra b303
11:04 b030 arribada obra b303
11:04 b024 arribada planta
11:05 b017 sortida planta b210
11:05 b018 assignar obra
11:05 b018 assignar obra
11:07 b047 sortida planta b424
11:07 b041 assignar obra
11:07 b008 sortida planta b110
11:07 b010 assignar obra
11:10 b025 arribada planta
11:10 b018 sortida planta b202
11:10 b011 assignar obra
11:10 b011 assignar obra
11:10 b004 arribada obra b109
11:10 b022 sortida obra b204
11:10 b020 arribada obra b204
11:14 b030 sortida obra b303
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11:14 b031 arribada obra b303
11:14 b026 arribada planta
11:15 b010 sortida planta b111
11:15 b002 assignar obra
11:15 b002 assignar obra
11:15 b012 arribada planta
11:15 b011 sortida planta b210
11:15 b019 assignar obra
11:16 b003 sortida obra b107
11:17 b003 arribada planta
11:18 b028 arribada planta
11:19 b017 arribada obra b210
11:19 b045 sortida obra b424
11:20 b027 arribada planta
11:20 b001 arribada planta
11:20 b014 sortida obra b202
11:21 b019 sortida planta b209
11:21 b021 assignar obra
11:21 b018 arribada obra b202
11:21 b022 arribada planta
11:22 b002 sortida planta b104
11:22 b006 assignar obra
11:22 b006 assignar obra
11:22 b044 sortida obra b401
11:22 b039 arribada obra b401
11:23 b010 arribada obra b111
11:24 b031 sortida obra b303
11:24 b032 arribada obra b303
11:26 b047 arribada obra b424
11:27 b019 arribada obra b209
11:29 b017 sortida obra b210
11:29 b011 arribada obra b210
11:30 b006 sortida planta b112
11:30 b041 sortida planta b409
11:30 b009 assignar obra
11:30 b037 assignar obra
11:30 b037 assignar obra
11:30 b021 sortida planta b208
11:30 b013 assignar obra
11:31 b032 sortida obra b303
11:31 b014 arribada planta
11:32 b037 sortida planta b410
11:32 b043 assignar obra
11:32 b011 sortida obra b210
11:34 b008 arribada obra b110
11:34 b029 arribada planta
11:35 b043 sortida planta b412
11:35 b046 assignar obra
11:37 b009 sortida planta b106
11:37 b003 assignar obra
11:38 b015 sortida obra b208
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11:38 b021 arribada obra b208
11:38 b013 sortida planta b206
11:38 b012 assignar obra
11:38 b046 sortida planta b411
11:38 b042 assignar obra
11:39 b045 arribada planta
11:41 b044 arribada planta
11:42 b041 arribada obra b409
11:42 b043 arribada obra b412
11:42 b042 sortida planta b410
11:42 b049 assignar obra
11:43 b007 sortida obra b104
11:43 b002 arribada obra b104
11:44 b017 arribada planta
11:44 b030 arribada planta
11:44 b037 arribada obra b410
11:45 b003 sortida planta b109
11:45 b001 assignar obra
11:45 b046 arribada obra b411
11:46 b005 sortida obra b106
11:46 b009 arribada obra b106
11:46 b015 arribada planta
11:47 b041 sortida obra b409
11:47 b011 arribada planta
11:49 b049 sortida planta b401
11:49 b048 assignar obra
11:49 b048 assignar obra
11:49 b038 sortida obra b408
11:49 b016 sortida obra b206
11:49 b013 arribada obra b206
11:51 b012 sortida planta b209
11:51 b022 assignar obra
11:51 b022 assignar obra
11:52 b048 sortida planta b408
11:52 b040 assignar obra
11:52 b043 sortida obra b412
11:53 b038 arribada planta
11:54 b006 arribada obra b112
11:54 b031 arribada planta
11:54 b037 sortida obra b410
11:54 b042 arribada obra b410
11:55 b004 sortida obra b109
11:55 b003 arribada obra b109
11:56 b022 sortida planta b202
11:56 b014 assignar obra
11:56 b014 assignar obra
11:56 b005 arribada planta
11:56 b048 arribada obra b408
11:57 b019 sortida obra b209
11:57 b012 arribada obra b209
11:58 b042 sortida obra b410
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11:58 b043 arribada planta
11:59 b041 arribada planta
12:00 b040 sortida planta b413
12:00 b035 assignar obra
12:00 b035 assignar obra
12:00 b016 arribada planta
12:01 b014 sortida planta b204
12:01 b017 assignar obra
12:01 b017 assignar obra
12:01 b032 arribada planta
12:01 b035 sortida planta b414
12:01 b036 assignar obra
12:03 b019 arribada planta
12:03 b017 sortida planta b211
12:03 b015 assignar obra
12:04 b036 sortida planta b415
12:04 b045 assignar obra
12:04 b013 sortida obra b206
12:05 b007 arribada planta
12:06 b018 sortida obra b202
12:06 b004 arribada planta
12:06 b037 arribada planta
12:06 b022 arribada obra b202
12:07 b045 sortida planta b424
12:07 b044 assignar obra
12:07 b001 sortida planta b104
12:07 b005 assignar obra
12:07 b039 sortida obra b401
12:07 b049 arribada obra b401
12:10 b005 sortida planta b113
12:10 b007 assignar obra
12:10 b042 arribada planta
12:10 b020 sortida obra b204
12:12 b014 arribada obra b204
12:12 b017 arribada obra b211
12:13 b010 sortida obra b111
12:15 b013 arribada planta
12:16 b009 sortida obra b106
12:16 b018 arribada planta
12:17 b017 sortida obra b211
12:18 b040 arribada obra b413
12:19 b008 sortida obra b110
12:19 b035 arribada obra b414
12:21 b015 sortida planta b209
12:21 b011 assignar obra
12:21 b010 arribada planta
12:21 b020 arribada planta
12:22 b036 arribada obra b415
12:25 b017 arribada planta
12:26 b009 arribada planta
12:26 b039 arribada planta
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12:26 b047 sortida obra b424
12:26 b045 arribada obra b424
12:27 b012 sortida obra b209
12:27 b015 arribada obra b209
12:27 b005 arribada obra b113
12:28 b002 sortida obra b104
12:28 b001 arribada obra b104
12:30 b007 sortida planta b109
12:30 b004 assignar obra
12:30 b011 sortida planta b208
12:30 b016 assignar obra
12:30 b016 assignar obra
12:30 b005 sortida obra b113
12:33 b012 arribada planta
12:34 b044 sortida planta b401
12:34 b038 assignar obra
12:34 b038 assignar obra
12:34 b016 sortida planta b212
12:34 b019 assignar obra
12:38 b021 sortida obra b208
12:38 b011 arribada obra b208
12:38 b038 sortida planta b411
12:38 b043 assignar obra
12:38 b004 assignar obra
12:38 b004 assignar obra
12:38 b043 assignar obra
12:40 b003 sortida obra b109
12:40 b007 arribada obra b109
12:41 b040 sortida obra b413
12:41 b019 sortida planta b202
12:41 b013 assignar obra
12:42 b035 sortida obra b414
12:44 b016 arribada obra b212
12:45 b046 sortida obra b411
12:45 b038 arribada obra b411
12:45 b008 arribada planta
12:46 b004 sortida planta b416
12:46 b010 assignar obra
12:46 b010 assignar obra
12:46 b047 arribada planta
12:46 b021 arribada planta
12:48 b005 arribada planta
12:50 b002 arribada planta
12:51 b013 sortida planta b209
12:51 b018 assignar obra
12:51 b003 arribada planta
12:51 b046 arribada planta
12:51 b022 sortida obra b202
12:51 b019 arribada obra b202
12:52 b043 sortida planta b408
12:52 b041 assignar obra
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12:52 b049 sortida obra b401
12:52 b044 arribada obra b401
12:53 b010 sortida planta b104
12:53 b009 assignar obra
12:53 b009 assignar obra
12:54 b006 sortida obra b112
12:56 b048 sortida obra b408
12:56 b043 arribada obra b408
12:57 b015 sortida obra b209
12:57 b013 arribada obra b209
13:05 b038 sortida obra b411
13:12 b014 sortida obra b204
13:13 b001 sortida obra b104
13:14 b016 sortida obra b212
13:14 b010 arribada obra b104
13:15 b004 arribada obra b416
13:16 b043 sortida obra b408
13:25 b007 sortida obra b109
13:26 b045 sortida obra b424
13:27 b013 sortida obra b209
13:36 b019 sortida obra b202
13:37 b044 sortida obra b401
13:38 b011 sortida obra b208
13:45 b004 sortida obra b416
13:52 b036 sortida obra b415
13:55 b009 assignar obra
13:55 b009 assignar obra
13:55 b018 assignar obra
13:55 b018 assignar obra
13:55 b033 assignar obra
13:55 b041 assignar obra
13:59 b040 arribada planta
13:59 b010 sortida obra b104
14:00 b033 sortida planta b302
14:00 b041 sortida planta b401
14:00 b034 assignar obra
14:00 b037 assignar obra
14:00 b037 assignar obra
14:00 b018 sortida planta b202
14:00 b020 assignar obra
14:00 b020 assignar obra
14:00 b020 assignar obra
14:00 b048 arribada planta
14:01 b035 arribada planta
14:02 b009 sortida planta b104
14:02 b008 assignar obra
14:02 b008 assignar obra
14:02 b008 assignar obra
14:02 b008 assignar obra
14:02 b022 arribada planta
14:02 b037 sortida planta b424
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14:02 b042 assignar obra
14:02 b042 assignar obra
14:03 b015 arribada planta
14:04 b042 sortida planta b417
14:04 b039 assignar obra
14:05 b020 sortida planta b204
14:05 b017 assignar obra
14:05 b017 assignar obra
14:06 b008 sortida planta b416
14:06 b005 assignar obra
14:06 b005 assignar obra
14:10 b017 sortida planta b208
14:10 b012 assignar obra
14:10 b018 arribada obra b202
14:11 b049 arribada planta
14:11 b038 arribada planta
14:14 b005 sortida planta b109
14:14 b002 assignar obra
14:14 b002 assignar obra
14:16 b020 arribada obra b204
14:17 b042 arribada obra b417
14:18 b006 arribada planta
14:18 b041 arribada obra b401
14:18 b017 arribada obra b208
14:20 b043 arribada planta
14:21 b002 sortida planta b108
14:21 b003 assignar obra
14:22 b042 sortida obra b417
14:22 b037 arribada obra b424
14:22 b014 arribada planta
14:23 b009 arribada obra b104
14:23 b016 arribada planta
14:25 b005 arribada obra b109
14:30 b012 sortida planta b213
14:30 b039 sortida planta b421
14:30 b021 assignar obra
14:30 b021 assignar obra
14:30 b047 assignar obra
14:30 b047 assignar obra
14:30 b033 arribada obra b302
14:32 b021 sortida planta b214
14:32 b022 assignar obra
14:32 b047 sortida planta b419
14:32 b046 assignar obra
14:33 b013 arribada planta
14:34 b022 sortida planta b216
14:34 b015 assignar obra
14:35 b001 arribada planta
14:35 b002 arribada obra b108
14:35 b042 arribada planta
14:35 b046 sortida planta b420
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14:35 b040 assignar obra
14:36 b008 arribada obra b416
14:36 b007 arribada planta
14:38 b040 sortida planta b422
14:38 b048 assignar obra
14:38 b048 assignar obra
14:38 b039 arribada obra b421
14:39 b015 sortida planta b215
14:39 b014 assignar obra
14:39 b012 arribada obra b213
14:41 b041 sortida obra b401
14:41 b048 sortida planta b421
14:41 b035 assignar obra
14:41 b035 assignar obra
14:42 b021 arribada obra b214
14:42 b047 arribada obra b419
14:43 b035 sortida planta b423
14:43 b049 assignar obra
14:43 b022 arribada obra b216
14:44 b046 arribada obra b420
14:45 b014 sortida planta b202
14:45 b016 assignar obra
14:45 b049 sortida planta b418
14:45 b038 assignar obra
14:45 b015 arribada obra b215
14:46 b045 arribada planta
14:46 b011 arribada planta
14:47 b003 sortida planta b104
14:47 b006 assignar obra
14:47 b019 arribada planta
14:48 b039 sortida obra b421
14:50 b048 arribada obra b421
14:53 b008 sortida obra b416
14:55 b018 sortida obra b202
14:55 b014 arribada obra b202
14:56 b044 arribada planta
14:57 b039 arribada planta
14:58 b022 sortida obra b216
14:59 b006 sortida planta b109
14:59 b001 assignar obra
14:59 b041 arribada planta
15:00 b016 sortida planta b217
15:00 b034 sortida planta b302
15:00 b013 assignar obra
15:00 b013 assignar obra
15:00 b023 assignar obra
15:00 b048 sortida obra b421
15:02 b049 arribada obra b418
15:02 b038 sortida planta b424
15:02 b043 assignar obra
15:05 b013 sortida planta b218
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15:05 b011 assignar obra
15:05 b040 arribada obra b422
15:06 b018 arribada planta
15:08 b016 arribada obra b217
15:08 b022 arribada planta
15:08 b009 sortida obra b104
15:08 b003 arribada obra b104
15:09 b048 arribada planta
15:10 b005 sortida obra b109
15:10 b006 arribada obra b109
15:10 b011 sortida planta b208
15:10 b019 assignar obra
15:10 b019 assignar obra
15:10 b035 arribada obra b423
15:11 b036 arribada planta
15:13 b013 arribada obra b218
15:14 b004 arribada planta
15:15 b016 sortida obra b217
15:15 b015 sortida obra b215
15:15 b019 sortida planta b219
15:15 b018 assignar obra
15:16 b020 sortida obra b204
15:18 b017 sortida obra b208
15:18 b011 arribada obra b208
15:20 b002 sortida obra b108
15:20 b005 arribada planta
15:21 b010 arribada planta
15:21 b015 arribada planta
15:22 b037 sortida obra b424
15:22 b038 arribada obra b424
15:22 b049 sortida obra b418
15:23 b008 arribada planta
15:23 b016 arribada planta
15:23 b043 sortida planta b422
15:23 b042 assignar obra
15:23 b019 arribada obra b219
15:25 b018 sortida planta b219
15:25 b022 assignar obra
15:25 b022 assignar obra
15:26 b020 arribada planta
15:27 b017 arribada planta
15:27 b021 sortida obra b214
15:30 b033 sortida obra b302
15:30 b034 arribada obra b302
15:30 b009 arribada planta
15:30 b022 sortida planta b202
15:30 b015 assignar obra
15:32 b001 sortida planta b104
15:32 b007 assignar obra
15:33 b002 arribada planta
15:33 b019 sortida obra b219
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15:33 b018 arribada obra b219
15:36 b021 arribada planta
15:37 b018 sortida obra b219
15:39 b012 sortida obra b213
15:40 b049 arribada planta
15:40 b035 sortida obra b423
15:40 b014 sortida obra b202
15:41 b022 arribada obra b202
15:42 b037 arribada planta
15:42 b019 arribada planta
15:44 b007 sortida planta b109
15:44 b004 assignar obra
15:45 b018 arribada planta
15:49 b012 arribada planta
15:50 b015 sortida planta b218
15:50 b016 assignar obra
15:50 b040 sortida obra b422
15:50 b043 arribada obra b422
15:51 b014 arribada planta
15:53 b003 sortida obra b104
15:53 b001 arribada obra b104
15:55 b006 sortida obra b109
15:55 b007 arribada obra b109
15:58 b013 sortida obra b218
15:58 b015 arribada obra b218
16:00 b016 sortida planta b220
16:00 b023 sortida planta b302
16:00 b020 assignar obra
16:00 b020 assignar obra
16:00 b024 assignar obra
16:00 b024 assignar obra
16:00 b033 arribada planta
16:02 b042 sortida planta b424
16:02 b045 assignar obra
16:02 b045 assignar obra
16:03 b045 sortida planta b419
16:03 b044 assignar obra
16:03 b044 assignar obra
16:04 b024 sortida planta b305
16:04 b025 assignar obra
16:05 b020 sortida planta b221
16:05 b017 assignar obra
16:05 b006 arribada planta
16:05 b044 sortida planta b420
16:05 b039 assignar obra
16:05 b039 assignar obra
16:06 b013 arribada planta
16:07 b035 arribada planta
16:08 b016 arribada obra b220
16:08 b039 sortida planta b425
16:08 b041 assignar obra
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16:08 b001 sortida obra b104
16:10 b017 sortida planta b208
16:10 b021 assignar obra
16:10 b021 assignar obra
16:10 b041 sortida planta b426
16:10 b048 assignar obra
16:12 b047 sortida obra b419
16:13 b039 arribada obra b425
16:13 b015 sortida obra b218
16:13 b045 arribada obra b419
16:14 b046 sortida obra b420
16:14 b044 arribada obra b420
16:14 b025 sortida planta b305
16:14 b026 assignar obra
16:15 b003 arribada planta
16:15 b021 sortida planta b220
16:15 b019 assignar obra
16:15 b020 arribada obra b221
16:18 b040 arribada planta
16:18 b016 sortida obra b220
16:18 b011 sortida obra b208
16:18 b017 arribada obra b208
16:19 b041 arribada obra b426
16:21 b015 arribada planta
16:22 b047 arribada planta
16:22 b038 sortida obra b424
16:22 b042 arribada obra b424
16:23 b046 arribada planta
16:23 b021 arribada obra b220
16:24 b026 sortida planta b305
16:24 b028 assignar obra
16:25 b019 sortida planta b220
16:25 b018 assignar obra
16:26 b022 sortida obra b202
16:26 b016 arribada planta
16:27 b011 arribada planta
16:30 b004 sortida planta b114
16:30 b018 sortida planta b224
16:30 b048 sortida planta b427
16:30 b012 assignar obra
16:30 b012 assignar obra
16:30 b036 assignar obra
16:30 b036 assignar obra
16:30 b034 sortida obra b302
16:30 b023 arribada obra b302
16:30 b001 arribada planta
16:31 b012 sortida planta b222
16:31 b014 assignar obra
16:31 b036 sortida planta b428
16:31 b049 assignar obra
16:33 b021 sortida obra b220
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16:33 b019 arribada obra b220
16:34 b024 arribada obra b305
16:34 b028 sortida planta b305
16:34 b027 assignar obra
16:34 b027 assignar obra
16:35 b043 sortida obra b422
16:36 b036 arribada obra b428
16:36 b048 arribada obra b427
16:36 b014 sortida planta b223
16:36 b013 assignar obra
16:37 b022 arribada planta
16:37 b019 sortida obra b220
16:39 b027 sortida planta b306
16:39 b029 assignar obra
16:39 b018 arribada obra b224
16:40 b049 sortida planta b427
16:40 b037 assignar obra
16:40 b007 sortida obra b109
16:42 b038 arribada planta
16:42 b021 arribada planta
16:42 b012 arribada obra b222
16:42 b014 arribada obra b223
16:43 b045 sortida obra b419
16:44 b044 sortida obra b420
16:44 b024 sortida obra b305
16:44 b025 arribada obra b305
16:44 b029 sortida planta b305
16:44 b030 assignar obra
16:45 b019 arribada planta
16:46 b004 arribada obra b114
16:46 b048 sortida obra b427
16:46 b049 arribada obra b427
16:49 b030 sortida planta b306
16:49 b031 assignar obra
16:49 b041 sortida obra b426
16:49 b049 sortida obra b427
16:50 b007 arribada planta
16:53 b048 arribada planta
16:53 b044 arribada planta
16:53 b045 arribada planta
16:54 b004 sortida obra b114
16:54 b025 sortida obra b305
16:54 b026 arribada obra b305
16:54 b031 sortida planta b305
16:54 b032 assignar obra
16:56 b049 arribada planta
16:58 b041 arribada planta
16:58 b039 sortida obra b425
17:00 b032 sortida planta b302
17:00 b033 assignar obra
17:00 b034 arribada planta



Annex Pág. 79

17:02 b039 arribada planta
17:02 b012 sortida obra b222
17:02 b037 sortida planta b424
17:02 b035 assignar obra
17:03 b043 arribada planta
17:04 b026 sortida obra b305
17:04 b028 arribada obra b305
17:05 b013 sortida planta b221
17:05 b015 assignar obra
17:06 b015 sortida planta b223
17:06 b016 assignar obra
17:06 b016 assignar obra
17:09 b027 arribada obra b306
17:09 b018 sortida obra b224
17:10 b004 arribada planta
17:11 b016 sortida planta b208
17:12 b014 sortida obra b223
17:12 b015 arribada obra b223
17:13 b012 arribada planta
17:14 b024 arribada planta
17:14 b028 sortida obra b305
17:14 b029 arribada obra b305
17:15 b020 sortida obra b221
17:15 b013 arribada obra b221
17:18 b017 sortida obra b208
17:18 b014 arribada planta
17:19 b018 arribada planta
17:19 b027 sortida obra b306
17:19 b030 arribada obra b306
17:20 b016 arribada obra b208
17:22 b042 sortida obra b424
17:22 b037 arribada obra b424
17:22 b015 sortida obra b223
17:24 b025 arribada planta
17:24 b029 sortida obra b305
17:24 b031 arribada obra b305
17:26 b020 arribada planta
17:27 b017 arribada planta
17:28 b031 sortida obra b305
17:28 b015 arribada planta
17:29 b030 sortida obra b306
17:30 b023 sortida obra b302
17:30 b032 arribada obra b302
17:34 b026 arribada planta
17:36 b036 sortida obra b428
17:40 b036 arribada planta
17:42 b042 arribada planta
17:44 b028 arribada planta
17:49 b027 arribada planta
17:54 b029 arribada planta
17:58 b031 arribada planta
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17:59 b030 arribada planta
18:00 b033 sortida planta b302
18:00 b023 arribada planta
18:02 b035 sortida planta b424
18:02 b040 assignar obra
18:15 b013 sortida obra b221
18:20 b016 sortida obra b208
18:22 b037 sortida obra b424
18:22 b035 arribada obra b424
18:26 b013 arribada planta
18:28 b016 arribada planta
18:30 b032 sortida obra b302
18:30 b033 arribada obra b302
18:40 b033 sortida obra b302
18:42 b037 arribada planta
19:00 b032 arribada planta
19:02 b040 sortida planta b424
19:10 b033 arribada planta
19:22 b035 sortida obra b424
19:22 b040 arribada obra b424
19:42 b035 arribada planta
19:42 b040 sortida obra b424
20:02 b040 arribada planta
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C.2.- Historial de la resolució d´incidències

Només són presentats els valors dels camps corresponents entre la posició 0 i 7 de la taula 

mostrada en l´apartat A.6.

hora 
vehicle obra

planta 
inici

planta 
fi

trajecte 
ini

últim 
trajecte

Hora primer 
trajecte

Nova Hora 
primer trajecte

08:00 b405 b4 1 1 08:00 08:01
b401 b4 1 8 08:00 08:04
b406 b4 1 3 08:00 08:07
b403 b4 1 1 08:00 08:10

08:04 b406 b4 b1 1 3 08:05 08:05
08:04 b404 b4 1 5 08:07 08:07
08:04 b407 b4 1 5 08:00 08:10
08:09 b406 b1 1 3 08:05 08:17
08:10 b203 b2 1 3 08:10 08:15
08:10 b407 b4 1 5 08:10 08:12
08:30 b407 b4 3 5 08:32 08:32
08:49 b404 b4 5 5 08:45 08:50
08:50 b307 b4 b3 1 1 08:52 08:52

b407 b4 1 4 08:12
08:50 b307 b3 b4 1 1 09:07 09:07
08:55 b204 b2 1 5 09:00 09:00
09:00 b104 b1 1 9 09:00 09:07
09:30 b304 b3 1 5 09:30 09:34
10:00 b106 b1 1 2 10:00 10:07
10:00 b207 b2 1 1 10:03 10:03

b206 b2 1 3 10:08 10:08
10:20 b303 b3 9 12 10:20 10:24
10:25 b208 b2 1 7 10:30 10:30
10:30 b108 b1 1 4 10:30 10:37
10:37 b429 b1 b4 1 10:37 10:37

b108 b1 1 1 12:52
11:00 b110 b1 1 1 11:00 11:07
11:00 b210 b2 1 2 11:05 11:05
11:00 b209 b2 1 4 11:00 11:10
11:04 b424 b4 3 10 11:00 11:07
11:05 b202 b2 5 10 11:10 11:10
11:10 b209 b2 1 4 11:10 11:21
11:15 b112 b1 1 1 11:15 11:22
11:22 b112 b1 1 1 11:22 11:30
11:30 b410 b4 1 2 11:30 11:32

b412 b4 1 1 11:30 11:35
b411 b4 1 2 11:30 11:38

11:49 b408 b4 3 4 11:45 11:52
11:51 b202 b2 6 10 11:55 11:56
11:56 b204 b2 4 5 12:00 12:01
12:00 b414 b4 1 1 12:00 12:01
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b415 b4 1 1 12:00 12:04
12:01 b211 b2 1 1 12:00 12:03
12:30 b212 b2 1 1 12:30 12:34
12:34 b416 b4 1 2 12:30 12:37
12:38 b416 b4 b1 1 2 12:39 12:39
12:38 b416 b1 1 2 12:39 12:46
12:46 b104 b1 6 9 12:52 12:53
12:53 b108 b1 1 1 12:52 13:01
13:55 b104 b1 7 9 14:00 14:02
13:55 b202 b2 8 10 14:00 14:00
14:00 b424 b4 5 10 14:00 14:02
14:00 b204 b2 5 5 14:00 14:05
14:00 b208 b2 4 7 14:00 14:05
14:02 b109 b1 4 6 14:00 14:10
14:02 b108 b1 1 1 14:00 14:20
14:02 b416 b1 2 2 14:00 14:06
14:02 b417 b4 1 1 14:00 14:04
14:05 b208 b2 4 7 14:05 14:10
14:06 b109 b1 4 6 14:10 14:14
14:14 b108 b1 1 1 14:20 14:21
14:30 b214 b2 1 1 14:30 14:32

b216 b2 1 1 14:30 14:34
b215 b2 1 1 14:30 14:39

14:30 b419 b4 1 2 14:30 14:32
b420 b4 1 2 14:30 14:35
b422 b4 1 2 14:30 14:38
b423 b4 1 1 14:30 14:40
b418 b4 1 1 14:30 14:42

14:38 b421 b4 2 2 14:40 14:41
14:41 b423 b4 1 1 14:43 14:43

b418 b4 1 1 14:42 14:45
15:00 b218 b2 1 2 15:00 15:05

b219 b2 1 2 15:00 15:10
15:10 b219 b2 1 2 15:10 15:15
15:25 b202 b2 10 10 15:30 15:30
16:00 b221 b2 1 2 16:00 16:05
16:00 b305 b3 1 6 16:00 16:04
16:02 b419 b4 2 2 16:02 16:03
16:03 b425 b4 1 1 16:06 16:06

b426 b4 1 1 16:08 16:08
16:05 b425 b4 1 1 16:06 16:08

b426 b4 1 1 16:08 16:10
16:10 b220 b2 2 3 16:10 16:15
16:30 b222 b2 1 1 16:30 16:31

b223 b2 1 2 16:30 16:36
16:30 b428 b4 1 1 16:30 16:31
16:34 b306 b3 1 2 16:30 16:39
17:06 b208 b2 7 7 17:10 17:11


