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1. OBJECTIUS 
L’objectiu d’aquest projecte és estudiar diferents estratègies per a la millor gestió del servei en 

una cooperativa de cotxes elèctrics multiusuari (carsharing). 

Per tal de definir i estudiar la viabilitat d’aquestes estratègies, s’analitzaran un conjunt de 

variables proporcionades per la pròpia cooperativa, directament relacionades amb els principals 

problemes que poden sorgir en fer ús d’aquest servei. 

El tractament de dades es farà amb Excel, i una vegada identificats els patrons de comportament 

del sistema es dissenyarà i implementarà un model de simulació. 

Per altra banda, s’estudiaran les ineficiències del sistema,  i es proposaran les diferents 

estratègies per millorar el seu funcionament, es justificarà quina és la més viable i es conduirà 

una simulació de l’escenari en qüestió per analitzar el seu impacte potencial. 

2.ABSTRACT 
Aquest projecte té com a objectiu proposar estratègies per a millorar el servei ofert per una 

cooperativa de cotxes elèctrics multiusuari (carsharing), Som Mobilitat.  

L’objectiu s’aconseguirà a través de dues grans parts: anàlisi de dades i disseny i implementació 

d’un model de simulació per a extreure’n resultats i validar les estratègies generades a partir 

d’aquest mateix model. 

Les dades tractades en aquest treball han estat cedides per Som Mobilitat, prèvia eliminació de 

dades sensibles i personals dels usuaris del servei.  

L’anàlisi de dades es durà a terme amb l’eina Microsoft Excel, fent us del coneixements adquirits 

tant al grau com en altres etapes de l’educació. El model de simulació s’implementarà amb el 

programari Arena, de l’empresa amrericana Rockwell. 

Arena és un programari de simulació i automatització de models discrets on l’usuari construeix 

un model col·locant mòduls que representin la lògica dels processos requerits.  

Aquest treball vol mostrar també les grans avantatges d’un model de mobilitat com el que 

presenta Som Mobilitat, sostenible i al abast de tothom, sense preocupacions pel manteniment 

ni la compra d’un vehicle propi. 

3. ABAST I JUSTIFICACIÓ 
El treball estarà constituït per les següents branques principals: 

 

• Recollida de dades i adaptació per al seu tractament 

• Recerca sobre l’estat del carsharing a nivell europeu i detecció dels principals problemes 

en el cas de vehicles elèctrics 

• Tractament de les dades amb Excel 

• Estudi dels patrons de comportament dels clients en funció de les variables destacades 

• Definició de les diferents estratègies 

• Estudi de l’impacte de les estratègies en qüestió 

• Simulació dels escenaris amb Arena i extracció de dades 

• Conclusions 
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En el nostre cas, ens centrarem en la cooperativa Som Mobilitat de Mataró, entitat que 

col·labora amb altres cooperatives arreu d’Europa. Ells ens proporcionaran les dades necessàries 

per la conducció del treball i el suport necessari per aconseguir la millor solució possible. 

No s’inclourà en el treball:  

La implementació de l’estratègia escollida i el seguiment del seu impacte en l’aplicació real 

queden fora de l’abast d’aquest treball. 

4. INTRODUCCIÓ 
La idea de conduir aquest treball neix per varis motius. El primer és la motivació de realitzar un 

estudi en el sector del carsharing. A la població europea, sobretot de les grans ciutats, cada 

vegada li és més complicat. 

 Adquirir i mantenir un vehicle. És per això que les organitzacions del sector de la mobilitat que 

aposten per un model de negoci de compartició de vehicles em criden molt l’atenció, i aquesta 

postura va influir molt en l’elecció del meu TFG. 

L’altre motiu, que és el que dóna tema i objectiu al treball, és que coneixia casos on el servei 

havia presentat mancances, perjudicant l’experiència al usuari amb el servei ofert, ja fos perquè 

en iniciar el trajecte amb un cotxe no hi havia la suficient bateria o perquè no estava aparcat on 

hauria d’haver estat. També per temes de funcionalitat de l’aplicació mòbil, però no entrarem 

en aquest aspecte en el treball. 

Així doncs, vaig decidir que la idea d’analitzar dades de casos reals i treure conclusions per a 

millorar certs aspectes del servei podria ser interessant, i vam tirar-la endavant. 

Abans d’entrar en la part del desenvolupament, explicarem breument qui són Som Mobilitat, 

entrarem en detall en el sector del carsharing i explicarem el recorregut que ha de seguir una 

persona física d’inici a fi per llogar un cotxe, i també les tarifes. 

4.1.Som Mobilitat 
Som Mobilitat és una cooperativa SCCL (Societat Cooperativa de Consumidors i Usuaris) sense 

ànim de lucre, enfocada a impulsar accions, projectes i estratègies que respectin el medi 

ambient i contribueixin amb els desplaçaments sostenibles [1]. La seva activitat es centra en: 

Per això la seva activitat es centra en: 

• Dissenyar, produir i finançar nous serveis i productes tecnològics 

• Treballar en xarxa amb altres cooperatives 

• Contribuir i facilitar la creació de comunitats i noves cooperatives fora de Catalunya 

• Contribuir a la creació de grups locals i al finançament de projectes locals 

• Implicar els organismes públics 

Som Mobilitat neix impulsada per Som Energia i Som Connexió. Apareix el juny del 2016, amb 

79 socis per a impulsar aquest nou model de mobilitat compartida i sostenible. Ara, ja en són 

aproximadament 1200, amb una flota de 16 vehicles repartits per 8 municipis de Catalunya. 

El seu compromís social com a cooperativa és elevat, participen i organitzen activitats de 

conscienciació ciutadana, participen en esdeveniments i col·loquis per fer front al canvi climàtic, 

i impulsen campanyes sostenibles. 
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Junt amb Som Mobilitat, s’ha creat la primera xarxa europea de cooperatives de mobilitat 

elèctrica compartida amb energies renovables. Entre altres objectius, els principals són: 

• Ajudar a crear noves cooperatives 

• Compartir la plataforma de gestió (Web-app) 

• Compartir recursos i bones pràctiques 

• Fer projectes d’àmbit europeu 

• Representar les cooperatives davant les institucions europees 

• Crear una xarxa que permeti als usuaris viatjar per tot Europa amb vehicles elèctrics 

compartits 

A través dels anomenats grups locals, que són un conjunt de persones, ajuntaments o empreses 

compromesos en l’arribada del model de mobilitat compartida sostenible que ofereix Som 

Mobilitat, fan que el projecte arreli i prengui forma als diferents municipis de Catalunya. 

4.2. SECTOR DEL CARSHARING 
El cotxe privat a Espanya es va utilitzar al 2016 en el 62% dels desplaçaments, segons l’Informe 

VI Españoles ante la nueva movilidad [2]. També, un estudi recent de l'organització Ecologistas 

en Acción revela que el 98% de les persones de Barcelona respira aire contaminat, i que ja hi ha  

hagut 354 morts prematures per culpa del aire []. A més, es calcula que només a l'àrea 

metropolitana de Barcelona 3.500 persones moren cada any a causa de la contaminació 

atmosfèrica, provocada en gran mesura pels cotxes de combustió[9]. 

Per tot això es fa necessari un canvi del model actual i replantejar les formes de mobilitat. 

El carsharing és part d'aquesta evolució en el canvi de model de mobilitat, especialment a les 

ciutats. És el servei de lloguer de cotxes per períodes curts de temps, fins i tot per minuts, de 

forma immediata i a un preu accessible. A més, suposa una clara aposta per la mobilitat 

sostenible quan  que els vehicles que els operadors de carsharing ofereixen als clients són 100% 

elèctrics, híbrids i híbrids endollables. En definitiva, és una forma senzilla i sostenible de moure’s. 

A més, el carsharing ofereix una alternativa fins i tot a tenir un cotxe en propietat, eliminant les 

despeses que suposen l'adquisició, l'assegurança, el manteniment ..., permetent pagar només 

pel temps d’ús. 

Com comentava abans, cada vegada és més complicat per a la societat adquirir un vehicle i 

mantenir-lo, i per això la popularitat del servei de carsharing creix exponencialment, sobretot 

en joves. 

Si ens fixem en la il·lustració 1 [3], veiem un creixement exponencial en nombre d’usuaris, i una 

predicció d’us de cara el 2025 feta per Frost & Sullivan de 36 milions d’0usuaris a nivell mundial. 
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Il·lustració 1:Usuaris de Carsharing i predicció pel 2025. FONT: Statista 2018. imatge. 2018.. 

Veient aquestes prediccions, les empreses del sector estan en contínua evolució per millorar el 

servei ofert i establir-se com a mitjà de transport sostenible per a les generacions futures.  

Un clar exemple d’èxit del carsharing és Suïssa, on s’ha aconseguit implantar un sistema de 

carsharing a gran escala i prou sòlid per a consolidar-se i esdevenir sostenible: el Mobility 

Carsharing Switzerland, fundat l’any 1997 per dues cooperatives suïsses de carsharing que es 

fusionen per crear aquest servei. Un dels trets diferencials d’aquest servei, respecte a d’altres, 

és que Mobility Carsharing Switzerland ésuna cooperativa i, en certa manera, aquesta 

característica ha influït en el seu èxit, i en com s’han anant desenvolupant el sistema de 

carsharing a Suïssa.  

Actualment Suïssa és una de les majors comunitats d’usuaris de carsharing del món, amb un 

total de 177.100 usuaris, 66.800 dels quals són membres d’aquesta cooperativa. La il·lustració 2 

mostra l’extensa xarxa d’estacions de carsharing en aquest país. 

 

Il·lustració 2:Mapa d’estacions de carsharing a Suïssa. FONT: Referència 3. Mobility Car Sharing. Imatge. 2018. Accés 
21 Setembre 2019 
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4.3. LLOGUER D’UN COTXE 
El procés de lloguer d’un cotxe de Som Mobilitat és senzill, a través d’una aplicació mòbil. Tot 

seguit detallem els passos. 

4.3.1. Procés de reserva a SOM Mobilitat  
Primer de tot, l’usuari ha de ser soci de la cooperativa. Una vegada és soci, es descarrega 

l’aplicació de Som Mobilitat i demana que se li enviïn les credencials. La cooperativa valida que 

l’usuari és soci en un termini de 48h i les envia per correu al usuari. 

A partir d’aquí, s’inicia sessió i l’aplicació ens ofereix el següent menú, com veiem en la 

il·lustració 3: 

• El meu compte: Per gestionar dades personals i vinculacions bancàries 

• Buscar al mapa: Per trobar cotxes lliures per a fer les reserves 

• Historial: Per veure anteriors viatges 

• Assistència: Per contactar amb atenció al client 

• Novetats: Referent a actualitzacions de l’aplicació 

 

Il·lustració 3:Menú inicial de l'aplicació de Som 

L’usuari, per fer una reserva, clicarà al “Buscar al Mapa” i veurà quins cotxes pot reservar, amb 

altres dades disponibles com el nivell de la bateria actual, detalls del model de vehicle i el lloc 

exacte d’aparcament. Ho veiem a la il·lustració 4:  

 

Il·lustració 4:Mapa de vehicles disponibles i dades del vehicle seleccionat 
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Veiem també que ens dona dues opcions per a la reserva. L’opció de fer-ne ús al moment, i la 

de reservar per a una data i temps determinats. 

L’opció d’ús immediat ens permet fer una reserva al moment i que comenci a l’instant, a través 

del menú següent, com veiem a la il·lustració 5. 

 

Il·lustració 5:Reserva immediata 

En canvi, l’opció de reservar et permet fer una reserva a molt llarg termini, com veiem a la 

il·lustració 6. 

 

Il·lustració 6:Reserva a llarg termini 

El procés per a realitzar la reserva és molt senzill, un disseny pla que no dificulta la realització de 

la reserva al usuari. 

 

4.3.2. TARIFES 
Tenen dos tipus de tarifes per als usuaris. Una d’ús flexible, i l’altra de dies fixos. Les expliquem 

en detall a continuació, ja que ens servirà per maniobrar amb possibles bonificacions o 

descomptes en les estratègies que proposarem en funció dels resultats de l’anàlisi i la simulació. 
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4.3.2.1 Tarifa Flexible 

Està enfocada per a usuaris que necessiten fer ús del servei de manera puntual, i té les següents 

característiques: 

• Paga només quan el facis servir 

• Lloguer mínim 1 hora 

• Sense permanència 

• Assegurança a tot risc (franquícia de 200 €) 

• Inclou 30 km l’hora o 200 km al dia. Preu km extra = 0,08 € 

• 80% bonificació en el temps reservat i no consumit 

• Servei per majors de 22 anys 

El preu són 4€ l’hora o 40€ al dia durant els tres primers mesos, i passa a ser de 5,5€/hora i 55€ 

al dia dels tres mesos en endavant.  

Ofereixen varis plans amb descompte, subjectes a les característiques que es veuen a la 

il·lustració 7. 

 

Il·lustració 7:Tarifes amb descomptes 

4.3.2.2 Tarifa Dies fixos 

Aquesta tarifa està pensada per a usuaris que necessiten un vehicle de manera regular, com pot 

ser de dilluns a divendres per anar a la feina. Aquesta tarifa té les següents característiques: 

• Reserva un vehicle de dilluns a diumenge 

• Utilitza’l a partir de 6 hores al dia 

• Permanència mínima 3 mesos 

• Assegurança a tot risc (franquícia de 200 €) 

• Preu km extres = 0,08 €. Quilometres al dia subjectes als dies de reserva 

• Ideal per a desplaçaments regulars 

• Servei per a majors de 22 anys 

Les hores de reserva, tot i així, són de 7 del matí a 7 de la tarda, és a dir 12h al dia.  
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Respecte als quilometres diaris, van en funció del nombre de dies de la setmana que tinguis 

reserva fixada. Ho veiem a la il·lustració 8. 

 

Il·lustració 8:Taula de tarifes fixes 

Veiem que si cada més te aproximadament 4 setmanes, amb un dia de reserva disposen de 

162km al dia. Veiem també que tot i que la quota mensual es redueix, també ho fa la distància 

permesa al dia. Amb 5 dies a la setmana fixos de reserva, es permeten 125km al dia. Tot l’extra, 

es paga a part. 

Aquesta informació ens pot ésser útil més endavant, com dèiem abans per a les estratègies. 

El següent pas, és entrar en la recollida i el tractament de les dades que ens proporciona Som 

Mobilitat. 

5. RECOLLIDA DE DADES I DEPURACIÓ 
Per realitzar l’estudi, com hem dit anteriorment, hem contactat amb Som Mobilitat, una 

cooperativa de cotxes elèctrics multiusuari (carsharing) per tal de tenir accés a dades d’ús reals 

dels socis d’aquest servei. Aquesta cooperativa, com hem esmentat en altres apartats, es diu 

Som Mobilitat, i són de Mataró. 

Disposem de cotxes a varis municipis de Catalunya. Tot i que nosaltres ens centrarem 

primerament en el municipi d’Olot i de Mataró, per acabar enfocant-nos en la darrera, en la part 

d’estadística descriptiva mirarem totes les dades separant-les per municipis. 

La base de dades proporcionada per Som Mobilitat inclou diferents mesures de cadascuna de 

les reserves fetes pels abonats durant el període comprès entre desembre del 2018 i març del 

2019. Abans de facilitar-nos aquestes dades, Som Mobilitat ha eliminat tota la informació 

sensible que poguessin contenir, per tal de respectar la privacitat dels abonats.  

En una primera revisió, es van detectar entrades errònies i dades incoherents, que van requerir 

una primera fase de depuració de les dades. 

Tot i que la comunicació amb Som Mobilitat ha estat fluïda, la cessió de les dades ha estat un 

procés llarg. Habitualment, la cooperativa recull les dades en format JSON i l’estructura que 

utilitzen inclou molta informació irrellevant per a aquest estudi. Un primer processament de les 

dades en aquest format hauria requerit l’ús de R o algun altre programari capaç de carregar-lo. 
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Després d’algunes reunions, la cooperativa va oferir-se a proporcionar les variables rellevants 

per a l’estudi en un full de càlcul.  

Disposàvem doncs, d’una taula on les variables eren les columnes, i cada entrada feia referència 

a un viatge de principi a fi. Més endavant a l’apartat d’anàlisis descriptiva de la mostra entrarem 

més en detall en la definició de les variables.  

Quan parlem d’errors en les dades, ens referim a diferents tipus de casos que hem hagut 

d’eliminar del tractament. Per exemple: 

• Viatges amb distàncies negatives 

• Viatges llargs en temps molt curts  

• Viatges on el nivell de bateria final era negatiu 

La mostra consta de 1161 viatges en vehicle elèctric. D’aquests 1161 viatges, 597 són viatges 

fets per usuaris externs a la cooperativa, i 564 són dades de moviments de vehicle per 

manteniment, per portar-los a carregar o simplement viatges fets per treballadors de la 

cooperativa. 

Ens centrarem en els viatges fets per usuaris reals externs a l’empresa, ja que l’objectiu del 

treball és proposar alternatives per millorar el servei ofert a aquests usuaris en concret. 

6. TRACTAMENT DE DADES 
Una vegada acabada la depuració, podem iniciar el procés de tractament d’aquestes dades, per 

trobar les seves distribucions i poder simular un model efectiu per extreure’n els resultats que 

acabaran sent utilitzats en el plantejament de les estratègies. 

6.1 ANÀLISI DESCRIPTIVA  
La nostra mostra de dades consisteix en informació d’ús dels vehicles elèctrics que formen la 

flota de la cooperativa Som Mobilitat. Tenen 16 cotxes en servei, i en concret són: 

• 13 Renault ZOE de 40 KWh de bateria 

• 1 Renault Kangoo de 22 KWh de bateria 

• 2 Renault ZOE de 22 KWh de bateria 

Aquests cotxes tenen un identificador alfanumèric per diferenciar-los, del estil “car001”, fins al 

“car016”. 

Aquests cotxes estan repartits en 8 municipis, dels quals ens interessen Olot i Mataró per sobre 

els altres, pel nombre de viatges i vehicles dels que disposen. 

Mataró té 3 vehicles, amb identificadors 2, 5 i 14. Olot, també en té 3, amb identificadors 1, 6 i 

12. 

El cotxe 16, el 8 i el 11 no seran analitzats, ja que són o bé d’ús intern entre els treballadors, o 

bé són vehicles d’empresa.  

6.1.1 MIDA DE LA MOSTRA  
La nostra mostra, posterior a la depuració, té una mida de 597 entrades, cada una d’elles fent 

referència a un viatge individual realitzat per un usuari real. Les dades referents a moviments 

interns o a viatges dels propis treballadors de la cooperativa no ens interessen pel nostre estudi. 
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VARIABLES 

La base de dades consta de les següents variables d’interès: 

• Identificador del cotxe 

• Identificador del usuari 

• Inici de la reserva 

• Final de la reserva 

• Duració del viatge efectiva (des de l’inici de la reserva fins al retorn del vehicle) 

• % Bateria al inici 

• % Bateria al final 

• % Bateria consumida 

Cal mencionar que la variable “%de bateria consumida” és una variable enganyosa, ja que si 

l’usuari ha carregat el cotxe en alguna àrea de servei, aquesta variable no ho reflecteix. El que 

mostra és un balanç entre inici i final de bateria, podent d’aquesta manera arribar a ser negatiu 

si el percentatge de recàrrega és superior al de consum en un viatge. 

D’aquestes variables, n’hem extret les següents per aprofundir més en la descriptiva de la nostra 

mostra i de la nostra flota de vehicles: 

• % Bateria carregada des de l’últim ús 

• Dies des de l’últim ús 

• % Bateria restant 

• % Ocupació del vehicle 

Amb un gràfic de dispersió, s’ha mostrat el nivell de bateria del cotxe en iniciar el viatge en funció 

dels dies des de l’ús previ. Veiem comportaments bastant diferents entre els cotxes de la flota.  

En la il·lustració 9, referent al car001, que és un Renault ZOE de bateria petita (22 kW) que circula 

per Olot, veiem que la càrrega de bateria al moment d’iniciar el viatge no està al nivell òptim per 

l’ús del vehicle en bastants casos.  Tot i que majoritàriament es tracta de casos on hi ha hagut 

poc temps per carregar la bateria des de l’últim ús, poden observar-se dues excepcions en què, 

després de tenir el cotxe parat més de 5 dies, aquest es va entregar amb una càrrega de bateria 

inferior al 60%.   

 

Il·lustració 9:Nivell de bateria vers temps des de l'anterior finalització del viatge del cotxe 1 
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En canvi en la il·lustració 10, referent al cotxe 10 (ZOE de bateria 40 kW, Poble Sec, Barcelona) 

observem que quasi tots els viatges iniciats disposen del 100% de bateria en el vehicle, a 

excepció d’un que tenia el 88% de la bateria carregada. 

 

Il·lustració 10:Nivell de bateria vers temps des de l'anterior finalització del viatge del cotxe 10 

A la il·lustració 11 es pot observar un histograma de les durades dels viatges, juntament amb el 

gràfic de freqüències acumulades (eix secundari).  

 

Il·lustració 11:Histograma de durada dels viatges amb l'acumulada 

Si ens fixem en la il·lustració 11, veiem una distribució molt asimètrica. Tot i que alguns viatges 

han tingut una durada més elevada, tots els altres han rondat entre 0 i 500 minuts, corresponent 

a unes 8 hores aproximadament. La línia acumulada ens ho mostra clarament. Entre 1 minut i 

450 minuts, ja tenim gairebé el 90% des viatges. 
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La il·lustració 12 mostra un diagrama de caixes de la durada dels viatges de tota la flota on 

s’observa molt millor l’elevat pes dels viatges curts respecte el total de viatges. 

 

Il·lustració 12:Diagrama de caixes global de durades de viatges 

No obstant, aprofitem per ampliar la selecció, prescindint de la màxima durada, per veure millor 

els quartils on cauen, a la il·lustració 13. Novament, s’observa que la distribució de les durades 

és asimètrica, amb major concentració en els valors més baixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint amb la informació extreta a partir de les variables de què disposem, prenent els temps 

d’inici i final de viatge hem trobat l’ocupació de cada vehicle. Els hem avaluat per separat, ja que 

els usos de cada cotxe són en diferents ciutats i probablement per a diferents finalitats.. 

Per calcular el grau d’ocupació prenem les 24 hores del dia i fem un càlcul per saber exactament 

quants minuts ha estat ocupat al llarg del dia cada cotxe. 
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 Il·lustració 13:Figura anterior ampliada, sense tenir en compte la durada màxima. 



Estudi d'estratègies alternatives per a la gestió d'una cooperativa de 
 carsharing de vehicles elèctrics 

 

19 
 

A la taula 1 es poden veure els graus d’ocupació dels vehicles de Som Mobilitat. 

 

Taula 1: Ocupació dels vehicles: 

  
Cotxe 

1 
Cotxe 

2 
Cotxe 

3 
Cotxe 

4 
Cotxe 

5 
Cotxe 

6 
Cotxe 

7 
Cotxe 

9 
Cotxe 

10 
Cotxe 

13 
Cotxe 

14 
Cotxe 

15 

Dies 
transcorreguts 83 108 60 106 106 41 98 106 106 105 31 107 

Hores d'ús 
estimada 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Minuts d'ús 
totals 79680 103680 57600 101760 101760 39360 94080 101760 101760 100800 29760 102720 

Minuts efectius 
de reserva 14659 31027 11023 20220 21099 6180 13714 30129 97200 2936 7042 15303 

% ocupació 18 30 19 20 21 16 15 30 96 3 24 15 

 

En la il·lustració 14 veiem un diagrama de barres on es pot apreciar amb més perspectiva la gran 

diferència entre les ocupacions dels diferents vehicles. 

 

Veiem dos extrems, que són el cotxe 10 i el cotxe 13. El 10 té una ocupació molt elevada, i el 13 

molt baixa. 

El cotxe 10, situat al Poble Sec, al barri de Sants de Barcelona, forma part d’un projecte de 

conscienciació per part de Som Mobilitat, i la major part del temps està en ús. Pel cotxe 13, 

simplement té molt baixa ocupació. No hi ha gairebé viatges realitzats. 

A excepció d’aquests dos cotxes, que no entraran en el nostre focus d’Olot i Mataró, totes les 

ocupacions es mouen entre un 15 i un 30 %,  uns percentatges millorables. Més endavant ens 

centrarem en aquests aspectes. 

 

Il·lustració 14: Diagrama de barres de l'ocupació dels vehicles 
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6.2 ANÀLISI DEL COMPORTAMENT DE LES DADES 
Ens disposem a buscar com es distribueixen les variables d’interès per posteriorment muntar un 

model de simulació amb l’Arena.  

Per a extreure resultats més acurats, decidim que ens focalitzarem en les ciutats d’Olot i Mataró, 

les quals disposen de 3 cotxes cada una, i de suficients viatges per a extreure’n una distribució 

acceptable. En concret, 199 entrades per a Mataró i 67 per a Olot. 

Els altres cotxes tenen un nombre de viatges molt inferior, i no seran utilitzades les seves 

entrades per al estudi. 

Per començar, ens proposem comprovar si les durades del trajecte entre aquestes dues ciutats 

es comporten de tal manera que les podem tractar juntes.  

Com s’ha vist en la figura 3, la distribució de les durades és molt asimètrica. Per aquest motiu, 

podem descartar una distribució Normal i en comptes d’utilitzar una ANOVA, s’ha optat per la 

prova U de Mann Whitney. 

Per tant, per aconseguir un veredicte, caldrà conduir la prova U de Mann Whitney. Si veiéssim 

que la prova ens diu que podem tractar-les per igual, així ho farem. 

Després, ens centrarem en veure quina distribució segueixen les variables que ens interessa 

simular, per tal que el model de simulació encaixi el millor possible amb la realitat. 

6.2.1 PROVA U DE MANN WHITNEY 
En estadística la prova U de Whitney és una prova no paramètrica amb la qual s'identifiquen 

diferències entre dues poblacions basades en l’anàlisi de dues mostres independents.[4] 

La prova calcula l'anomenat estadístic U, i per definició la distribució per a mostres amb més de 

20 observacions, si les dues poblacions tenen la mateixa distribució, s'aproxima bastant bé a la 

distribució Normal, els paràmetres de la qual depenen de la mida de la mostra. 

En total, disposem de 266 valors de durada repartits així: 199 de Mataró, 67 d’Olot. 

Havent conduït la prova U de Mann Whitney per la durada, la nostra esperança matemàtica és 

la meitat de nx · ny , que correspondrà a la meitat de 67·199, donant 6666,5.  

La variància ens ha sortit 543,7806, amb la qual cosa el p-val ens dona 0,488. 

Amb aquest p-val, acceptem l’hipòtesi nul·la, que ens diu que no tendim a tenir valors més grans 

en un grup que en l’altre, amb la qual cosa tractarem les dades d’Olot i Mataró conjuntament. 

Per a més informació sobre les dades i el procés, consultar l’annex 2, apartat de processos. 

 

6.2.2 ESTIMACIÓ DE LES DISTRIBUCIONS DE LES VARIABLES 
Trobar les distribucions de les variables que ens interessen ens ajudarà per muntar el model de 

simulació amb l’Arena, per tal que sigui el més ajustat possible i les dades extretes ens siguin 

d’utilitat. 

Amb les dades d’Olot i Mataró sobre la taula, estem analitzant 67 casos reals d’ús per a Olot, i 

199 per a Mataró.  

Buscarem per començar, com es distribueixen les variables “durada” i “Quilometratge”. 
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6.2.2.1 Durada i Quilometratge 

Per la durada, després de descartar l’aproximació a una distribució Normal i Exponencial, 

busquem l’ajust a una Weibull. 

Veiem els gràfics probabilístics tant de durada com de quilometratge per una llei Normal i 

Exponencial, que han acabat essent descartats a les il·lustracions 15 i 16 (durada) i 17 i 18 

(quilometratge). 

 

Il·lustració 15:Gràfic probabilístic Normal de Durada 

 

Il·lustració 16:Gràfic probabilístic Exponencial de durada 

 

Il·lustració 17:Gràfic probabilístic Normal de Quilometratge 
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Il·lustració 18:Gràfic probabilístic Exponencial de Quilometratge 

Podríem arribar a acceptar  una llei exponencial en el cas del quilometratge, però la Weibull 

s’ajusta millor i ho fa per a les dues variables. 

 

Amb les dades que es poden consultar al annex 1, hem representat el gràfic probabilístic de 

Weibull i el resultat en el cas de la durada es pot veure a la il·lustració 19 i en el cas de la distància, 

a la il·lustració 20. 

 

Il·lustració 19:Gràfic probabilístic de Weibull. Durada 

Com es pot observar a la il·lustració 19, els punts estan raonablement alineats i donem per vàlida 

l’aproximació a la llei de Weibull per a la durada dels viatges de Mataró i Olot en conjunt. A més, 

la recta sobre la que s’alineen els punts ens permet fer les següents estimacions dels paràmetres 

d’aquesta llei. 

• α= a = 0,8997 

• β= 𝑒
−𝑏

𝛼 = 308,455 

En el cas del  quilometratge, podem observar a la il·lustració 20, que també queden els punts 

raonablement alineats i es dóna per vàlida l’aproximació a la llei de Weibull, i s’han extret les 

estimacions dels paràmetres. 
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Amb els següents valors estimats d’α i β: 

• α= a = 0,9708 

• β= 𝑒
−𝑏

𝛼 = 82,1739 

Donem per admesa, doncs, l’aproximació a la llei de Weibull pels valors de Quilometratge.  

No obstant, com era previsible i com ens mostra la il·lustració 21, les dues variables 

Quilometratge-Durada no són independents entre elles. De fet, mantenen una forta correlació. 

Per tant, no té sentit tractar-les de forma independent. 

 

Il·lustració 21:Regressió Km-Durada amb tots els casos 

Els punts en vermell, veiem que corresponen a viatges on la durada de la reserva ha estat molt 

elevada i en canvi el quilometratge no. Estaríem parlant de molt pocs casos, com es pot observar, 

i no els comptarem per a extreure la recta. 

En la il·lustració 22, la regressió ja està feta sense aquests punts. 

y = 3,4568x + 82,079
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 Il·lustració 20:Gràfic probabilístic de Weibull. Quilometratge 
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Il·lustració 22:Regressió Km-Durada amb la mostra reduïda 

Amb l’equació d’aquesta recta, i el QMR resultant de fer la regressió, amb valor QMR=1248,03  

generarem el quilometratge de la següent manera: 

• Km --> N (mY = 0,2409x + 8,5089 ; 𝝈𝒀
𝟐 =1248,03) , on x és el valor de la durada simulada 

per al mateix viatge 

A més a més, per evitar que pugui generar quilometratges negatius, truncarem al 0. Per a més 

informació sobre el procés d’obtenció dels resultats, consultar l’annex 2. 

Ja tenim la distribució de la durada i del quilometratge, ara toca veure el model de recàrrega. 

6.2.3 MODELITZACIÓ DE LA RECÀRREGA DEL VEHICLE PER PART DELS USUARIS 
Una de les casuístiques que més ens ha portat a voler dur a terme aquest treball era i segueix 

sent la problemàtica entorn el nivell de bateria del cotxe, just en el moment en què l’usuari inicia 

el viatge.  

Enfocant-nos en Mataró, l’empresa disposa de 3 carregadors de càrrega lenta o semi ràpida, per 

als 3 cotxes, capaços de carregar la bateria fins al 100% en 8h d’estacionament. No obstant, l’ús 

dels carregadors no és l’òptim, ja que es pot veure com varis viatges s’inicien amb un nivell de 

bateria baix, i a vegades l’usuari es veu obligat a carregar el vehicle fins i tot per a viatges no 

molt llargs. 

Havíem vist en el la il·lustració 11, histograma de durada dels viatges, que el 90% dels viatges 

són d’entre 200 i 800 minuts. 

La bateria dels cotxes en estudi, de 40 Kw, té una autonomia real de 250 Km aproximadament, 

en funció de certs factors com la velocitat o la inclinació del camí, però veiem que per la majoria 

de trajectes es consumeix bastant percentatge de la bateria a la il·lustració 23. 
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Il·lustració 23:Histograma del consum de bateria, amb l'acumulat 

Actualment, a Catalunya, la xarxa de carregadors elèctrics en carreteres és molt limitada, i per 

això volem tractar aquesta possible problemàtica i detectar si hi ha gent que està obligada a 

carregar, i si hi ha càrregues forçades que es podrien evitar amb un millor ús dels carregadors. 

A continuació, buscarem la distribució de la descàrrega dels vehicles, i buscarem la manera de 

modelar la probabilitat que te un vehicle de carregar el cotxe durant un viatge, en funció de la 

distància recorreguda. Per a fer-ho, farem servir totes les dades que tenim dels cotxes, i no 

només les de Mataró. 

6.2.3.1 Quants usuaris carreguen 

Començarem posant tots els casos d’us sobre la taula. És a dir, en aquest cas estarem buscant 

la distribució de la descàrrega dels vehicles i la probabilitat de carregar-los durant un viatge, amb 

les dades de tots els cotxes dels que disposen, a excepció de l’únic cotxe amb bateria de 20KWh. 

Això serà una mostra de 540 casos.  

Remarquem que analitzem tots els casos perquè al estar buscant la distribució de la variable 

“Descàrrega” i la probabilitat de carregar un vehicle durant el viatge són aspectes físics que 

depenen en gran part del cotxe i no de la zona d’us. Per això, quant més gran la mostra, més 

precisió a l’hora de trobar les distribucions. 

Primer de tot, hem creat un gràfic de dispersió, posant en aquest els valors de quilometratge 

junt amb el percentatge de bateria consumit en el seu viatge, essent aquest el balanç de bateria 

(inicial menys final), no pas el consum real, podent haver recarregat i que el consum sigui inferior 

al esperat. 

Així doncs, la regressió queda tal com mostra la il·lustració 24.  
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Il·lustració 24:Regressió del balanç de bateria al final del viatge respecte el quilometratge, amb un interval de 
tolerància. 

La idea inicial per intentar identificar a quins usuaris els havia calgut carregar el cotxe era fer una 

regressió lineal i considerar que s’ha carregat la bateria durant un viatge en tots aquells casos 

on el balanç fos positiu, o quedés fora de l’interval de predicció de risc 5% associat a la distància 

recorreguda. Malauradament, hi ha una elevada proporció de viatges en què s’ha carregat la 

bateria i, com que l’efecte sempre és un balanç final molt superior al que hi hauria hagut en cas 

contrari, aquests punts introdueixen molt biaix en l’estimació de la línia de tendència, i els 

resultats obtinguts no tenien cap sentit. Per això s’ha optat per un procediment més manual, 

basat en el rendiment teòric de les bateries. 

Així doncs, els punts dins les línies groga i gris es suposa que no han recarregat el vehicle. Els que 

estan per fora, si que ho han fet. 

La línia de tendència principal, és a dir la taronja, segueix la següent equació, basant-nos en les 

especificacions tècniques de l’autonomia de la bateria de 40 kW: 

%𝑫𝒆𝒔𝒄à𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂 = −
𝒌𝒎

𝟐. 𝟓
 

Per a aplicar un interval com a marge, farem dues rectes simètriques respecte l’original (la recta 

taronja), seguint el següent raonament: 

· La descàrrega pot variar en funció del conductor. Si va molt ràpid, es descarrega més ràpid i 

viceversa. 
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· Tots els punts per sota de la recta taronja han d’estar dins de l’interval, ja que sinó voldria dir 

que hi ha cotxes que s’hauran descarregat “a la força”, és a dir sense circular i de manera 

voluntària per part de l’usuari, quan el que considerem que ha passat és que el conductor ha 

pitjat l’accelerador més del compte. Considerem que aquesta opció no és possible, així que 

marcarem el llindar per sota, i les dues rectes que ens marquen l’interval quedaran així: 

%𝑫𝒆𝒔𝒄à𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂 = −
𝒌𝒎

𝟐.𝟓
 ±15, on el 15 fa referència a l’interval aplicat. 

Així doncs, tenim un gràfic on els punts fora de l’interval marcat seran els viatges on s’ha carregat 

el vehicle. Ara ens quedarà detectar si han estat forçats a fer-ho per tenir una bateria inicial a 

poca càrrega, o si el quilometratge els ha obligat. 

Vist això, tornem un pas enrere. Tot i que ens ha servit per a veure com es distribuiria la variable 

descàrrega, volem saber qui carrega i qui no, i obtenir una distribució de la probabilitat de 

recàrrega en un viatge en funció del quilometratge. 

Haurem de fer un model lineal i truncar-lo, ja que els coeficients resultants s’estimen per 

màxima versemblança. 

El model el durem a terme de la següent manera: 

· Crearem una columna booleana referent a si ha carregat el vehicle o no (1 per càrrega, 0 no) 

· Generarem una regressió amb els uns i zeros com a resposta, i el quilometratge com a 

regressor. 

· Ens retornarà una recta que per a valors baixos de quilometratge por prendre valors negatius, 

amb la qual cosa el truncarem buscant el quilometratge (c0) on la recta passa per la resposta 

Y=0, i on passa per la resposta Y=1 (c1). 

· Truncarem el model de la següent manera: 

- Per valors de quilometratge més petits que c0, la Y serà 0. 

- Per valors més grans que c1, serà 1. 

- Per valors entre c0 i c1, seguirà l’equació de la recta. 

En la recta que mostra la il·lustració 25, els valors de c0 i c1 són: 

· c0 = 5,55 Km 

· c1 = 378,3 Km 
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Il·lustració 25:Regressió amb els 1’s i 0’s de la Y de resposta, que és la probabilitat de recàrrega per part de l’usuari. 

 

La distribució de la probabilitat de càrrega “p” quedarà així: 

· p=0, per valors de Km<5,55 

· p=1 per valors de Km>378,3 

· p=0,00268·Km -0.0149 per valors de Km entre c0 i c1 

Així doncs, ja tindrem la probabilitat que un cotxe carregui la bateria durant un viatge. Les dades 

emprades es poden consultar al annex 1. 

La descàrrega en parat de la bateria, és a dir quan el cotxe no està essent utilitzat, és molt 

marginal i no la tindrem en compte. 

Arribats a aquest punt, ja sabem la distribució de les variables “quilometratge”, “durada”, 

“%Descàrrega” i “Probabilitat de carregar”. Ara toca veure com funcionen els serveis durant la 

setmana, si hi ha diferències d’ús entre els dies i entre franges horàries. 

6.2.4 SEGMENTACIÓ DELS VIATGES PER DIES DE LA SETMANA 
Per detectar els comportaments dels serveis en funció del dia de la setmana, ens centrarem en 

els viatges dels cotxes de Mataró. Recordem que són 3 cotxes. 

Per començar, assignarem un número a cada viatge corresponent al dia de la setmana que s’ha 

efectuat. Els corresponents a dies festius seran tractats com a diumenges, degut a similitud de 

condicions. És a dir, normalment els viatges de cap de setmana corresponen a un tipus de viatge 

d’oci, per la qual cosa no s’acostumaran a agafar just aquell dia festiu o el diumenge, ja que al 

dia següent tornarà a ésser dia laborable.  

6.2.4.1 Diferencies en el nombre de viatges segons el dia de la setmana 

Primer de tot hem agafat les dades dels viatges de Mataró, efectuats pels cotxes 2, 5 i 14.  
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A posteriori, s’ha utilitzat Excel per determinar el dia de la setmana a què correspon cada viatge 

i s’han codificat amb els números del 1 al 7, on 1 correspondrà als dilluns i 7 als diumenges i els 

dies festius. 

La taula de dades es pot consultar a l’annex 1. 
  
Una vegada tenim aquestes dades, realitzarem la taula 2, per veure amb més detall i més facilitat 
els viatges segmentats en dies de la setmana. Per començar, cada columna correspondrà a cada 
dia de la setmana. Per tant, 7 columnes. Cada fila, per altra banda, farà referència als viatges 
que s’han efectuat en aquest dia de la setmana, però separat per setmanes. És a dir, si tenim les 
dades de 4 setmanes complertes, tindríem 4 files on cada fila faria referència al número de 
viatges fets el dilluns de la setmana determinada, fins arribar a la quarta(taula 3). 
 
Taula 2: Número de viatges per diferents dies de la setmana 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

1 3 0 3 3 3 2 

1 1 5 2 2 3 0 

2 1 0 0 4 4 3 

0 2 1 1 1 2 1 

4 1 3 0 2 2 2 

1 1 1 0 2 3 2 

1 2 2 3 2 2 0 

2 1 4 1 2 3 1 

2 1 0 3 2 4 2 

5 2 0 3 2 5 0 

3 1 3 2 1 2 0 

2 2 1 1 2 3 1 

1 3 3 0 3 3 0 

1  2 1 1 3 0 

3    3 1 3 

1      1 

      0 

      3 

      3 

      4 

      0 
 

Veiem que el número de files per a cada columna no és igual. Això és degut als festius, que són 
tractats com a diumenges. 
 
Una vegada tenim això, volem saber si hi ha diferències entre el número de viatges fets cada dia 
de la setmana. Per això, ens disposem a fer el següent: 

• Buscar el mínim nombre de viatges efectuats en un dia qualsevol de la setmana, que són 
0. 

• Buscar el màxim, que són 5. 

• Fer una taula amb una columna del 0 al 5, i 7 per als dies de la setmana, per veure quants 
dilluns s’han fet 0,1,2... viatges, quants dimarts, dimecres, etc. 

Les dades de la taula 2 tenen en compte la data d’inici del viatge, és a dir que si hi ha viatges que 
duren més d’un dia, només computen per al primer. 
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Taula 3: Número de dies amb un número de viatges concret. 

nº viatges dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

0 1 0 4 4 0 0 8 

1 7 7 3 4 3 1 4 

2 4 4 2 2 8 4 4 

3 2 2 3 4 3 7 4 

4 1 0 1 0 1 2 1 

5 1 0 1 0 0 1 0 
 

Podem detectar que els diumenges no acostumen a haver-hi viatges, o que els dissabtes gairebé 
sempre es fan més d’un viatge. Ho veurem millor amb els gràfics de la il·lustració 26. 
 
Els gràfics de la il·lustració 26 són diagrames de barres de la variable “número de viatges en un 
dia”, separats per dia de la setmana.  Per exemple, en el gràfic de dilluns veiem que hi ha hagut 
1 dilluns amb 0 viatges, 7 dilluns amb un viatge cadascun, 4 dilluns amb dos viatges, etc. 
 
Observant aquests gràfics veiem que hi ha diferències importants entre els diferents dies de la 
setmana. Per exemple, mentre que el més habitual els diumenges ha estat no fer cap viatge,  
durant el període de recollida de dades no hi ha hagut cap dimarts, ni divendres, ni dissabte en 
què passés això. 
 
De moment, ens surten algunes preguntes: 
 

• Els diumenges amb 0 viatges són causa de la indisponiblitat de vehicles per viatges llargs 
començats dies anteriors? 

 

• Els dies d’entre setmana, com es comporten els usuaris? Fan viatges llargs, o més aviat 
curts? 

 
Tot això ens disposem a resoldre-ho amb el següent pas, i ens ajudarà més endavant pel 
desenvolupament de les estratègies. 
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Il·lustració 26:Histogrames de número de viatges separats per dies 
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6.2.4.2 Característiques dels viatges segons el dia de la setmana 

Posant el focus en el comportament d’aquestes reserves en funció del dia de la setmana, ens 
serà més senzill determinar per quin motiu els diumenges tenen tants nuls de reserves, o si 
podem detectar algun patró per als dissabtes, o qualsevol altre dia. 
 
A la taula 4 es pot observar la durada mitjana dels viatges en funció del dia de la setmana i l’hora 
d’inici. 

La fila i la columna de totals és la mitjana de la categoría corresponent. S’han ressaltat amb color 
verd fosc els valors més elevats, en una escala creixent de verds. 
 
Així doncs, tindrem segmentats els viatges per dies de la setmana i per hores de reserva, i sabrem 
la durada mitjana en funció d’aquestes variables esmentades anteriorment. 
 
 
Taula 4: Durada mitjana dels viatges segons l’hora d’inici i el dia de la setmana 

 dill dmt dmc dij div diss diu Total 

0       55,00 55,00 

1      2629,00  2629,00 

2          

3          

4     122,00 106,00  114,00 

5          

6 80,00    286,00   183,00 

7 190,00 58,00    1156,33  743,40 

8 412,00 240,00 241,33 178,00 317,00 1042,50 418,5 405,27 

9 352,80 192,00 425,00 184,00 248,33 399,85 677 358,72 

10 177,00  160,00 250,00 383,67 246,00 151,75 233,69 

11 108,00 89,00 314,00 713,50   265,5 347,88 

12 102,00 69,50 570,00 93,00 221,00 326,00 292,5 226,46 

13 1527,00 305,00 81,00 46,00  300,00 74 388,83 

14 737,00 394,00  256,00 166,00 224,00  322,89 

15  147,00 140,50  672,00 291,00 332 314,78 

16 256,67 183,00 83,00 88,00 151,71 156,00 428 156,30 

17 169,00 329,00 162,50 34,00 840,50 103,75 143 328,00 

18 123,33 241,25 151,00 173,00 248,50 0,50 371 176,88 

19 141,50 159,50 167,00 651,33 71,00 139,00 257 234,11 

20      263,00 74 168,50 

21 257,00     47,50   117,33 

22     79,00 330,00 126,5 165,50 

23   103   1140,00   621,50 

24                 

Total 292,1 193,619 202,35 278,25 326,375 415,59 248 297,327 
 
 

Abans de fer una ullada als resultats, recordem que els valors de dins la taula són durades en 
minuts, i que 24h=1440 minuts.  
 
També, per tenir una idea més clara de les possibilitats, mirarem amb detall una taula idèntica 
a la anterior, però on els valors seran el nombre de viatges per franja horària(taula 5). 
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Taula 5: Nombre mitjà de viatges segons l’hora d’inici i el dia de la setmana 

 dill dmt dmc dij div diss diu Total 

0       1 1 

1      1  1 

2         
3         
4     1 1  2 

5         
6 1    1   2 

7 1 1    3  5 

8 2 2 3 1 3 2 2 15 

9 5 1 3 3 3 13 1 29 

10 1  2 2 3 4 4 16 

11 1 1 2 2   2 8 

12 2 2 1 1 2 1 4 13 

13 1 1 1 1  1 1 6 

14 2 1 1 1 2 2  9 

15  2 2  2 2 1 9 

16 3 1 4 4 7 3 1 23 

17 1 1 2 1 4 4 2 15 

18 3 4 3 1 2 2 1 16 

19 6 4 1 3 1 2 1 18 

20      1 1 2 

21 1     2  3 

22     1 1 2 4 

23   1   1  2 

24         
Total 30 21 26 20 32 46 24 199 

 

Cal mencionar que, com comentàvem al apartat de tarifes, la de dies fixos es podia utilitzar de 
7 a 19 hores. Si ens fixem en les taules, veiem que es compacten els viatges entre setmana en 
aquesta franja. Per tant, es podria atribuir a que els usuaris entre setmana no són esporàdics, 
que la majoria d’ells tenen una tarifa fixe. 
 
Ara, ja podem començar a extreure conclusions de les taules 4 i 5. Els llistem tot seguit, referint-
nos a la taula de durades com a taula de durades, i a la del nombre de viatges com a taula de 
viatges. 
 

• Els diumenges i festius hi ha molt poca reserva, però es concentra al matí, com veiem 
en la taula de viatges. Deduïm que són viatges per passar el dia fora, com podria ser 
anar d’excursió o simplement visitar una altra ciutat, ja que la durada dels viatges entre 
les 8 i les 10 van de 400 a 600 minuts aproximadament. Això serien entre 8 i 10 hores 
de viatge. 
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• Els dissabtes, entre les 9 i les 10 hores, mostren un gran nombre de reserves. La durada 
d’aquestes és de mitjana 400 minuts, és a dir 8 hores. Això ens deixa clar que els 
diumenges quedaria disponibilitat per a més reserves. 

• De cara a viatges entre setmana, veiem que els viatges queden molt repartits, i amb una 
durada mitjana de aproximadament 200 minuts, és a dir 3 hores. 

• Les dues franges horàries amb més reserves són de 8h a 11h. 

• De 4h a 8h i de 24h a 6h pràcticament no n’hi ha. 
 

La informació sobre les durades en la taula 4 té poca rellevància a l’hora de fer previsions, perquè 
s’ha desglossat tant la mostra que  sovint els temps mostrats corresponen a un únic viatge, o a 
la mitjana de molt pocs. Tot i així, ens ajuda a veure la conducta general dels usuaris en aquestes 
franges els diferents dies. 
 
Amb la taula 6 mostrarem també el quilometratge en aquest mateix format de taula, per a veure 
els quilòmetres recorreguts i com afecten al nivell de bateria.  
 
Taula 6:Taula dinàmica 3: Quilometratge mitjà dels viatges segons l’hora d’inici i el dia de la setmana 

 dill dmt dmc dij div diss diu Total 

0       24,9 24,9 

1      159  159 

4     64,6 95,5  80,05 

6 29,1    97,1   63,1 

7 62,8 17,1    151,533  106,9 

8 141,15 83,5 76,4667 107,2 52 73,8 11,8 74,2067 

9 100,44 76,5 109,533 101,133 67,1667 93,3538 139,8 95,3655 

10 36  62,05 73,35 150,3 92,85 22,3 76,1438 

11 12 35,5 49,1 206,8   61,4 85,2625 

12 3,4 13,55 138,1 7,7 93,3 82,2 74,85 57,5308 

13 69,8 127,7 15,6 7,1  11,6 6 39,6333 

14 38,2 57,8 0 108,2 12,7 67,4  44,7333 

15  37,65 81,5  35 52,1 30,7 49,2444 

16 65,1 21 23,025 17,25 19,3143 30,8333 71 29,3957 

17 60,9 105 30,6 3,4 59,475 27,175 41,75 44,04 

18 53,7667 68,7 55,5333 73,8 55,8 0 85,4 54,5938 

19 20,7 43,75 23,9 177,667 8,3 38,45 14,2 53,0833 

20      53 49,2 51,1 

21 108,8     26,8  54,1333 

22     53,8 0 97,3 62,1 

23   60,8   0  30,4 

Total  57,5967 55,2286 57,7538 88,655 56,2156 68,6783 51,4292 62,0844 

 
Abans de seguir, recordar que una bateria té una autonomia d’aproximadament 250 Km. 
 
Veiem, doncs, que els viatges de més durada del dissabte, que ens preguntàvem si podien 
afectar a la baixa quantitat de reserves del diumenge, només recorren 90Km de mitjana. És a 
dir, deixarien la bateria al voltant del 60% si l’usuari se l’endugués completament carregada. 
També ens confirmen la hipòtesi que aquests viatges es fan servir per desplaçar-se d’hora pel 
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matí a un lloc no massa lluny i passar el dia allà, contrastant els 90Km amb les durades de 8 a 10 
hores de reserva. 
 
Així doncs, ja veiem que els diumenges la ocupació no funciona, i ens disposem a treure alguna 
conclusió per les estratègies futures: 
 

• Es podria arribar a fer alguna promoció pels diumenges 

• Degut als viatges llargs del dissabte, podrien oferir algun descompte si porten el cotxe 
carregat o per sobre de X nivell de bateria, ja que el cotxe es queda en repòs la major 
part del temps i podria ser que hi hagués un carregador a prop. 

 
Més endavant ja mirarem amb més perspectiva altres estratègies per millorar el rendiment de 
la cooperativa, però de moment anem traient aquestes conclusions. 
 

6.2.4.3 Distribucions i probabilitats per a la simulació 

Sense perdre el focus en la prova de simulació, si volem segmentar-ho com hem fet en els dos 

apartats anteriors, necessitem tenir una estimació de quants viatges es fan cada dia, quants en 

cada franja horària...  

Per a reduir la complicació, farem una distribució uniforme per a les reserves al llarg del dia, 

sense tenir en compte els dies de la setmana. 

Viatges diaris 

 

Per saber quantes reserves tenen diàriament, agafarem el nombre de viatges totals que tenim 

per Mataró, i els dividirem en el nombre de dies dels que tenim les dades.  

Veiem que tenim registre de dades des del 1 de desembre del 2018 fins al 18 de Març del 2019. 

Això fan un total de 108 dies. 

De viatges disposem de 199 reserves. Fent una divisió, veiem que de mitjana tenen 

aproximadament 2 viatges per dia. 

Si aprofundim una mica més, amb la intenció de buscar una distribució uniforme per a les 

reserves, veiem que com a màxim un dia s’han realitzat 5 reserves, i com a mínim 0.  

Dies amb 5 reserves n’hi ha hagut 3, i de 0 reserves n’hi ha hagut 17. 

Així doncs, haurem de fer una uniforme del següent estil: U(0,5) 

Tenim la distribució pel nombre de reserves diaris, ara anem a veure en quina franja horària 

s’efectuen aquestes reserves. 

Franja horària de les reserves 

Hem decidit partir el dia en 3 franges: 

1. Franja de 5 a 14: Coincidint en horari laboral, reserves enfocades a un desplaçament per 

feina o per a iniciar una estada fora. En tot cas, com que no diferenciarem en el model 

de simulació entre els dies de la setmana, serà la franja amb més reserves. 

 

Exactament, el 52% dels viatges s’han iniciat dins d’aquesta franja.  

2. Franja de 14 a 19: També té bastantes reserves, però menys que a la de 5 a 14. 
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Aquesta franja té el 41% de les reserves. 

 

3. Franja de 19 a 5: Viatges iniciats tard a la nit, o molt d’hora al matí. Molt poc freqüents.  

 

Aquesta franja té el 7% de les reserves. 

 

Els percentatges anteriors surten de la taula dinàmica creada per determinar les característiques 

dels viatges per dia de la setmana i franja horària (Taula 5). 

Amb això, ja tenim totes les distribucions  que necessitem per a muntar el model de simulació. 

 

6.3 MODEL DE SIMULACIÓ 
Una vegada tenim ja les lleis de distribució per a les variables que ens interessen del model, ja 

podem muntar-lo. 

Primer farem una breu explicació del model i mostrarem apunts funcionals per saber com ha de 

funcionar: 

6.3.1 BREU EXPLICACIÓ 
Modelarem el rendiment d’una empresa de cotxes elèctrics multiusuari (carsharing), Som 

Mobilitat. 

Tenen 3 cotxes a Mataró i els usuaris fan reserves mitjançant una aplicació. 

El temps de reserva segueix la següent distribució: 

• De 0 a 5 reserves per dia (com una llei uniforme U (0; 5)) 

• Totes les reserves tenen les següents probabilitats d’ésser reservades en les diferents 

franges horàries: 

o  de 5 am a 2 pm (52%) 

o de 14:00 a 19:00 (41%) 

o de 19:00 a 5:00 (7%). 

La durada (minuts) del viatge segueix una Weibull (1.0183; 288.427). 

La distància recorreguda pel cotxe durant el viatge segueix una Normal N (mY = 0,2409x + 8,5089 

; 𝝈𝒀
𝟐 =1248,03) , on x és el valor de la durada simulada per al mateix viatge. 

Cada cotxe té un nivell de bateria tractat així: 

• La descàrrega de la bateria segueix aquesta regla: 1 / 2,5 * distància + u (-15; 15), i les 

unitats són el % de la bateria descarregada. 

• El nivell de bateria no pot ser inferior a 0. 

• Cada usuari té la probabilitat de recarregar que tingui aquest formulari: 

o Si la distància baixa fins a 5,5 Km, l’usuari no es carrega 

o Si la distància és entre 5,5 Km i 378,3 Km, llavors la probabilitat és : 
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P = 0,00268 * distància-0,0149 ; sent P la probabilitat de carregar la bateria un 

50% (si el nivell de càrrega és superior al 50% , es manté al 100%) 

o Si la distància és superior a 378,3 Km, aleshores la probabilitat de carregar és 

del 100% (de nou carregant el 50% de la barrera) 

Al final del viatge, el cotxe es dirigeix a una cua per carregar-se. Disposem de 3 carregadors de 

càrrega mitjana, que triguen 8hores en carregar la bateria al màxim nivell. 

Si disposa del 100% de bateria, es pot tornar a utilitzar de forma instantània el recurs "cotxe". 

Tot i això, i aquesta és la part més important, si un cotxe no està carregat completament, però 

algú demana, si no hi ha cap altre cotxe lliure, aquest cotxe es lliurarà al client / usuari amb la 

bateria que té en aquest moment. 

L'assignació del vehicle ha de ser la següent: El cotxe amb una bateria més elevada és el primer 

que s'assigna. 

6.3.2 DOCUMENT FUNCIONAL DEL MODEL D’ARENA 
Hem creat el següent model funcional per a explicar més tècnicament en què consisteix el nostre 

model, els objectes que el formen i com funcionen certs mòduls.  

6.3.2.1 Metodologia 

El model incorpora totes les condicions que estableix la instrucció del problema. El model consta 

de diferents variables i atributs utilitzats per incorporar les condicions. 

6.3.2.2 Variables 

En la taula 7 es recullen totes les variables usades com a tal en el model de simulació d’Arena. 

Taula 7: Variables modelades al Arena 

Variable Objectiu Tipus Valors inicials 

Batery Level Anotar el nivell de 
bateria dels cotxes 

Variable 1D(files = 3), 
Real 

Battery Level(1)=100 
Battery Level(2)=100 
Battery Level(3)=100 

Entity Count Mesurar el número 
d’entitats entrant 
al sistema  

Real 
 
 

0 

Track Cab 1 Seguir el cotxe 1 a 
l’estació de càrrega 

Real  0 

Track Cab 2 Seguir el cotxe 2 a 
l’estació de càrrega 

Real  0 

Track Cab 3 Seguir el cotxe 3 a 
l’estació de càrrega 

Real  0 
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6.3.2.3 Atributs 

En la taula 8 es mostren els atributs usats en el model, amb els valors, noms, objectiu de la 

modelització de cada atribut i el tipus d’atribut: 

Taula 8: Atributs modelats a l'Arena 

Atribut Objectiu Tipus Valors 

Trip Duration Assignar una duració 
al viatge 

Real  WEIB(288,427;1,0183) 

Trip Distance Assignar una 
distancia al viatge 

Real  NORM(y = 0,2409x + 
8,5089 ; 1248,03) 

Entity Number Enregistrar una 
entitat en particular 

Real  Comptador 

Cab Number Assignar un número 
a cada cotxe (3 
cotxes) 

Real  1,2,3 

Probability to charge 
50% 

Probabilitat de 
carregar 50% 

Real  ABS(((0.00268*Trip 
Distance)-
0.0149)*100) 

Charging Start Time Temps d’inici de 
càrrega  

Real  TNOW 

Charging Hours Enregistra les hores 
que el cotxe ha estat 
endollat 

Real  TNOW-Charging Start 
Time 

Full Charging Delay Hores que triga un 
cotxe en carregar fins 
al 100% 

Real (100-Battery Level(Cab 
Number))/12.5 

 

Per a capturar les dades en un Excel extern, hem hagut d’inserir mòduls “Record”, per a les 

variables que ens interessen. 

 

6.3.2.4 Funcionament tècnic del model 

La lògica de model s’inicia amb l’arribada de la reserva (amb número de creació = UNIF (0,5)) al 

començament de cada dia. La reserva té assignats atributs com Trip Duration, Trip Distance, etc., 

segons la distribució indicada a la explicació prèvia del cas. Les reserves esperen fins que totes 

hi ha un cotxe lliure. A continuació, se'ls assigna un cotxe en funció del nivell de bateria i de la 

disponibilitat dels cotxes. 

Després d'això, les reserves prenen el cotxe respectiu i completen el viatge amb una certa 

distància en funció de la llei Normal esmentada anteriorment, i tenen assignat un delay degut a 

la durada del viatge, modelat segons una Weibull. Llavors el nivell de la bateria es descarrega en 

funció de l'equació que hem extret també a la part estadística. Després, les reserves es 

converteixen en entitats que s’utilitzen per a la lògica de càrrega de bateries senceres, o parcials 

en cas que es necessités. 

Un cop finalitzat el viatge, les reserves passen per diversos mòduls ASSIGN i DECIDE on el nivell 

de les bateries dels respectius cotxes canvia segons les condicions explicades en la breu 

explicació del model, a partir de les distribucions extretes de la part d’anàlisi del treball. 
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Després del viatge, el cotxe es dirigeix a l'estació de recàrrega per carregar-la si està per sota del 

100%. Aquesta lògica s’incorpora a través dels blocs HOLD i SIGNAL i es fa el seguiment de les 

reserves com a entitats. 

Els cotxes estan disponibles durant el procés de recàrrega a l'estació. Així doncs, sempre que 

arriba una reserva, el bloc SIGNAL envia el senyal al bloc HOLD per alliberar l’entitat i actualitzar 

el nivell de bateria per a al cotxe respectiu. 

A més, els cotxes han de sortir de l'estació de recàrrega després de carregar la bateria al 100%. 

Així doncs, aquesta lògica es compleix mitjançant els blocs SEARCH i REMOVE. El bloc SEARCH 

cerca la cua de l'estació de recàrrega i si l'entitat és trobada, fins i tot després del temps estimat 

per a càrrega complerta, s'elimina amb el bloc REMOVE i el nivell de la bateria s'actualitza al 

100%. 

Després d’això, l’entitat abandona el sistema. I això conclou el nostre model. 

 

Il·lustració 27:1ra part del model d'Arena 

Veiem en la il·lustració 27 els mòduls esmentats i descrits anteriorment, junt amb uns requadres 

que ens mostren en temps real com estan comportant-se els nivells de bateria dels cotxes i les 

reserves, útil per a veure que tot funcionava correctament. Al final de la simulació els resultats 

són extrets a un Excel, per tant les dades dels requadres són irrellevants a posteriori. 

La il·lustració 28 fa referència a la modelització de l’estació de recàrrega, també explicada amb 

anterioritat. 
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Il·lustració 28:Model de l'estació de recàrrega dels vehicles 

6.3.4 RESULTATS DE LA SIMULACIÓ 
En el model, hem posat els mòduls “Record” per capturar les següents variables: 

• Identificador del cotxe (1,2 o 3) 

• Bateria inicial 

• Durada del trajecte 

• Distància recorreguda 

• Bateria final 

• Ha carregat? (1 per Sí; 0 per No) 

• Percentatge de bateria recarregat a l’estació 

• Balanç post-càrrega a l’estació 

 Per validar el model, s’ha fet una primera simulació de 200 dies complerts en les condicions 

actuals del sistema, d’on s’han extret 396 entrades, cada una d’elles amb els respectius valors 

de les variables capturades... A continuació, es mostra una anàlisi descriptiva dels resultats 

obtinguts en aquesta simulació.  

 

 

Il·lustració 29:Nivell final de bateria pels viatges simulats 
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La il·lustració 29 mostra una eficiència alta de l’estació de recàrrega, la qual recordem que 

disposa de 3 carregadors. És a dir, un per a cada cotxe. 

Tot i així, no podem passar per alt que algunes entrades deixen un nivell de bateria al final que 

no és òptim perquè el següent usuari iniciï un trajecte. 

En l’histograma de la il·lustració 30 s’aprecia millor que un elevat percentatge de viatges 

culminen el procés de recàrrega omplint la bateria fins al 100%.   

 

 

Il·lustració 30:Histograma i gràfic de freqüències acumulades (eix secundari) del nivell final de bateria en els viatges 
simulats 

Detectem també que 189 entrades han carregat el vehicle abans de retornar-lo, fent un 48% del 

total d’entrades. 

 A partir de les dades inicials, el percentatge de recàrrega per part dels usuaris és de 39%. 

Considerem que les dades simulades reflecteixen el comportament dels valors reals. 

La desviació entre uns valors i els altres ve donada per la regla d’assignació de vehicles del model 

de simulació. Hem triat la que ens ha semblat millor, ja que desconeixíem la regla d’assignació 

de Som Mobilitat. És molt probable que degut a que hi ha usuaris que tenen tarifes regulars, 

se’ls assigni el mateix cotxe dia rere dia i per això hi ha aquesta desviació en els números. 

Si ens fixem en l’ocupació de cada cotxe, veiem que el cotxe 3 només ha participat en el 24% de 

les entrades, així com el cotxe 2 ho ha fet en el 33,3% i el cotxe 1 en el 42,7%. En el cas de les 

dades reals, tenim ocupacions molt diferents, altra vegada per la norma d’assignació. Som 

Mobilitat té un cotxe amb una utilització del 64%, un altre del 29% i l’últim amb un grau 

d’utilització del 6%.   

En les il·lustracions 31-33 veiem els nivells de bateria inicials dels trajectes. 

El cotxe 1 sempre ofereix a l’usuari un 100% de la bateria, mentre que el 2 i el 3 tenen algunes 

entrades amb una càrrega inicial que arriba fins al 10% de bateria. 

El fet que alguns cotxes s’entreguin amb càrrega baixa encaixa amb el que havíem vist a la 

mostra de dades reals. De nou, pel fet de la regla d’assignació, veiem que el cotxe 1 del nostre 
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model no s’entrega mai sense el 100%. Això és degut al fet del desempat. En cas que el nivell de 

bateria sigui el mateix, el cotxe que s’entrega és el cotxe 1.  

 

 

 

Il·lustració 31:Bateria del cotxe 1 en iniciar el trajecte 

 

Il·lustració 32:Bateria del cotxe 2 en iniciar el trajecte 

 

 

Il·lustració 33:Bateria del cotxe 3 en iniciar el trajecte 
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Per tant, com que tots els empats es produeixen quan dos cotxes tenen el 100% de la bateria, 

s’entrega l’1, i això fa que la seva ocupació sigui majoritàriament per aquests empats i no hi hagi 

oportunitat d’entregar-lo amb un nivell de bateria més baix que 100. 

Cal recordar, també, que el  model de simulació mesura la bateria al final del trajecte i calcula 

quant temps queda per al 100%. Paral·lelament, el cotxe ja està connectat en el seu carregador. 

Quan hi ha una sol·licitud de vehicle, es mira quin dels cotxes té més bateria i estigui carregant 

o lliure s’assigna immediatament aquell cotxe que satisfà aquesta condició. 

Per tant, el problema d’entregar un vehicle amb poca bateria ve arrel d’una hipotètica gestió 

errònia de la gestió del temps existent entre reserves. 

 

7. PROPOSTES DE MILLORA 
 

Amb la simulació a partir de les distribucions de les variables trobades i els requeriments del 

model, s’han comprovat les hipòtesis que ens havien anat sorgint durant el procés d’anàlisi de 

dades. 

• Ocupació baixa dels vehicles 

• S’inicien viatges amb nivells de bateria molt baixos 

Un elevat nombre d’usuaris carrega el vehicle durant el seu trajecte. En els viatges reals s’ha 

estimat que això passa en un 39% dels casos, i en els de la simulació en un 48%. La qual cosa 

significa que no haurien de tenir gaires problemes per compaginar les recàrregues dels seus 

vehicles, donant per fet que el model que hem creat al Arena suma un 50% de bateria si es dona 

el cas que l’usuari carrega (fins al 100% com a màxim). 

Dividirem les estratègies plantejades en funció de l’arrel de la idea. Els factors importants en 

aquestes estratègies són els referents als dies de la setmana del servei i les franges horàries en 

què es comprenen aquests serveis. A part, es plantegen altres propostes més enfocades a 

variacions en el funcionament del servei com poden ser les tarifes o possibles bonificacions pel 

que fa a la càrrega de bateria de l’usuari. 

7.1 PER DIA DE LA SETMANA 
Recuperant la informació obtinguda sobre la quantitat de viatges efectuats, segmentats per dies 

de la setmana, els histogrames de la il·lustració 26 ens mostraven: 

• Els diumenges, el més habitual és que no es faci cap reserva 

• Els dissabtes sempre hi ha reserves, i la major part d’aquest dies se n’efectuen entre 2 i 

3. 

• La majoria dels cotxes es retornen el mateix dia que s’agafen. 

7.1.1 DIUMENGES 
L’escassa activitat dels diumenges contribueix en gran mesura a la baixa ocupació dels vehicles. 

Per tant, la primera proposta va enfocada a generar més viatges aquest dia de la setmana. 

Si ens fixem en les durades dels viatges del dissabte, a la taula 4, junt amb la taula 4 referent als 

nombres i durades de viatges segons el dia de la setmana i l’horari, veiem que la majoria dels 
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viatges s’han iniciat entre les 9 i les 10 del matí, i que han tingut una durada de mitjana 400 

minuts (7h) per els viatges de les 9 i 250 minuts (4h) per als de les 10, podem determinar que: 

• Els dissabtes queden ocupats per complert tot el dia. 

• Els diumenges disposen en la majoria dels casos de vehicles per al servei. 

Dit això, marcarem les següents hipòtesis referents a la tipologia de viatges que es fan un 

diumenge. 

Partirem des de la idea que els diumenges l’ús del vehicle aniria lligat a una visita a algun familiar 

fora del municipi resident per a una reunió familiar, o bé per a una escapada d’un dia en la 

majoria de casos. 

Comprovant amb les dades de durada de la taula 4, amb la taula 5 de nombre de viatges i amb 

els de quilometratge de la taula 6, veiem que: 

• La major part dels viatges de diumenge s’inicien entre les 10 i les 12. 

• La durada mitjana d’aquests viatges és d’entre 600 i 300 minuts, que són entre 5 i 10 

hores. 

• Els quilometratges són entre 60 i 130, que comptant anada i tornada són viatges de 

menys d’1 hora de conducció a velocitat normal per autopista. 

Les dades s’ajusten raonablement a la hipòtesi sobre el tipus d’ús que se li dona al servei en 

diumenge. 

Vist això, per a augmentar l’ocupació els diumenges es proposen dues línies  seguir. Fomentar 

l’ocupació de tot el cap de setmana, o fomentar els diumenges. 

Cap de setmana complert 

Tenint en compte que els usuaris paguen el servei per temps de reserva, i que existeix una tarifa 

per a dies complerts de 55€ al dia, seria una bona iniciativa oferir una tarifa “Cap de Setmana”. 

Si tenim en compte les hores de reserva del dissabte, suposant que decidissin agafar la tarifa de 

55€ al dia, les 24 hores arribarien fins al diumenge al matí, entre les 9 i les 10. Tenint en compte 

que la majoria dels dissabtes tenen entre 2 i 3 reserves, i que Som Mobilitat disposa de 3 cotxes, 

la disponibilitat per a que els usuaris paguéssim la tarifa de dia i aprofitar el diumenge fora no 

és del tot compatible. 

En canvi, vista la baixa ocupació dels diumenges pel que fa a reserves, si s’oferís aquesta tarifa 

de cap de setmana fomentarien que els usuaris es plantegessin allargar la sortida, o fer-ne dues 

de diferents cada dia del cap de setmana. 

Referent al preu, sabent que operen amb una ideologia sense ànim de lucre, no s’està cobrint el 

preu de cost d’amortització del vehicle durant un dia sencer. Per tant, es podrien plantejar 

d’oferir el diumenge a meitat de preu.  

Així doncs, per 75€ el cap de setmana, podria esperar-se una major ocupació dels vehicles de 

Som Mobilitat.  

Concretament, mirant les ocupacions de la taula 1, on els cotxes de Mataró (2, 5 i 14) en conjunt 

tenen una ocupació del 25% en els aproximadament 105 dies de dades que se’ns van donar des 

de la cooperativa, comptant que cada 7 dies 1 és diumenge estaríem parlant de 15 diumenges.  



Estudi d'estratègies alternatives per a la gestió d'una cooperativa de 
 carsharing de vehicles elèctrics 

 

45 
 

Agafant unes 20 hores de reserva per a cada diumenge dins del pla Cap de Setmana, que 

comprendria un temps des de les 00 fins les 20, surten 15.000 minuts ocupats en diumenges per 

cada cotxe. 

Si tenim en compte que en les dades que tenim, els diumenges tenen aproximadament 5.000 

minuts de viatges, estaríem parlant de 40.000 minuts extres que ens propiciarien una ocupació 

total del 43%, fent els càlculs a partir de la taula 1. 

 

Tarifa especial de diumenges 

Amb la mateixa idea que la tarifa “Cap de setmana”, pretenem que els cotxes no es quedin en 

desús els diumenges. 

Partint de nou de la hipòtesi sobre el tipus de viatges que s’efectuen els diumenges que 

plantejàvem anteriorment, sobre sortides d’un dia en família o amb amics, o anar a alguna 

trobada familiar, considerem que la tarifa especial per als diumenges únicament no pot tractar-

se d’una tarifa de dia complert, ja que no se l’hi trauria el màxim rendiment comptant que els 

viatges estan compresos en durades d’entre 5 i 10 hores.  

Proposem doncs, oferir un preu rebaixat de 3€/hora en els viatges de diumenge. 

Amb aquest plantejament, els viatges de 5 hores acabarien costant 15€, i contrastant-ho amb 

les dades de quilometratge d’entre 60 i 130 quilòmetres, tenint en compte que la gasolina a la 

província de Barcelona té un preu mitjà de 1,4€ el litre i que els cotxes de combustió en un viatge 

per autopista tenen un consum mitjà de 8 litres els 100 Km, estaríem parlant d’entre 8 i 17,4 

euros el trajecte, sense comptar peatges[5]. 

Per tant, per al soci usuari és viable tant pel medi ambient com econòmicament, ja que els 

vehicles elèctrics no paguen peatges[6].  

7.2 PER FRANJA HORÀRIA 
Seguint la línia de les estratègies per optimitzar el servei enfocades als dies de la setmana, 

extrapolant les dades de les taules 4, 5 i 6, recordem les diferències entre els viatges en les 

diferents franges horàries: 

• A partir de les 20 hores, només hi ha viatges els dissabtes i diumenges, a excepció 

d’algun altre dia entre setmana puntualment. 

• Fixant-nos en la franja de 7 a 19 hores, que és la que comprèn la tarifa fixa que ofereix 

Som Mobilitat als socis, es comprenen el 92% de tots els viatges, i qui fa baixar el 

percentatge són dissabtes, diumenges i dies festius.  

Així doncs, sobretot entre setmana, queda buida un franja que se li podria treure partit per 

aconseguir més acceptació i visibilitat del servei que ofereix Som Mobilitat, sostenible i sense 

ànim de lucre, centrat en la millora de la mobilitat de l’usuari i en la del medi ambient. 

Entre les 20h i les 7 del dia següent, concretament 11 hores, proposem una estratègia per a 

aconseguir una millor ocupació. 

Primer de tot, hem de tenir en compte dues coses: 

1. El cotxe ha d’arribar a les 7 del matí amb un nivell de bateria òptim per l’usuari del 

matí, partint de la hipòtesi que la gran càrrega de viatges entre les 7 i les 19 entre 
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setmana ve donada per una regularitat d’us per part d’un o d’uns socis amb una 

tarifa de dies fixes. 

2. El nivell de bateria a partir de les 20 també ha de ser l’òptim per al ús que li donarem 

en la franja de 20 a 7 del dia següent. 

Fixant-nos en els quilometres recorreguts de mitjana en els viatges entre setmana de 7 a 19 

hores, veiem que són de màxim 140 Km i de mínim 3Km.  

Amb l’equació trobada per a la distribució de la variable descàrrega de bateria, que era la 

següent: 

%𝑫𝒆𝒔𝒄à𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂 = %𝑩𝒂𝒕𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊 −
𝒌𝒎

𝟐.𝟓
 

Podem estimar que, majoritàriament, la descàrrega de la bateria en un viatge estarà entre l’1% 

i el 56%. Per tant, tenint en compte que la velocitat de càrrega dels carregadors de què disposa 

Som Mobilitat carreguen de mitjana el 100% de la bateria en 8 hores, amb 4 hores tindríem la 

bateria al 100% de càrrega. 

Dit això, i tenint en compte que també ha d’estar al màxim nivell per als socis que en faran ús el 

dia següent pel matí, hem arribat a la conclusió que els tipus d’ús que encaixaria en aquesta 

franja horària de 20 a 7 del dia següent serien: 

• Un ús no continuat del vehicle, com podria ser un servei d’emergències, permetent la 

càrrega mentre el vehicle no està sol·licitat 

• Un ús interurbà, reduint el consum de bateria degut a una baixa velocitat del vehicle. 

Un dels serveis que requereix de vehicle, i que està a disposició del client 24hores és el de 

serralleria o manyeria. Encaixa en l’ús no continuat del vehicle, per tant afavorint la recàrrega 

mentre el cotxe està aturat, i també en un ús de baix consum per dins la població. 

Som Mobilitat podria aprofitar aquest servei, i oferir la flota en la franja de 20 a 7 hores per a 

què els cotxes estiguessin en ús en un horari que ara per ara té un 0% de grau d’utilització. 

Un altre servei és el d’atenció en carretera per a recanvis de bateria o altres tipus d’avaries que 

no requereixen la mobilització d’una grua o un vehicle preparat. També és un servei 24 hores, i 

l’apropament del personal de l’empresa d’atenció en carretera és amb un cotxe utilitari, com la 

flota de Som Mobilitat. 

Per a canvis de bateria, per a reactivar una bateria, per a un canvi de roda, per a un servei de 

recollida del client mentre la grua s’endú el seu vehicle al taller... Encaixa amb la idea que tenim 

d’un ús no continuat, tot i que majoritàriament aquests serveis van destinats a persones que es 

queden plantades en mig d’una carretera o autopista. 

A Mataró, prop d’un dels aparcaments de Som Mobilitat, el del Tecnocampus, hi ha dues 

empreses d’assistència en carretera que podrien aprofitar la proximitat per a fer ús en les 

sortides puntuals amb els vehicles elèctrics de Som Mobilitat. 

També hi ha, en les proximitats del pàrquing de la Plaça Granollers de Som Mobilitat, empreses 

de serralleria 24 hores, qui també podrien fer us de la flota de Som Mobilitat per a les 

emergències nocturnes. 
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Si aquestes empreses poguessin llogar els cotxes de Som Mobilitat com si fos un renting, aquesta 

estratègia permetria una millora en el grau d’ocupació dels vehicles i no influiria en els viatges 

dels usuaris amb tarifa fixe entre setmana. 

 

7.3 BONIFICACIÓ PER RECÀRREGA 
Per a la següent estratègia, cal recordar els resultats de la simulació amb l’Arena a l’apartat 6.3.4, 

on hem vist que hi ha viatges que s’inicien en nivells de càrrega per sota del 40, 30 i 20 % de la 

bateria. 

Tenint en compte que, tot i que el 48% de les entrades extretes de la simulació marquen una 

recàrrega per part del usuari i que la recàrrega del usuari està modelada de tal manera que, si 

carrega, ho fa augmentant el nivell de bateria sumant 50%, a no ser que arribi al 100%, segueixen 

havent-hi masses reserves iniciant-se amb el percentatge de bateria baix. 

Actualment, la xarxa de carregadors per a vehicles elèctrics a Mataró és la següent: 

 

Il·lustració 34:Carregadors a la ciutat de Mataró 

Els que estan marcats amb cadenat són privats, els que tenen el símbol amb l’endoll són oberts 

al públic i els altres pertanyen o bé a un particular o bé a algun comerç. 

Com es pot apreciar, no és senzill encara trobar punts de recàrrega públics. Els de més fàcil accés 

són els de les places de pàrquing de pagament, o els del supermercats. 

Per a l’usuari, és un problema afegit el fet d’haver d’estar pendent del nivell de bateria del 

vehicle, ja que l’autonomia d’una bateria elèctrica està lluny de la d’un dipòsit ple de 

combustible. A més, posar benzina està infinitament més a l’abast que carregar el cotxe. 

Si ens fixem en un cas concret d’una reserva de Mataró, veiem el següent: 

1. Un usuari fa una reserva per a 125 minuts d’un dels vehicles 

2. En anar-lo a buscar, activa el viatge amb l’aplicació i veu que el nivell de bateria és del 

12%. 

3. Automàticament cancel·la la reserva, i el viatge ha estat de 2 minuts. 
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Aquest usuari, que ha fet la reserva a les 14:55 del 12 de desembre del 2018, no ha tornat a fer 

cap reserva de cap cotxe, ja que no n’hi ha cap més al voltant d’aquesta data prop de l’hora de 

la reserva. 

Proposem que Som Mobilitat bonifiqui les recàrregues de bateria per part de ‘ usuari.  

L’electricitat per a càrrega de vehicles elèctrics està regulada per l’estat, i té un preu de 

0,11€/Kwh[7]. Comptant que la bateria dels cotxes de Som Mobilitat tenen una capacitat de 

40Kwh, una bateria complerta costa 4,5€.  

Abonant la totalitat del cost de recàrrega als usuaris es reduiria la problemàtica entorn la bateria 

inicial del cotxe en un trajecte. 

Com hem vist abans, entre setmana dins la franja de 7 a 19 es consumiria el 56% de la bateria 

com a màxim, dada treta de les mitjanes de quilometratges en cada franja horària de la taula 5. 

Per tant, com a mínim es necessitaria un 60% de càrrega a les 7 del matí. 

Recordem que a partir de les dades que ens varen proporcionar, hem estimat la probabilitat que 

un usuari recarregui en funció del quilometratge. Aquesta probabilitat és: 

• p=0, per valors de Km<5,55 

• p=1 per valors de Km>378,3 

• p=0,00268·Km -0,0149 per valors de Km entre c0 i c1 

Mantenint el límit per a p=0, disminuirem el quilometratge per a p=1 de tal manera que la 

probabilitat de càrrega serà més alta en cada viatge, i simularem el model per a aquesta nova 

probabilitat per valorar l’impacte que tindria oferir aquestes bonificacions per tal de millorar el 

servei, entregant els vehicles amb més bateria que ara i minimitzant els viatges on la bateria 

inicial no és la necessària per l’usuari. 

Agafant de límit superior 200 Km, la recta de probabilitat de càrrega per part de l’usuari ens 

queda així: 

• p=0, per valors de Km<5,55 

• p=1 per valors de Km>200 

• p=0,00544·Km -0,02828 per a valors de Km entre c0 i c1.   

En la il·lustració 36 veiem els nivells de bateria inicials en cada reserva, extret de la simulació 

amb la nova distribució de probabilitats de recàrrega per part de l’usuari. 
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Il·lustració 35:Nivells de bateria inicials en la simulació amb més probabilitat de càrrega 

La simulació, en les mateixes condicions que en l’apartat 3.3.4, ha tret 392 entrades. 

D’aquestes 392, el 51% han carregat. Un total de 200 trajectes on l’usuari ha carregat, per tant 

ja veiem un augment del percentatge de recàrregues respecte la simulació original, on els que 

carregaven eren el 48% dels usuaris.  

Tanmateix, on veiem la gran diferència és en el percentatge de bateria inicial mínim que 

presenten les dues simulacions. 

Per una banda, amb la probabilitat de recàrrega original, s’havien iniciat reserves amb el 0% de 

bateria, o per sota del 20 per cent (i·lustracions 31,32 i 33). Amb l’augment de la probabilitat de 

recarregar, la bateria mínima d’inici del trajecte és 35,5%. 

Queda comprovat que, lligant la bonificació a un augment de la probabilitat que l’usuari carregui 

el cotxe si en té l’ocasió, augmentem la qualitat del servei degut a l’increment de la bateria inicial 

en les reserves. 
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8. CONCLUSIONS 
Els objectius que ens havíem marcat passaven per a estudiar la viabilitat de diverses estratègies 

per a millorar el servei ofert per Som Mobilitat. Aquestes estratègies es plantejarien després de 

l’estudi i anàlisi de les dades proporcionades per Som Mobilitat, i es muntaria un model de 

simulació per a comprovar que les estratègies proposades funcionessin. 

La part d’anàlisi s’ha assolit correctament, extraient les distribucions i aproximacions de les 

variables de què disposàvem. El model de simulació ha requerit un nivell tècnic entorn el 

programari Arena que ha costat solucionar. Les estratègies han estat proposades i contrastades, 

a partir dels resultats tant de l’anàlisi com de la simulació, però no s’han pogut comprovar totes 

degut a que el model no ha arribat a tenir el nivell requerit per a fer diferenciació entre dies de 

la setmana o franja horària. 

En aquest treball hem mostrat el potencial de l’anàlisi de dades en un sector emergent com és 

el de la mobilitat compartida sostenible. A partir de casos d’us reals, s’han detectat tendències, 

mancances i s’han extret els resultats necessaris per a plantejar les propostes de millores que 

milloren el servei, la eficiència de la cooperativa en quant a ús i en quant a experiència de 

l’usuari. 

Aquestes propostes passen per explotar els diumenges i festius, ja que s’ha detectat en l’anàlisi 

que la majoria dels diumenges i els dies festius no registraven cap viatge. També, per aprofitar 

el temps que el cotxe està aparcat sense ser usat, per la nit, intentant buscar empreses que 

comparteixin la ideologia de la cooperativa i que vulguin que els cotxes elèctrics de Som 

Mobilitat formin part de la seva flota de vehicles en determinades franges horàries. 

La millora de l’eficiència de Som Mobilitat, doncs, ve donada sobretot per l’augment de viatges 

i del grau d’ocupació dels vehicles. No obstant, també hem proposat estratègies per fomentar 

que els cotxes s’entreguin amb més nivell de càrrega, i així evitar al màxim l’inici de viatges amb 

bateries baixes per part dels usuaris. 

Com a línia de continuïtat pel treball, una millora i un perfeccionament del model de simulació 

permetria fer estudis molt més precisos i amb més quantitat de dades. Poder simular 

diferenciant entre dies de la setmana ens permetria mesurar els impactes que podria tenir cada 

estratègia referent a aquest factor. 

Per altra banda, conduir proves pilot i estudiar-ne la implementació i portar-ne el seguiment 

seria una molt bona forma de contrastar la viabilitat de les estratègies proposades. 
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