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RESUM 

 

En el present estudi s’aplica un model a gran escala de consolidació urbana i 

microdistribució sostenible al districte de Ciutat Vella de Barcelona i es compara amb la 

situació actual. Consolidació urbana perquè les entregues es consolidaran en una 

plataforma dissenyada per a la tasca, a gran escala donada la suposició d’un ús extensiu 

per part dels transportistes i microdistribució sostenible fent referència a una ruta de 

distribució amb tricicles elèctrics no contaminants. El model s’emmarca dins de les 

directrius europees, que aposten per pràctiques de distribució de mercaderies netes i 

òptimes, encaixa amb els objectius del pla de mobilitat urbana de Barcelona i compleix 

amb les ordenances municipals. És un concepte que s’està estenent a varis nuclis urbans 

europeus amb exemples assentats. Els costos i beneficis presenten una gran dispersió 

entre els actors implicats. Per a representar matemàticament els dos escenaris s’utilitzarà 

un model d’aproximació contínua amb demanda i entregues homogènies, diferenciant 

entre costos associats a l’accés i costos associats a la pròpia distribució. S’estimaran les 

entregues diàries i els paràmetres per a la construcció del model. A partir dels resultats 

serà possible un anàlisi dels resultats des de tres perspectives: econòmica, social i 

ambiental i viabilitat-ajust de cada actor. Es conclou que el nou model és viable a tots 

nivells però que ha de trencar amb els obstacles derivats de la insuficient preparació i 

incertesa i la conseqüent inversió necessària. Es proposa com hauria de portar-se a 

terme la implementació i es discuteixen possibles noves aplicacions. 

 

  



  

RESUMEN 

 

En el presente estudio se aplica un modelo a gran escala de consolidación urbana y 

microdistribución sostenible en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona y se compara 

con la situación actual. Consolidación urbana porque las entregas se consolidan en una 

plataforma diseñada para ello, a gran escala dada la suposición de un uso extenso por 

parte de los transportistas y microdistribución sostenible haciendo referencia a una ruta 

de distribución con triciclos eléctricos no contaminantes. El modelo se enmarca en las 

directrices europeas, que apuestan por prácticas de distribución de mercancías limpias y 

óptimas, encaja en los objetivos del plan de movilidad urbana de Barcelona y cumple 

con las ordenanzas municipales. Es un concepto que se está extendiendo a varios 

núcleos urbanos europeos con ejemplos asentados. Los costes y beneficios presentan 

una gran dispersión entre los autores implicados. Para representar matemáticamente los 

dos escenarios se utilizará un modelo de aproximación continua con demanda y entregas 

homogéneas, diferenciando entre costes asociados al acceso y costes asociados a la 

propia distribución. Se estimarán las entregas diarias y los parámetros para la 

construcción del modelo. A partir de los resultados será posible un análisis de los 

resultados desde tres perspectivas: económica, social y ambiental y viabilidad-ajuste de 

cada actor. Se concluye que el nuevo modelo es viable pero que debe romper con los 

obstáculos derivados de la insuficiente preparación e incerteza y la consiguiente 

inversión necesaria. Se hace una propuesta de como debería de llevarse a cabo la 

implementación y se discuten posibles nuevas aplicaciones. 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

In this study, a large-scale model of urban consolidation and sustainable micro-

distribution is applied to the district of Ciutat Vella in Barcelona and is compared to the 

current situation. Urban consolidation because deliveries are consolidated into a 

platform designed for that purpose, large-scale assumption given by the supposition of 

extensive usage by the carriers, and sustainable micro-distribution refers to the 

employment of clean electric tricycles. The model fits the European guidelines and the 

objectives of the urban mobility plan for Barcelona and complies with the municipal 

regulations. It is a concept that has spread to several European big cities with examples 

settled. The costs and benefits are dispersed among the stakeholders involved. In order 

to build a mathematical model, a continuous approximation model with homogeneous 

demand and deliveries, distinguishing between costs associated to access and costs 

associated to the distribution itself, will be applied to both scenarios. The number of 

daily deliveries and the parameters for the construction of the model are estimated. It is 

possible to analyse the results from three perspectives: economical, social and 

environmental and viability-fit for each stakeholder. It is concluded that the new model 

has a high viability but it must overcome the issues of inadequate preparation and 

uncertainty and the consequent necessary investment. It is discussed how the 

implementation should be carried out and possible new applications. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Avui dia moltes ciutats europees tenen una tasca comuna donat l’augment de demanda 

que prové dels ràpids canvis de població. Moltes pateixen de congestions, 

contaminació, saturacions, insatisfacció pública i un ambient urbà desagradable per a 

treballar o viure. Donat això, les autoritats urbanes han de prendre les decisions 

correctes per assegurar les bones condicions de la vida dels seus residents. Reorganitzar, 

reconstruir i augmentar la mida de les ciutats és una tasca que en molts dels casos és 

impossible per motius històrics, preservació del medi ambient o interès turístic de de la 

zona. 

 

Un dels causants dels problemes anteriorment descrits és la distribució de mercaderies. 

A Espanya la distribució urbana de mercaderies ha estat tradicionalment àmpliament 

operada per petites empreses (Robusté 2003) amb una alta competitivitat, fet que no 

porta a optimitzar una branca tan important de la societat. Té una afectació directa a la 

fluïdesa del trànsit i a la seguretat viària sobre una ciutat amb usos de complexitat i 

varietat naixents.  

 

Per poder entendre la complexitat de la situació primerament es definiran els conceptes 

clau: l’ús de microplataformes que actuen de centre de consolidació urbà i el model de 

microdistribució sostenible amb vehicles no motoritzats. L’aplicació d’ambdues 

polítiques està intensament lligada. No és possible la nova microdistribució sense un 

centre de consolidació urbà ja que els vehicles òptims per a la microdistribució no 

serien eficaços en trajectes fora del nucli urbà. També s’explicarà qui són els actors en 

la distribució urbana de mercaderies i el paper de cadascú.  Els comerciants són els 

veritables clients de la distribució urbana i els transportistes qui la porten a terme. Però 

no són els únics actors, els habitants de les ciutats i en la seva representació les 

autoritats públiques són importants parts que estan implicats de forma directa. 

 

Al quart apartat s’explica la metodologia general i es descriuen els models que podrien 

aplicar-se a qualsevol escenari, i a continuació es construeixen per al cas concret del 

districte de Ciutat Vella a Barcelona. No només és necessari plantejar-se l’aplicació 
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d’aquesta solució des d’un punt de vista ambiental sinó també pels trets especials que 

caracteritzen la zona: una geometria de carrers intricada i carrers en molts casos estrets 

per els quals es difícil o impossible la circulació de vehicles convencionals, degut als 

quals la solució pot aportar inclús estalvis econòmics. Finalment als últims apartats es 

presenten els resultats i les conclusions. 

 

 

 

Fig. 1. Esquema del model de microdistribució a Londres. Font: Browne 2011. 
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2. OBJECTIUS 

 

El principal objectiu és obtenir els indicadors tècnics d’un model de microdistribució 

sostenible amb centre de consolidació al centre urbà històric de Barcelona, que permetin 

comparar-lo amb l’escenari actual i analitzar els efectes per a cada actor del sistema, 

traduint-los a unitats monetàries per tal de tenir-los al mateix nivell comparatiu. 

Presenten una gran dispersió entre els actors implicats i en moltes ocasions els actors 

beneficiats o bé no són els que tenen la capacitat de decisió o bé els beneficis són a llarg 

termini i difícils de quantificar.  

 

Molts dels beneficis no són econòmics i vindran donats en forma de reducció de la 

contaminació ambiental i acústica, reducció de la congestió o major atractiu turístic per 

exemple. Serà important posar un valor a aquests beneficis per tal de poder comparar els 

escenaris. A més estem entrant en un mercat amb una tradició i competència definides, 

on introduir un canvi d’aquestes característiques crearia una gran incertesa. A partir dels 

resultats també és l’objectiu discutir la naturalesa òptima de l’operador de la plataforma 

del centre de consolidació urbà així com el paper de cada actor. 

 

Per assolir els objectius primerament s’ha d’entendre com funciona la microdistribució 

en cada escenari. En la situació actual (Fig. 2) les furgonetes entren a la zona de 

distribució i la porten a terme. En un nou escenari (Fig. 3) les furgonetes transporten 

totes les entregues a una plataforma i des d’allà els tricicles accedeixen a les rutes i les 

porten a terme. Es vol calcular la distància recorreguda i el temps de la jornada per a 

cada actor i escenari per poder aplicar costos unitaris i obtenir el cost total. 
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Fig. 2. Esquema il·lustratiu de l’escenari actual. 

 

 

Fig. 3. Esquema il·lustratiu del nou escenari que es vol estudiar. 
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3. ESTAT DE L’ART 

 

3.1. Conceptes clau en la microdistribució urbana 

 

3.1.1. Centre de Consolidació Urbà 

 

Un centre de consolidació urbà, o CCU d’ara endavant (també anomenat en anglès UCC 

Urban Consolidation Center), és un espai físic dins de l’entorn urbà on s’ofereix als 

transportistes la ruptura de càrrega i d’aquesta forma evitar-se l’últim tram de la 

distribució (última milla), amb l’estalvi que representa per al transportista fer una única 

descàrrega i no haver d’entrar a una zona congestionada o de difícil accés. 

 

Ha de complir una sèrie de condicions per a una òptima operativitat: 

 

 Ubicació estratègica propera a l’àrea que ha de servir. 

 Gran accessibilitat. 

 Espai cobert exterior necessari per a operacions de càrrega i descàrrega. 

 Espai interior per a la instal·lació d’un centre de control, places per als vehicles 

de microdistribució i possible emmagatzematge d’entregues incompletes. 

 Terminals de càrrega elèctrica de bateries. 

 

El seu ús permet un alt aprofitament de recursos en consolidar les entregues, més 

endavant veurem com la limitació real en la distribució és el temps de ruta, associat a la 

densitat d’entregues. A més, la consolidació obre la porta a eines de control i 

monitorització de les entregues durant l’últim tram de la distribució, permetent rutes 

més o menys fixes i programades. 
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3.1.2. Microdistribució 

 

També anomenada distribució d’última milla és l’últim tram de la distribució de 

mercaderies en zones urbanes. Tot i representar una mínima part del quilometratge total, 

els seus costos associats tenen un gran pes. 

 

Tota distribució de mercaderies en territori urbà és considerat microdistribució, però cal 

diferenciar entre dos tipologies: microdistribució convencional i sostenible. La 

diferència de la segona respecte la primera radica en l’ús de vehicles sostenibles com 

poden ser tricicles elèctrics. Algunes de les conseqüències directes són: 

 

 Menys contaminació ambiental (CO2 i altres partícules contaminants) en 

estalviar rodatge de vehicles motoritzats i contaminants. 

 Menys contaminació acústica. 

 Reducció sobrecostos per congestió.  

 Percepció d’un entorn més agradable, reducció intrusió visual i major qualitat 

urbana. 

 Ruta més dinàmica i efectiva a l’utilitzar vehicles lleugers. 

 

 

Fig. 4. És obvi que un tricicle elèctric afectarà menys l’espai urbà que una furgoneta. 

Imatge d’un carrer de Ciutat Vella (2014). Font: pròpia. 
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3.1.3. Models que permeten representar els escenaris 

 

Per a representar la distància recorreguda en una ruta de distribució es pot diferenciar 

entre els mètodes d’optimització combinatòria i els mètodes d’aproximació contínua. 

Els primers es basen en l’aplicació de restriccions com poden ser la capacitat o els 

horaris i en la minimització mitjançant un algoritme del paràmetre a determinar, la 

distància recorreguda en aquest cas. L’algoritme requereix una gran base de dades amb 

la situació dels nodes i els costos computacionals són elevats. Presenta la avantatge d’ 

aportar solucions exactes. Un exemple d’algoritme és el mètode VRP (Vehicle Routing 

Problem) o el TSP (Travelling Salesman Problem), un cas especial en el que un mateix 

vehicle té la capacitat per cobrir tots els punts.   

 

Els mètodes d’aproximació contínua suposen distribucions homogènies com la 

demanda o la densitat de comerços i per tant requereixen de bases de dades més petites. 

Això ocasiona models fàcils de resoldre amb una solució final aproximada. 

 

 

 

Fig. 5. El mètode VRP optimitza les rutes donats els nodes. Font: 

http://neo.lcc.uma.es/cEA-web/VRP.htm. 

 

 

 

Daganzo compta amb varis articles en els que justifica fórmules per al càlcul de rutes 

entre punts aleatòriament distribuïts. També presenta mètodes per al càlcul eficient de 
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rutes en diferents mètriques, que poden ser consultats en les referències (Newell i 

Daganzo 1986). En la Figura 6 observem un exemple senzill amb dues mètriques. El 

procediment per a calcular la ruta és utilitzar les esperances d’una funció uniformement 

distribuïda per a les distàncies en l’eix horitzontal i d’una distribució de Poisson per a 

l’eix vertical. A partir d’aquí d’aquest exemple senzill de banda w, es poden extrapolar 

casos més complexes de formes irregulars, on l’objectiu és optimitzar aquest paràmetre. 

Es demostra un error relatiu del 5% per a una zona amb 111 punts, comparat amb rutes 

ideades manualment per persones amb un alt consum de temps. Com major sigui el 

nombre de punts menor és l’error i major l’estalvi de temps de càlcul utilitzant aquest 

mètode. 

 

 

Fig. 6. Ruta de distribució unidireccional. Font: Daganzo 1984. 
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Fig. 7. Ruta calculada amb la estratègia presentada. Font: Daganzo 1984. 

 

 

També analitza l’ús de centres de consolidacions per a varis situacions, variant 

l’algoritme segons el nombre d’orígens i de destins (un exemple és Daganzo 1988). 

 

Tot i ser la distància recorreguda un indicador important als casos estudiats a varis 

articles s’empren d’altres. En el cas de la ciutat de Londres (Browne 2011) es mesura la 

variació d’aparcaments al costat de l’acera per a descàrrega abans i després de la prova, 

experimentant una disminució del 10%. En l’estudi del cas de La Haia (Van Duin 2010) 

s’analitza el benefici net que obtindrien els transportistes al no haver d’entrar a la ciutat 

i el nivell de servei de la plataforma. A un altre cas dels Països Baixos, a la ciutat de 
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Nimega, l’article que estudia els escenaris compara el quilometratge de cada mode de 

transport, el nombre de càrregues i descàrregues de camions, el nivell de soroll i la 

pol·lució. Altres indicadors vistos en casos són la consumició de carburant, el grau 

d’ocupació dels vehicles o l’afectació als comerços. 

 

Roca-Riu i Estrada (2012) quantifica els efectes d’implementació d’un centre de 

consolidació assumint paràmetres homogenis comparant un escenari sense centre de 

consolidació i el cas alternatiu, considerant M companyies amb la mateixa participació. 

La funció objectiu es construeix amb una suma ponderada dels costos associats a la 

distància recorreguda i al temps, multiplicant pels respectius costos unitaris. Les 

restriccions són la capacitat dels vehicles i el temps de la ruta.  

 

La distància recorreguda (Fig. 8) és la suma de la distància ρ del magatzem al rectangle 

de la zona (d’amplada 2w) i la distància de viatge entre punts a servir, sent la mitjana 

entre punts en un interval de banda w, és a dir w/3. A partir de la distància, fent ús de les 

velocitats i dels temps de parades s’arriba al temps total per viatge. 

 

 

Fig. 8. Esquema emprat per Roca-Riu pel càlcul de distàncies. Font: Roca-Riu & 

Estrada 2012. 
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Un cop minimitzada la funció objectiu s’obté el model matemàtic de la Figura 9. 

L’escenari amb centre de consolidació es diferencia per tenir una densitat δ major, tenir 

el magatzem més proper utilitzant el coeficient kρ i experimentar un augment de la 

capacitat segons kc.  

 

 

Fig. 9. Taules amb els resultats dels dos escenaris. Font: Roca-Riu & Estrada 2012. 

 

 

L’anàlisi de sensibilitat mostra una reducció notable en la distància de ruta amb 

l’augment del nombre de companyies involucrades. També demostra la importància 

dels coeficients kρ i kc en l’estalvi de distància d’accés a la zona. El model s’aplica al cas 

de la principal àrea comercial de l’Hospital de Llobregat, amb resultats atractius que 

donen uns estalvis del 10-12% en costos, depenent del percentatge de companyies 

participant i a partir d’aproximadament el 40%.  
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3.1.4. Vehicles 

 

Durant tot el projecte es farà ús del subíndex v o b segons es faci referència a un 

paràmetre relacionat amb els vehicles motoritzats (furgonetes) o a un paràmetre referent 

a vehicles de pedaleig (tricicles elèctrics) respectivament. 

 

Furgonetes 

 

Per a les característiques dels vehicles de transport de mercaderies consultem el Butlletí 

de transports número 71 - abril 2015, de la Direcció General de Transports i Mobilitat. 

Basarem l’estudi en l’ús de la furgoneta d’1,5t de càrrega útil, que és precisament la que 

millor es pot adaptar a la zona i la que s’empra majoritàriament.  

 

 

Taula 1. Costos i dades considerades per a furgonetes. Font: adaptació de Direcció 

General de Ports i Transports 2004. 
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La màxima capacitat està calculada sobre la hipòtesi de paquets de 0,025m3, 

30x30x30cm per exemple. 

 

Tricicles elèctrics 

 

Parlem de tricicles de dimensions 2,60x1x1,95 metres, amb un compartiment de 1,5m3 i 

càrrega màxima de 180kg. Aquest model és emprat per vanAPEDAL a Barcelona i 

altres operadors d’última milla a tot Europa, com La Petite Reine a París. Incorporen un 

motor elèctric que assisteix al pedaleig però que no pot actuar en solitari i per tant 

segueix sent considerat com a vehicle no motoritzat. 

 

El seu cost és de 18.500€ amb IVA, necessiten un manteniment continu amb un cost 

inferior al de un vehicle motoritzat i tenen una vida útil de 5 anys (CENIT 2015). 

Aproximarem el cost total a 20.000€ durant la seva vida útil, que resulta de tenir en 

compte 300€ a l’any per a l’assegurança i despeses financeres. Amb 250 dies d’activitat 

anuals es presenta un cost d’amortització de 14,81€ per tricicle i dia. Suposarem un 

consum de 0,015€/km, un cost de manteniment de la meitat d’un vehicle motoritzat i el 

mateix valor de cost de personal i dietes que per a una furgoneta. La capacitat és de 60 

entregues considerant paquets de 0,025m3 

 

 

 

Taula 2. Costos considerats pels tricicles elèctrics. Font: adaptació de Direcció 

General de Ports i Transports 2004. 
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Fig. 10. Tricicles elèctrics. Font: vanAPEDAL. 

 

Pel que fa a les pendents dels carrers de la zona no són obstacle per a l’ús de tricicles tal 

i com s’aprecia a la Figura 11. És cert que una bicicleta no pot competir amb vehicles 

motoritzats en llargs recorreguts, però no és el cas en àmbits urbans (Fig. 12). 

 

 

Fig. 11. Pendents físics de la zona. Verd fosc indica menor a 2%; i el verd clar present 

a zones minoritàries, de 2 a 4%. Font: BCNecologia 2015. 
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Fig. 12. Les bicicletes presenten una alternativa ecològica i a més eficaç en àmbit urbà. 

Font: PMU 2013-2018. 

 

 

 

3.2. Polítiques i casos internacionals 

 

La microdistribució sostenible és una idea que ja ve impulsada a nivell europeu amb 

organitzacions importants involucrades i varis projectes, alguns dels quals amb èxit, 

desenvolupats per administracions regionals o locals de diferents països.  

 

La Comissió Europea va fundar a l’any 2000 el grup d’acció de coordinació BESTUFS 

(Good Practice Guide on Urban Freight Transport) amb l’objectiu d’identificar, 

descriure i disseminar les millors pràctiques en el transport urbà de mercaderies, amb el 

treball conjunt d’experts, associacions i representants del sector. Dedica un especial 

interès a la microdistribució i a l’ús de centres de consolidacions urbans, inclús 

proporcionant uns paràmetres per deduir la seva viabilitat i tipus d’implementació. La 

Comissió Europea també redacta periòdicament el Llibre Blanc del transport, l’últim el 

març del 2011, on marca la fulla de ruta per a tots els països membres en quant a 

transports i objectius a assolir. Pel 2050 es pretén eliminar els vehicles amb carburants 

convencionals de les ciutats, apostar pel transport col·lectiu per a llargues distàncies i 

minimitzar el de per carretera. També existeix el programa d’acció per al medi ambient 
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a Europa “Medi Ambient 2010: el nostre futur és a les nostres mans” que té l’objectiu 

últim de millorar la qualitat de l’entorn urbà i considera fonamental el paper de les 

administracions locals per aconseguir-ho. El projecte SMILE, cofundat pel Programa 

MED, té l’objectiu de recolzar i desenvolupar estratègies, plans i mesures en solucions 

de última milla a ciutats Mediterrànies. Per últim, comentar el projecte ECOSTARS que 

va finalitzar al 2014 però que encara continua a algunes localitats europees, i que 

promovia un transport de mercaderies i de viatgers més net. 

 

Com podem observar, la preocupació sobre la matèria és real. A continuació es 

descriuran alguns projectes de models aplicats a ciutats i que poden servir de referència 

per a l’aplicació a Barcelona. Pionera en la microdistribució sostenible a Europa, La 

Petite Reine va ser creada al 2001 i desenvolupa les operacions a Paris. Actualment 

controla 100 tricicles elèctrics i 50 vehicles comercials lleugers. Disposen de tres 

centres de consolidació urbans que abasteixen 280.000 entregues anuals. GnewtCargo 

és la operadora d’última milla a Londres. Compta amb 52 vehicles elèctrics i 999 clients 

que originen un milió i mig d’entregues anuals. Són clars exemples d’iniciatives que 

han tingut èxit ja que d’altra manera no seria possible aquest alt grau de 

desenvolupament i adquisició de vehicles. També trobem probes d’implementació en 

ciutats europees com Rochelle o a Mónaco, entre d’altres. És una qüestió de temps la 

expansió a tots els grans nuclis urbans si de veritat el model compleix les expectatives. 

 

A Espanya, Txita (San Sebastian) va ser pionera al 2006. vanAPEDAL va començar les 

operacions a Barcelona i va ser la qui va a portar a terme les distribucions a la recent 

prova pilot finalitzada a la mateixa ciutat. També està preparant una segona prova pilot 

a València. 

 

No només és una iniciativa europea, trobem implementacions fora de la unió. A 

Fukuoka, Japó, hi ha un centre de consolidació que abasteix el districte de negocis de la 

ciutat. La solució adoptada ha estat assignar un cost assumit pels transportistes de 160 

yens japonesos per entrega (1,1€ aproximadament). Treballaven amb un volum de 

100.000 anuals al 2007 i han obtingut resultats notablement favorables en quant a reduir 
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la circulació i estacionament de vehicles comercials (Bestufs 2007). A Estats Units 

trobem els casos de B-line a Portland o Airborne Express New York. 

 

 

 

Fig. 13. Anàlisi país a país d’iniciatives per la consolidació urbana segons si s’està 

estudiant, és una prova pilot o ja és operatiu. Font: Browne 2015. 

 

 

 

3.3.  Actors 

 

“The success of a business model is dependent of it finding a ‘fit’ between different 

interests, on different levels” (Bouwman 2003). 

 

Per a entendre els diferents interessos i el rol de cada part cal profunditzar més en cada 

stakeholder o actor participant. La finalitat d’aquest apartat és definir qui són, la seva 

situació actual i com els hi afecta el nou model. 
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3.3.1. Remitent de les entregues 

 

És l’actor que envia el paquet. En principi no participa activament i no té cap interès 

directe, però té capacitat per triar l’encarregat de fer la entrega. El nou model té 

potencial per aplicar mesures atractives com un seguiment GPS dels tricicles en temps 

real o acusament de rebut electrònic, serveis atractius que determinarien l’elecció d’un 

transportista que faci ús del centre de consolidació urbà. Contribuir al desenvolupament 

de mesures sostenibles també millora la imatge de les marques. 

 

3.3.2. Transportistes 

 

És l’encarregat físic de fer arribar l’entrega, ja sigui al comerç directament o a la 

plataforma. Amb el nou model només ha de transportar els paquets fins al CCU i no ha 

de fer cap ruta entre els destinataris finals. Estalvia una gran quantitat de recursos 

associats al temps (recorregut entre entregues, temps per parada) i al quilometratge 

(combustible, pneumàtics, manteniment). A més la seva limitació de capacitat deixa de 

ser el nombre d’entregues que pot fer una jornada i passa a ser el volum que té el 

vehicle, podent inclús consolidar paquets en vehicles des de el centre logístic d’on 

provingui. L’interès que pot tenir és estalviar costos i incerteses al no haver de fer 

aquesta última etapa, tot i que pot tenir la sensació de que amb el nou model està 

perdent part del negoci. Podem diferenciar dos tipus de transportistes: 

 

 Particular amb només un vehicle. 

 Companyia amb una flota. 

 

Les grans empreses transportistes no experimenten un gran canvi en l’estructura excepte 

un excés de vehicles de repartiment que ja no serien necessaris. Aquest problema pot ser 

resolt amb una incorporació successiva al model conforme els vehicles compleixen la 

vida útil. Les possibles “víctimes” en la consolidació poden ser els transportistes 

particulars que perden gairebé tot el negoci, seria doncs necessària una reconversió de la 

seva professió en termes de distribució urbana.  
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3.3.3. Comerços 

 

És el client últim de la distribució, qui rep les entregues. Guanya en entregues 

programades i simultànies en el cas que existeixi més d’una per jornada. També evita 

tenir vehicles estacionats a la porta per fer les entregues, fet que beneficiarà la imatge de 

cara als seus clients i propiciarà un entorn de compres més atractiu. En principi no se li 

atribueix un poder decisiu més que el provinent d’una pressió a les autoritats per 

afavorir la implementació. 

 

3.3.4. Administracions públiques 

 

Actuen en representació dels ciutadans i poden legislar per tal d’afavorir el nou model 

amb restriccions al tràfic més estrictes com podrien ser horàries o amb la implementació 

d’un peatge per a l’accés. També poden subvencionar iniciatives en pro dels objectius. 

Són moltes les eines de les quals disposen per regular, però ha de vigilar amb les 

conseqüències que pot comportar cada una. Guanyen en una ciutat amb menys 

contaminació ambiental, acústica i congestió de tràfic, en consonància amb els plans 

redactats a tots els nivells de les administracions i amb la conseqüent satisfacció 

ciutadana. 

 

3.3.5. Ciutadans de la zona 

 

Els ciutadans de la zona són els primers afectats per totes les externalitats negatives, 

descrites més endavant, però no tenen poder de decisió directe. Poden escollir aquella 

formació política que vagi en la direcció en la que estiguin més interessats. Amb el nou 

model disposen d’un entorn urbà més agradable alliberat d’una part del tràfic diari i 

amb menys contaminació. 

 

3.3.6. Turistes  

 

La zona ofereix una àmplia oferta de museus i equipaments culturals, a més de la 

peculiaritat de carrers i arquitectura reconeguda internacionalment. La ciutat guanyaria 
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atractiu turístic gràcies a desmotoritzar part de la distribució urbana en una zona tan 

turística com és Ciutat Vella. L’atractiu turístic es tradueix en un augment dels 

ingressos per turisme. 

 

3.3.7. Operador centre de consolidació urbà 

 

Encara no està clar qui ha de ser l’operador del centre de consolidació urbà. En un 

model de negoci privat es crearien més oportunitats de competència però seria necessari 

un recolzament per part de les autoritats públiques en un principi quan encara no estigui 

totalment desenvolupat. Depèn en gran mesura de la capacitat per dissenyar una 

plataforma efectiva amb uns costos de manteniment òptims. A priori no es pot saber el 

seu rol abans d’analitzar els resultats i es discutirà en les conclusions. 

 

 

 
3.4.  Externalitats del transport 

 

Dels 650.275 milions d’euros per any que s’estimen fruit de les externalitats del 

transport a tota Europa a l’any 2000 sense contar els derivats de les congestions 

(Schreyer et al. 2004), un 9% es deuen al transport de mercaderies amb vehicles 

lleugers. Representa una part important a nivells absoluts que tot i no ser tant important 

com el pes dels cotxes i dels camions pesats, presenta uns costos per quilòmetre molt 

més elevats (Fig. 14). A més, gran part del rodatge es desenvolupa per centres urbans 

afectant a una gran part de la població de forma directa. 

 

Els costos externs són costos per a la societat. Sense una intervenció pública no 

s’acostumen a tenir en compte per part dels usuaris quan prenen una decisió. Per tant 

confronten els incentius incorrectes provocant pèrdues de benestar comú. És aquí on 

guanya molta importància un anàlisi cost benefici que sigui capaç de monetitzar tots els 

costos i permeti prendre una decisió sobre l’actuació. L’objectiu és obtenir l’impacte de 

tot el conjunt global del projecte i avaluar el benestar econòmic de tots els actors. 
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Al present treball es seguiran les directrius del projecte RAILPAG (European 

Commission) per a la elaboració d’un anàlisi cost benefici que inclogui els costos 

d’inversió, d’operacions i manteniment, els impostos i les externalitats. 

 

 

 

 

Fig. 14. Costos per mitjà de transport i tipus a EU17. La columna LDV representa els 

vehicles de mercaderies lleugers. Font: Schreyer et al. 2004. 
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4. METODOLOGIA 

 

A continuació es defineix la metodologia per obtenir els indicadors aplicables a 

qualsevol ciutat un cop definits els paràmetres. Per a la construcció del nostre model i 

per a que assoleixi els objectius haurem d’escollir de forma justificada una sèrie 

d’hipòtesis i calcular aproximadament algunes de les variables d’entrada a partir de les 

dades que disposem. Considerarem: 

 

 Model d’aproximació continua. 

 Demanda homogènia. 

 Comerços uniformement distribuïts. 

 No hi ha recollida d’entregues. 

 

El model calcula les distàncies recorregudes durant la distribució. Això permet deduir 

costos associats al quilometratge de cada vehicle. Assignant unes velocitats i temps de 

parada determinats (10) obtenim el temps i els seus costos associats. 

 

La distància recorreguda òptima en una ruta de distribució es pot escriure com 

(Daganzo, 1983): 

 

𝐷 ≈  𝜙√𝐴𝑁; 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑁 → ∞ (1) 

 

Aquesta aproximació contínua ens proporciona un límit superior del valor òptim, on 𝜙 

és 0,75 per a distàncies Euclidianes, A l’àrea de la zona i N el nombre d’entregues. 

 

La expressió equivalent que emprarem és: 

 

𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 𝑁𝑘𝛿−
1
2 (2) 

 

On 𝑘  tindrà en compte la geometria irregular del centre urbà (3), segons es faci el 

recorregut en un vehicle motoritzat (subíndex v) o en bicicleta o tricicle amb assistència 
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al pedaleig (subíndex b) amb el coeficient definit W > 1. W indica la relació entre les 

distàncies euclidianes mesurades i la distància real que han de recórrer els vehicles per 

anar d’un punt a l’altre. És un paràmetre diferent per a cada nucli urbà que s’estudiï, i 

un exemple de càlcul es veu més endavant en l’aplicació a Ciutat Vella. 

 

𝑘𝑏 = 𝑊𝑏𝜙; 𝑘𝑣 = 𝑊𝑣𝜙 (3) 

 

I 𝛿 és la densitat: 

 

𝛿 =
𝑁

𝐴
 (4) 

 

Veurem més endavant que aquesta definició de densitat és per a una microdistribució 

òptima amb consolidació. Quan no hi ha consolidació, la densitat serà la capacitat real 

per jornada del vehicle partit l’àrea que serveixi (5). α és el nombre de subzones 

assignades als diferents vehicles, ja que un vehicle pot tenir una zona més petita 

assignada. 

 

𝛿′ =
𝐶𝑣

𝐴
𝛼⁄

 (5) 

 

També és necessari definir la distància total recorreguda d’accés (6), és a dir aquella 

distància que han de fer els vehicles fins a arribar a l’inici de la ruta de distribució. En 

tractar-se d’un estudi comparatiu només tindrem en compte els trajectes des de les 

immediacions de la zona. L’interès és comparar els models i no reflectir el cost total de 

la distribució. És cert que el nou model redueix el nombre de vehicles que han 

d’utilitzar els transportistes, els quals sí fan el recorregut que no es contempla, però 

requeriria més informació respecte els viatges des de els centres logístics. En tot cas, el 

resultat que obtindrem serà una cota superior.  

 

𝐷𝑎𝑐𝑐é𝑠 = 2𝑟𝑚

𝑁

𝐶
 (6) 
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Notar que N/C serà el nombre de vehicles necessaris en cada cas. C és la capacitat del 

vehicle que estiguem considerant i rm és la distància d’accés en cada cas segons la 

situació. Per a un vehicle que accedeix a la zona sense consolidar es considera (7) i per 

a un vehicle que accedeix al CCU es considera (8), on dp és la distància mínima del 

perímetre al CCU. Es considera la suma d’un recorregut de L/2 al voltant del perímetre i 

dp a l’interior de la zona. 

 

 

𝑟𝑚,𝑣1 = 𝑊𝑣√(
𝐿

2
)

2

+ (
𝑙

2
)

2

 (7) 

 

𝑟𝑚,𝑣2 =
𝐿

2
+ 𝑑𝑝𝑊𝑣 (8) 

 

 

rm per als tricicles que accedeixen del CCU al centre de gravetat és simplement (9), on 

dG és la distància del CCU al centre de gravetat. 

 

 

𝑟𝑚,𝑏 = 𝑑𝐺𝑊𝑣 (9) 

 

Un cop definides les equacions de les distàncies recorregudes, per la situació actual 

sense centre de consolidació haurem de calcular la distància d’accés a la zona dels 

vehicles més la distància recorreguda pels mateixos en la distribució. En el nou model 

s’ha de calcular la distància recorreguda per les furgonetes al CCU, la distància d’accés 

dels tricicles del CCU al centre de gravetat de la zona i finalment la distància 

recorreguda de distribució pels tricicles. 

 

Per al càlcul del temps total per a cada tipus de vehicle simplement hem d’aplicar: 

 

𝑡 =
𝐷𝑎𝑐𝑐é𝑠

𝑣𝑎𝑐𝑐é𝑠
+

𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

𝑣𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
+ 𝑁𝜏 (10) 
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{
𝑣𝑎𝑐𝑐é𝑠 = 15 𝑘𝑚 ℎ⁄  

𝑣𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 10 𝑘𝑚 ℎ⁄
𝜏 = 3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑠

 (11) 

 

Per a la velocitat d’accés considerem la mitjana anual d’una furgoneta d’1,5 tones 

(Direcció General de Ports i Transports 2004) i per a la local restringim la velocitat a 10 

km/h ja que és la màxima velocitat en zones de vianants i s’ha de tenir en compte una 

velocitat menor en carrers congestionats o amb geometria irregular. El temps de parada 

𝜏 és una estimació del temps de reducció de velocitat, aparcament, entrega i acceleració 

fins a la velocitat de recorregut, a més també considera el temps unitari de càrrega i 

descàrrega de la plataforma logística al vehicle. Els costos es compondran per la suma 

dels costos associats a la distància recorreguda i els costos associats al temps de jornada 

de cada mode, producte dels indicadors pels preus unitaris per km i hora. 

 

 

Indicadors 

d1 

Distància recorreguda pels 

vehicles motoritzats sense 

CCU 
𝑑1 = 𝑁𝑘𝑣 (

𝐶𝑣

𝐴
𝛼⁄

)

−
1
2

+ 2𝑁
1

𝐶𝑣
𝑊𝑣

√(
𝐿

2
)

2

+ (
𝑙

2
)

2

 

d2 
Distància recorreguda pels 

vehicles motoritzats amb CCU 
𝑑2 = 2𝑁

1

𝐶𝑣
(

𝐿

2
+ 𝑑𝑝𝑊𝑣) 

d3 
Distància recorreguda pels 

tricicles amb CCU 𝑑3 = 𝑁𝑘𝑏 (
𝑁

𝐴
)

−
1
2

+ 2𝑁
1

𝐶𝑣
𝑊𝑏𝑑𝐺 

t1 

Temps associat al recorregut 

dels vehicles motoritzats sense 

CCU 𝑡1 =

𝑁𝑘𝑣 (
𝐶𝑣

𝐴
𝛼⁄

)

−
1
2

𝑣𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

+
2𝑁

1
𝐶𝑣

𝑊𝑣
√(

𝐿
2

)
2

+ (
𝑙
2

)
2

𝑣𝑎𝑐𝑐é𝑠

+ 𝑁𝜏 

t2 

Temps associat al recorregut 

dels vehicles motoritzats amb 

CCU 
𝑡2 =

2𝑁
1

𝐶𝑣
(

𝐿
2 + 𝑑𝑝𝑊𝑣)

𝑣𝑎𝑐𝑐é𝑠

 

t3 
Temps associat al recorregut 

dels tricicles amb CCU 𝑡3 =
𝑁𝑘𝑏 (

𝑁
𝐴)

−
1
2

𝑣𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
+

2𝑁
1

𝐶𝑣
𝑊𝑏𝑑𝐺

𝑣𝑎𝑐𝑐é𝑠
+ 𝑁𝜏 

Taula 3. Indicadors del model. 
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Fig. 15. Diagrama de flux simplificat de la modelització sense CCU. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 16. Diagrama de flux simplificat de la modelització amb CCU. 
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La Taula 3 mostra els indicadors resultants. La diferència entre els valors per als 

vehicles motoritzats abans i desprès del nou model serviran per calcular lo que estalvien 

els transportistes. A partir de la distància recorreguda i el temps de ruta dels tricicles es 

construeixen els costos associats a l’operador de la plataforma.  

 

Ara ja es pot construir la taula per a l’anàlisi cost benefici (Taula 4). S’estudiaran els 

efectes a un any, 250 dies laborables, sobre la societat en termes d’externalitats, els 

costos i ingressos que experimentaran l’operador de la microplataforma i els 

transportistes i els ingressos que obtindran les administracions públiques via impostos. 

Les externalitats evitades es calculen en base al quilometratge de vehicles contaminants 

que s’evita amb el nou model (d1 menys d2). Els valors unitaris s’obtenen del Handbook 

on estimation of external costs in the transport sector (Maibach et al. 2008). Els 

transportistes es beneficiarien del quilometratge que no han de fer i de l’estalvi de 

temps. S’inclou el concepte de ppe (pagament per entrega) que seria lo que pagarien per 

cada entrega a l’operador en concepte del servei ofert. Notar que aquest camp és 

compensatori, és a dir, no afecta el resultat final ja que s’anul·la entre actors. 

L’operador ha de fer front als costos del quilometratge, el temps de ruta, l’amortització 

diària dels tricicles, el lloguer de l’edifici on s’instal·li el CCU (calculat en base al preu 

del m2 per l’espai necessari) i l’amortització anual de tot l’equipament. Per l’altra 

banda, rep els ingressos del pagament per entrega, prèvia sostracció dels impostos. 

També es proposa la incorporació de publicitat als vehicles com a forma de 

finançament, recaptant el preu mensual per vehicle pp. L’administració pública es 

beneficia en forma d’impostos per fluxos de diners entre els actors, excepte en els 

costos d’operació, en optimitzar el sistema es consumeixen menys recursos.  

 

Sumant el total de valors per a tots els actors s’obté el VAN (Valor Actual Net) el qual 

decidirà si l’actuació és rendible o no. 
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Taula 4. Anàlisi cost benefici general proposat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi cost benefici 
Administracions 

públiques 
Societat Transportistes Operador 

Costos operació associats 
Quilometratge - Impostos  (d1-d2)·ckm,v·250 - d3·ckm,b·250 

Temps - Impostos  (t1-t2)·ch,v·250 - t3·ch,b·250 - nb·cd·250 

CCU 
Lloguer Impostos   - pm2·m

2·12 

Equipament Impostos   - pe 

Publicitat Impostos   pp·nb·12 

Pagament per entrega Impostos  - ppe·N·250 ppe·N·250 - impostos 

Externalitats 

Congestió  (d1-d2)·0,6·250   

Accidents  (d1-d2)·0,0524·250   

Contaminació  (d1-d2)·0,023·250   

Soroll  (d1-d2)·0,0381·250   

Canvi climàtic  (d1-d2)·0,011·250   
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5. CONSTRUCCIÓ DEL MODEL A CIUTAT VELLA 

 

5.1. Descripció del districte 

 

El districte de Ciutat Vella és un dels deu districtes de la ciutat de Barcelona i està 

format per quatre barris: el Raval, el Barri Gòtic, la Barceloneta i Sant Pere, Santa 

Caterina i la Ribera. És el centre històric del municipi i va estar envoltat per les muralles 

medievals fins al seu enderrocament al segle XIX, seguint el Pla Cerdà. És explicable 

doncs la seva morfologia irregular amb carrers intricats pròpia de les ciutat medievals 

que van patir un creixement entre muralles. 

 

 

Fig. 17. Barris de Ciutat Vella i representació muralla medieval. Font: Carta 

Arqueològica de Barcelona 2015. 

 

 

És una zona amb una alta activitat comercial i alhora una gran concentració de carrers 

per a vianants amb restriccions horàries per accedir-hi durant horaris de gran afluència 

de públic, de 11:00 a 15:00 i de 17:00 a 20:30. Les zones de vianants a Ciutat Vella 

representen el 31% del total de Barcelona i on més s’hi està treballant en més 

implantacions. 
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Fig. 18. Àrees i carrers amb restriccions d’accés horàries. Font: CENIT dins del 

projecte SMILE. 

 

 

Segons el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona al 2013 més de 7,5 

milions de turistes van visitar la ciutat, dels quals el districte és capaç d’allotjar a 20.114 

simultàniament en 213 establiments (30% del total a Barcelona). A més, donada 

l’àmplia oferta cultural que proposa, milers de turistes visiten anualment els museus i 

equipaments culturals del districte, com per exemple prop de un milió el museu Picasso 

o el Parc Zoològic, mig milió el Museu d’Història de Barcelona o 1,7 milions 

l’Aquarium. 

 

Respecte a la població resident, 103.339 persones residien al 2013 (6,4% del total) en 

un àrea de 4,4km2, resultant una densitat de 23.598hab/km2 la qual és un 50% superior a 

la mitjana de la ciutat. Ja que parlarem de la circulació de vehicles a la zona, és 

interessant saber que de mitja els habitants de Ciutat Vella tenen un vehicle per cada 5 

habitants, envers la mitja municipal que és de un per cada 2,9. 
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5.2. Pla de Mobilitat Urbana 

 

“El pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (en endavant, PMU) té com a 

objectiu planificar la mobilitat de la ciutat considerant tots els modes de transport, tant 

pel que fa el transport de persones com de mercaderies, fent un esment especial al 

foment dels desplaçaments en modes no motoritzats, d’acord amb els principis i 

objectius dels articles 2 i 3 de la Llei 9/2013, de 13 de juny, de la mobilitat” (PMU 

2013-2018 pàgina 9). 

 

El PMU busca definir estratègies futures que portin a un model urbà més sostenible. 

Parla del Pacte per a la Mobilitat que van firmar més d’una trentena d’entitats en el 

context de la redacció del mateix i d’entre els deu objectius principals, el nostre nou 

model pretén assolir-ne cinc: 

 

 Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants. 

 Millorar la seguretat viària i el respecte entre els usuaris i usuàries dels diferents 

modes de transport. 

 Promoure l’ús de carburants menys contaminants i el control de la contaminació 

i el soroll causats pel trànsit. 

 Fomentar l’ús de la bicicleta com a mode habitual de transport. 

 Aconseguir una distribució urbana de mercaderies i productes àgil i ordenada. 

 

Fa una menció especial a la distribució urbana de mercaderies, que estima en un 21,4% 

del trànsit total a la ciutat: 

 

“Sovint, cada operador gestiona la seva pròpia DUM. La no existència de gestió 

centralitzada de tota la DUM (ni les infraestructures necessàries), fa que es 

multipliquin els viatges necessaris i la conseqüent afectació sobre el trànsit de la ciutat. 

Per tant, cal trobar les solucions que permetin reduir no només els costos per a 

l’operador, sinó també els costos generalitzats per la societat (trànsit, congestió, soroll, 

contaminació, etc.).” (PMU 2013-2018 pàgina 252). 
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Les solucions descrites passen per consolidar mercaderies i fomentar la distribució 

nocturna, entre d’altres. La proposta més significativa és la implementació de les 

denominades superilles a tota la ciutat, on cada una de les quals actua com a una illa 

independent amb serveis compartits. Seria fàcil imaginar cada superilla amb una 

microplataforma actuant centre de distribució i uns carrers amb restriccions de tràfic 

idonis per a la microdistribució sostenible. 

 

 

 

Fig. 19. Esquema del concepte de superilles. Font: Ajuntament de Barcelona 2015. 

 

 

Fig. 20. Detall de l’encaix de les superilles en la microdistribució i l’ús de CCU (o 

anomenats CDU Centre de Distribució Urbana). Font: Ajuntament de Barcelona 2015. 
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5.3. Ordenances municipals 

 

La ordenança municipal de Barcelona aprovada al 1998, corregida el 2000 i modificada 

el 2007 per Acord Consell Plenari “Circulació de vianants i vehicles” és la base per a 

determinar la viabilitat de la iniciativa. 

 

Abans de descriure la ordenança, cal marcar la diferència entre un vehicle comercial 

convencional i una bicicleta dissenyada per al transport de mercaderies. Un vehicle 

comercial convencional és un vehicle amb propulsió motora i que per tant ha de complir 

totes les normatives referent al trànsit de vehicles. Un tricicle elèctric, per l’altra banda, 

en tenir només assistència al pedaleig elèctric (és a dir, no pot accelerar per si mateixa si 

no hi ha un pedaleig) no es considera un vehicle de motor i no deixa de ser considerat 

una bicicleta. 

 

L’article 7 permet circular per les voreres, andanes i passeigs a ginys mecànics sense 

motor (bicicletes) que no són considerats com a vehicles en les condicions que 

assenyala l’article 14, que són les següents: 

 

 Es circularà obligatòriament pels carrils bici, per calçades en zones 30 o per vies 

senyalitzades específicament, i quan no existeixin circularan per la calçada. 

 En el cas de la no existència de carrils bici, podran circular per voreres, andanes 

i passeigs de més de 5 metres i 3 metres d’espai lliure, a més de per parcs 

públics i àrees de vianants. 

 També poden circular per zones de prioritat invertida en els dos sentits de 

circulació. 

 

Aquesta circulació per zones amb vianants està limitada: només és permesa quan no hi 

hagi aglomeració, es a dir, quan es pugui conservar 1 metre de distància entre la 

bicicleta i els vianants, i quan es pugui circular 5 metres de manera continuada en línia 

recta. S’ha de respectar la preferència dels vianants i s’ha d’adequar a la velocitat dels 

vianants, sense superar els 10 km/h. Per últim, no es pot fer cap maniobra que pugui 

afectar a la seguretat dels vianants, circulant sempre a més d’1 metre de les façanes. 
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L’alcaldia estableix les àrees de vianants en les quals es restringeix totalment o parcial 

la circulació, permanent o a determinades hores del dia. Aquest poder pot regular en 

favor de la mesura, ja que un increment de les àrees de vianants significaria més 

restriccions per al tràfic de vehicles.  

 

Quan les bicicletes circulin per la calçada ho han de fer obligatòriament pels carrils més 

propers a les voreres, circulant com a vehicles i gaudint de les prioritats de pas previstes 

en les vigents normes de trànsit. Han de dur un timbre i llums i elements reflectants 

quan circulin de nit. 

 

Les bicicletes poden dur remolc homologat per al transport de persones, animals o 

mercaderies. S’han d’estacionar preferentment als llocs habilitats deixant en tots els 

casos un espai lliure pels vianants de tres metres, quedant prohibit estacionar davant de 

zones de càrrega i descàrrega, d’estacionament per a persones amb discapacitat i altres 

zones de estacionament prohibides per als vehicles en general. 

 

L’ordenança municipal referent a càrrega i descàrrega de mercaderies no contempla l’ús 

de bicicletes, i per tant  no aporta cap diferència entre modes. Només està permesa la 

parada per càrrega i descàrrega a les zones senyalitzades expressament o estacionant el 

vehicle. No està permès parar el vehicle a la calçada. Per tant hi ha una major flexibilitat 

quan parlem de l’ús de bicicletes, ja que les podem estacionar en qualsevol lloc que no 

contradigui lo citat anteriorment, sempre que respectin l’espai lliure per als vianants. 

 

Respecte a la ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, 

l’article 37 per a vehicles diu: 

 Es permet la identificació en vehicles comercials mitjançant pictogrames, 

dibuixos, anagrames i emblemes corresponents a la seva activitat i empresa 

propietària.  

 Resten prohibits els usos publicitaris en els vehicles que circulin per la via 

pública o estiguin estacionats en espais públics o en espais visibles des del 

domini públic.  
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Ens trobem amb una prohibició bastant estricta, tot i que hi ha un buit amb el terme 

“vehicles”. Una bicicleta no es considera un vehicle i considerarem que els nostres 

vehicles d’última milla podran portar publicitat, una font d’ingressos important donat 

l’atractiu que proporciona anunciar una marca en una iniciativa socialment compromesa 

i per tant motor decisiu de la viabilitat final. 

 

 

5.4. Accessos 

 

Cada companyia logística que s’encarrega de la distribució urbana compta amb un 

centre de distribució en territori suburbà, aproximadament a entre 10 i 30km de 

distància. Per accedir a la nostra zona han d’utilitzar les vies principals de la ciutat, vies 

que acostumen a estar congestionades durant l’interval horari pel qual circulen. 

Aquestes són la Ronda Litoral, Avinguda Paral·lel, Gran Via de les Corts Catalanes i 

Avinguda Meridiana. 

 

 

 

Fig. 21. Principals accessos a la zona. En vermell i línia més gruixuda representen vies 

amb més intensitat de circulació. Font: Ajuntament de Barcelona 2015. 
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L’índex INRIX, existent a un gran nombre de ciutats europees i mundials, determina el 

nombre d’hores que els vehicles han de circular de més degut a les congestions, 

suposant dos trajectes diaris de 30 minuts. A Barcelona durant el 2014 fins al juliol el 

valor de l’índex va ser de 8,6, tot i que al juliol va patir un increment del 29%. No es 

disposen de dades posteriors. Aquest valor senyala una pèrdua anual per conductor de 

17,6 hores. Segons un estudi del RACC, a nivell global representa 105 hores diàries de 

temps perdut, equivalents a 26,2 milions anuals. Estimen els costos associats de 384 

milions d’euros: el 0,3% del PIB a Catalunya. 

 

 

 

Fig. 22. Variació mitjana anual de l’índex INRIX segons l’horari a l’estat Espanyol. És 

qualitativament similar a la tendència en Barcelona. Font: INRIX 2015. 

 

 

5.5. Comerços potencials i entregues diàries 

 

És important saber quants comerços pot abastir la nova xarxa de microdistribució per tal 

de poder calcular els costos operatius. A partir del Cens dels comerços de Ciutat Vella 

(CENIT 2014) podem realitzar un anàlisi. Les xifres un cop compactades les trobem a la 

taula 3. 

 

Però 3.066 no és el nombre de comerços potencials. Abans s’han d’eliminar de la llista 

algunes categories, com per exemple aquelles que impliquen una cadena de fred o 

relacionades amb l’alimentació per les característiques de les bicicletes utilitzades pel 

transport. També no hem de tenir en compte farmàcies i supermercats i grans 
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magatzems; per l’existència d’una logística pròpia. Davant la incertesa de la categoria 

“varis” tampoc es considerarà.  

 

Tipus Comerç Nombre a ciutat vella 

Bar, restaurant, hotel 848 27,7% 

Frescos (carn, verdura, peix…) 68 2,2% 

Comerç petit 141 4,6% 

Supermercat 83 2,7% 

Roba i complements 556 18,1% 

Sabateries 99 3,2% 

Farmàcies 46 1,5% 

Ferreteria 18 0,6% 

Grans Magatzems 5 0,2% 

Quiosc/Papereries 21 0,7% 

Llibreries 31 1,0% 

Tendes de Souvenirs 147 4,8% 

Telefonia 22 0,7% 

Correus 13 0,4% 

Varis 558 18,2% 

Estancs 36 1,2% 

Electrodomèstics 17 0,6% 

Joieria, bijuteria, rellotgeria 117 3,8% 

Forn de Pa 49 1,6% 

Perruqueries 64 2,1% 

Òptiques 20 0,7% 

Bancs i caixes 44 1,4% 

Lloguer de bicicletes 22 0,7% 

Cosmètics, estètica, perfumeria 30 1,0% 

Tattoos 11 0,4% 

TOTAL 3066   

 

Taula 5. Cens dels comerços a Ciutat Vella. Font: CENIT 2014. 
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Tipus Comerç Ciutat vella 

Comerç petit 141 10,1% 

Roba i complements 556 39,8% 

Sabateries 99 7,1% 

Ferreteria 18 1,3% 

Quiosc/Papereries 21 1,5% 

Llibreries 31 2,2% 

Tendes de Souvenirs 147 10,5% 

Telefonia 22 1,6% 

Estancs 36 2,6% 

Electrodomèstics 17 1,2% 

Joieria, bijuteria, rellotgeria 117 8,4% 

Perruqueries 64 4,6% 

Òptiques 20 1,4% 

Bancs i caixes 44 3,2% 

Lloguer de bicicletes 22 1,6% 

Cosmètics, estètica, perfumeria 30 2,1% 

Tattoos 11 0,8% 

TOTAL 1396   

 

Taula 6. Comerços en Ciutat Vella potencialment adaptables al nou model. Font: 

CENIT 2014. 

 

 

Finalment obtenim 1.396 comerços potencials. No considerem el barri de la Barceloneta 

per a l’estudi per la seva morfologia diferent a la característica dels altres. Aplicant una 

distribució equivalent entre els barris resten 1.047 comerços. Al centre urbà d’una gran 

ciutat com La Haia els comerços reben una mitja de 5,4 lliuraments per setmana (J.H.R 

van Duin et al 2010). Aplicant aquest rati i considerant laborables 5 dies a la setmana el 

nombre d’entregues diàries esperades és de 1.131 per dia.  
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Alguns dels comerços potencials poden no ser adequats per a la microdistribució i els 

tricicles no podran transportar algunes de les entregues quan superin el límit de pes i/o 

volum. Aquest problema es pot resoldre fàcilment en un futur amb l’ús complementari 

de vehicles elèctrics de majors dimensions, però no el considerarem en el present estudi. 

És necessari fer un estudi més profund i precís per determinar el nombre d’entregues, 

però considerarem el nombre de 1.131 entregues diàries vàlid. L’estudi dels resultats es 

presentaran en funció de les entregues diàries. 

 

 

5.6. Prova pilot 

 

La prova pilot a Barcelona és una iniciativa impulsada des de la Direcció de Mobilitat 

juntament amb el districte de Ciutat Vella, la Direcció de Comerç i l’Institut de Paisatge 

Urbà. També compta amb el suport de SABA i del CENIT, Centre d’Innovació del 

Transport, dins del programa europeu SMILE, Smart Green Innovative urban Logistics 

for Energy eficient mediterranean cities. vanAPEDAL va aportar els tricicles elèctrics i 

el personal d’operació durant els 6 mesos que va durar la prova més els 4 mesos 

d’extensió que es van portar a terme al 2014. L’objectiu era provar el nou model de 

microdistribució a la ciutat i proporcionar als transportistes confiança en l’efectivitat de 

la iniciativa. L’ajuntament oferia de forma gratuïta als transportistes la possibilitat de fer 

la ruptura de càrrega a la plataforma. En un escenari final hauria de ser el transportista 

l’actor que es comunica amb la plataforma i decideix fer la ruptura de càrrega i assumir 

els costos. El centre de consolidació estava format per un terminal d’aproximadament 

30m3 i un cobert de 40m2. 

 

Els resultats van ser favorables i l’acceptació social elevada, tot i que no es va arribar a 

operar amb un gran nombre d’entregues diàries i dos tricicles eren suficients per a les 

operacions. L’informe amb els resultats encara no està publicat. L’anàlisi cost benefici 

de la prova es pot trobar a l’annex 1. 
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Fig. 23. Esquema de la prova pilot portada a terme a Barcelona. Font: CENIT 2014. 

 

 

5.7. Consideracions espacials 

 

5.7.1. Zona d’estudi 

 

La zona d’estudi queda definida per l’àrea marcada en la Fig. 24. Queda exclòs el barri 

de la Barceloneta: per motius històrics presenta una geometria de carrers diferent a la 

dels altres barris. 

 

Per a la visualització i manipulació de les representacions gràfiques s’utilitza el software 

Google Earth i Google Maps, així com http://www.earthpoint.us per al càlcul de les 

propietats dels polígons com l’àrea o la situació del centre de gravetat. El punt taronja 

senyala el centre de gravetat, el qual cau aproximadament a la Plaça del Pi davant de la 

basílica de Santa Maria del Pi. 

 

À𝑟𝑒𝑎, 𝐴 = 2,13𝑘𝑚2 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 ≈ 6𝑘𝑚 
(12) 
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Per simplificar càlculs més endavant és necessari aproximar la zona a un rectangle amb 

el costat gran paral·lel a la costa, amb àrea i perímetres equivalents. Només cal resoldre 

el sistema: 

 

{
𝐿 · 𝑙 = 2,13𝑘𝑚

2𝐿 + 2𝑙 = 5,95𝑘𝑚
 (13) 

 

Obtenim:  

𝐿 = 1,79𝑘𝑚; 𝑙 = 1,19𝑘𝑚 (14) 

 

 

Fig. 24. Zona d’estudi a considerar. 
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5.7.2. Coeficient per a la irregularitat dels carrers 

 

No és objecte del present estudi calcular la distància entre cada possible node o comerç 

a servir on aproximadament s’hauria d’utilitzar una mètrica L1, per tant ens basarem en 

les distàncies al centre de gravetat de la zona. Però la peculiaritat de la zona és la 

geometria complicada dels carrers tan com pel transport en bicicleta com per a vehicles 

comercials, essent superior per als segons. Es deu a l’abundància de zones de vianants, 

carrers estrets i sentits de circulació restrictius.  

 

Així per a cada distància Euclidiana mesurada només haurem de multiplicar pel 

respectiu coeficient d’irregularitat, Wb per a bicicletes i Wv per a vehicles motoritzats, 

obtenint una distància real de recorregut. La diferència en els coeficients es deu a la 

possibilitat dels tricicles a circular sense restriccions horàries o físiques per zones de 

vianants, els quals només estan obligats a seguir les normes de circulació de vehicles 

quan existeixi una calçada definida. 

 

El procediment per al càlcul dels coeficients per a vehicles motoritzats Wv i per a no 

motoritzats Wb és el següent: 

 

 Assignació de punts arbitraris en el perímetre. Prenem sis punts. 

 Mesurament de la distància euclidiana Dr de cada punt al centre de gravetat G. 

 Càlcul de la distància mínima recorreguda real de forma manual i seguint la 

normativa municipal corresponent per a bicicletes (Db) i per a vehicles 

motoritzats (Dv). 

 Trobar els coeficients a partir de la relació de la mitja de les distàncies 

euclidianes i de les distàncies reals per a cada mode de transport. 

 

Donat que el centre de gravetat cau en una zona de difícil accés per a vehicles 

motoritzats, anirem desplaçant lleugerament G a carrers principals adjacents en el càlcul 

de les distàncies en cada cas amb l’objectiu de no penalitzar en excés Dv. 
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𝑊𝑏 =
∑ 𝐷𝑏

∑ 𝐷𝑟
= 1,25 

𝑊𝑣 =
∑ 𝐷𝑣

∑ 𝐷𝑟
= 1,49 

(15) 

 

 

 

Fig. 25. Assignació dels punts arbitraris en el perímetre. 

 

Punt Adreça Dr  Db  Dv  

P1 Pg. de Josep Carner, número 2617 0,9 1 1 

P2 Av. Paral·lel amb Ronda de Sant Pau 0,8 1 1 

P3 Carrer dels Tallers amb Ronda de Sant Antoni 0,9 1,2 1,3 

P4 Carrer de Trafalgar amb Carrer de les Jonqueres 0,8 0,9 1,1 

P5 Pg. de Pujades amb Pg. de Picasso 1 1,4 2,1 

P6 Av. del Marquès de l’Argentera amb Pg. de Picasso 1,1 1,4 1,8 

 Total 5,5 6,9 8,3 

 

Taula 7. Resultats de l’anàlisi per a la determinació de W. 
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5.7.3. CCU candidats 

 

Una variable important en el càlcul dels costos associats a la microdistribució és la 

situació geogràfica de les plataformes de microdistribució. Controlarem aquesta 

variable amb dos paràmetres: dG i  dp, distàncies euclidianes del centre de consolidació 

urbà al centre de gravetat de la zona i al punt més proper del perímetre respectivament. 

El primer afecta a la distància d’accés dels tricicles a la ruta de microdistribució. El 

segon incideix en el cost dels vehicles motoritzats associat a entrar a la zona i 

descarregar en el CCU i és un valor positiu quan el CCU es troba a l’interior de la zona, 

nul quan es troba al perímetre i negatiu quan es troba a l’exterior. 

 

 

 

Fig. 26. Situació dels dos centres de consolidació urbans considerats. 
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El CCU al Passeig de Lluis Companys, on es troba l’Arc de Triomf, és l’utilitzat per la 

prova pilot portada a terme. Les dimensions són insuficients per a una aplicació a gran 

escala amb un estimació de 1.131 entregues. Considerant un volum de 0,025m3 per 

entrega són necessaris aproximadament 30m3 de volum net útil. El cobert també hauria 

de poder servir més de un vehicle simultàniament. SABA, explotadora de la concessió 

de l’aparcament situat just sota la microplataforma, va recolzar la iniciativa permetent 

guardar i recarregar els tricicles a les seves instal·lacions. En el moment de la visita a 

les instal·lacions per part de l’autor, estaven pendent d’aprovació les llicències 

d’emmagatzematge de bens a l’aparcament. Es planteja l’encaix del CCU dintre de les 

instal·lacions però el director comercial de SABA assegura que no és la línia de negoci 

actual del grup. A més, aquesta possible situació hauria de ser implantada mitjançant 

remodelacions estructurals que permetessin operar a la plataforma. La distància del 

CCU al centre de gravetat dG és d’1,1km i considerem la distància al perímetre dp 

nul·la.  

 

L’altre punt candidat a ser utilitzat com CCU és l’antic edifici de la Guardia Urbana de 

Barcelona, situat a l’Avinguda Drassanes, 12. Actualment es troba en desús. Presenta 

una geometria estructural ideal amb dos pòrtics per a la càrrega i descàrrega, a més 

d’una vorera frontal de més de 4 metres i amb un carril bici. La planta aproximada és de 

200m2. Els seus paràmetres són dG de 0,6km i dp de 0,2km. 
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Fig. 27. Plataforma a Arc de Triomf operada per vanAPEDAL. Font: CENIT 2014. 

 

 

Fig. 28. Antic edifici de la Guardia Urbana. Font: Fotografia pròpia. 
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5.8. Situació actual 

 

Els vehicles entren a la zona i fan el repartiment. No hi ha consolidació i com a 

conseqüència la densitat emprada en el càlcul de la ruta de distribució no és la densitat 

de la zona, serà menor: un mateix vehicle pot tenir clients repartits per tota la zona. Així 

𝛿 seria el nombre d’entregues que serveix un vehicle partit l’àrea total. Considerarem 

que cada vehicle té un barri assignat, un terç de l’àrea ja que tot i no existir consolidació 

els vehicles poden estar destinats a cobrir àrees en particular o podem trobar vehicles 

d’una mateixa companyia logística que en certa mesura divideixen zones de distribució. 

Per tant, α és 3. 

 

Cv (capacitat dels vehicles) no estarà limitada per la màxima càrrega dels vehicles, sinó 

per la productivitat: el nombre d’entregues que sigui possible fer en una jornada.  

 

 

Fig. 29. Hores necessàries per vehicle per jornada en funció de la capacitat real. 
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Fig. 30. Distàncies recorregudes per tots els vehicles per jornada en funció de la 

capacitat. 

 

En la Fig. 29 s’aprecia com és impossible arribar a valors pròxims a la capacitat física 

dels vehicles en una jornada. Es decideix prendre una capacitat de 100 entregues com a 

referència en representacions posteriors que representa un 33% d’ocupació dels vehicles 

i una jornada de 6 hores i 10 minuts. Cal tenir en compte que aquests vehicles provenen 

d’una plataforma suburbana i en aquest model no tenim en compte el temps d’aquest 

trajecte i del temps d’operació en base, per tant la jornada real serà major.  

 

La Fig. 30 ens dona informació de com afecta la capacitat a les distàncies recorregudes 

totals. Per a valors baixos de la capacitat la distància recorreguda en l’accés és decisiva i 

un factor de gran pes, però per a valors alts és la distància recorreguda en la distribució 

la dominant. Usant com a referència una capacitat de 100 obtenim una distribució de 

25% recorregut d’accés i 75% recorregut de distribució. 

 

Els costos econòmics associats a l’última milla (no estan inclosos els costos d’arribar 

fins a la zona des de les plataformes logístiques) provenen d’aplicar els costos unitaris 
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de l’apartat 3.1.4 per a la furgoneta que considerem model al total de kilòmetres i hores 

calculades. 

 

𝑐 = (𝐷𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙+𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) · 𝑐𝑘𝑚,𝑣 + 𝑡𝑣 · 𝑐ℎ,𝑣 (16) 

 

 

Variable Valor Descripció Referència 

Cv 100 entregues Capacitat real dels vehicles Fig. 29 

N 1131 entregues Nombre d’entregues 5.5 

L 1,79km Costat gran rectangle equivalent zona (14) 

l 1,19km Costat petit rectangle equivalent zona (14) 

A 2,13km2 Àrea zona (11) 

α 3 Subzones considerades a l’àrea 5.8 

Wv 1,49 Coeficient irregularitat (15) 

Daccés actual 36,22km Distància accés recorreguda total (6) 

Dlocal actual 106,50km Distància distribució recorreguda total (2) 

tv 69,61 hores Temps total circulació (10) 

ckm,v 0,218€/km Cost unitari per km Taula 1 

ch,v 22,11€/h Cost unitari per hora Taula 1 

c 1.570,3€ Costos totals diaris (16) 

 

Taula 8. Paràmetres i resultats de la situació actual amb referències. 

 

 

5.9. Situació amb el nou model 

 

Les furgonetes han d’accedir al centre de consolidació urbà i deixar les entregues. El 

centre urbà emprat és el de l’antic edifici de la Guàrdia Urbana, amb paràmetres dG de 

0,6km i dp de 0,2km. Després de la consolidació és el torn dels tricicles elèctrics. També 

han de realitzar una ruta d’accés abans de començar la distribució equivalent a la 

distància dG. En aquest cas la densitat sí és el nombre total d’entregues entre l’àrea total 

ja que les entregues és realitzaran de forma òptima després d’haver-les consolidat. 
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La capacitat dels tricicles Cb és 60 entregues. Resulta en un temps de ruta per tricicle de 

3 hores i mitja, suficient per fer dues jornades al dia, disminuint a la meitat el nombre de 

tricicles necessaris per dia.  

 

Els costos econòmics associats a l’última milla (no estan inclosos els costos d’arribar 

fins a la zona des de les plataformes logístiques suburbanes) provenen d’aplicar els 

costos unitaris de l’apartat 3.1.4 per a la furgoneta que considerem model al total de 

kilòmetres i hores calculades. 

 

Resulta de gran interès visualitzar l’afectació dels paràmetres dG i dp al cost d’operació 

diari. És important per poder decidir la situació òptima del centre de consolidació. Una 

distància al perímetre petita o inclús negativa afavoriria l’accés als vehicles motoritzats 

a la plataforma. Una distància petita al centre de gravetat de la zona estalviaria molts 

quilòmetres recorreguts als tricicles. Són paràmetres inversament proporcionals, com 

més ens apropem al centre de gravetat més ens allunyem del perímetre. Una forma de 

poder visualitzar el seu comportament és relacionar les variables i representar el cost. 

Imaginem una circumferència de radi r, igual a la mitja dels costats del rectangle 

definits a l’apartat 5.7.1. Si definim el centre de la circumferència com a G i dp la 

distància a un punt qualsevol, dG serà sempre r – dp. 
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Fig. 31. Afectació del paràmetre dp al cost, prèviament correlacionat a dG. El valor nul 

en l’abscissa x representa un punt sobre el perímetre de la zona, valors positius 

representa punts dintre de la zona i negatius externs, on la magnitud del valor senyala 

la distància respecte el perímetre. 

 

 

A partir de la Fig. 31 observem que per tal de minimitzar costos dp ha de ser màxim, o 

equivalentment: la distància al centre de gravetat ha de ser mínima. Per un nombre 

elevat d’entregues seria necessari l’ús de més d’un centre de consolidació degut al 

volum d’espai necessari a la plataforma. Augmentaria els costos d’estructura i 

manteniment però disminuirien els associats a l’accés, conseqüència de dividir la zona 

en dos subzones amb els respectius centres de gravetat. 

 

𝑐 = (𝐷𝑎𝑐𝑐é𝑠,𝑏 + 𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑏) · 𝑐𝑘𝑚,𝑏 + 𝑡𝑏 · 𝑐ℎ,𝑏 + 𝑐𝑑𝑛𝑏 +  𝐷𝑎𝑐𝑐é𝑠,𝑣 · 𝑐𝑘𝑚,𝑣 + 𝑡𝑣 · 𝑐ℎ,𝑣 (17) 
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Variable Valor Descripció Referència 

Cv 100 entregues Capacitat real dels vehicles Fig. 29 

Cb 60 entregues Capacitat tricicles 3.1.4 

nb 10 tricicles Número de tricicles 5.9 

N 1131 entregues Nombre d’entregues 5.5 

L 1,79km Costat gran rectangle equivalent zona (14) 

l 1,19km Costat petit rectangle equivalent zona (14) 

A 2,13km2 Àrea zona (11) 

Wb 1,25 Coeficient irregularitat tricicles (15) 

Wv 1,49 Coeficient irregularitat furgonetes (15) 

Daccés,v 26,99km Distància accés furgonetes (6) 

Daccés,b 28,28km Distància accés tricicles (6) 

Dlocal,b 46,01km Distància distribució recorreguda total (2) 

tv 1,8 hores Temps total circulació furgonetes (10) 

tb 63,04 hores Temps total circulació tricicles (10) 

cd 14,81€ Cost diari per tricicle i dia Taula 2 

ckm,b 0,056€/km Cost unitari tricicles per km Taula 2 

ckm,v 0,218€/km Cost unitari furgonetes per km Taula 1 

ch,b 19,3€/km Cost unitari tricicles per hora Taula 2 

ch,v 22,11€/h Cost unitari furgonetes per hora Taula 1 

c 1.406€ Costos totals diaris (17) 

 

Taula 9. Paràmetres i resultats de la situació del nou model amb referències.  
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6. RESULTATS 

 

6.1. Anàlisi dels costos i indicadors 

 

A partir d’implementar el model en Matlab passem a analitzar els resultats. Els scripts 

es poden trobar a l’annex 2. 

 

El primer resultat que analitzem és el dels costos totals, és a dir aquells costos que 

afecten a totes les parts sense tenir en compte a qui. Són els costos de ruta tant per a 

furgonetes com per a tricicles, d’accés i locals. Observem com a partir 

d’aproximadament les 150 entregues diàries el nou model redueix els costos. Per 

explicar aquest punt de tall cal analitzar independentment els costos locals i d’accés. 

 

 

Fig. 32. Comparativa dels costos totals en cada model. El terme cost total es refereix a 

la suma dels costos econòmics de totes les etapes. 
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Fig. 33. Comparativa costos locals segons model. 

 

 

Fig. 34. Comparativa costos d’accés segons model. 
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Al nou model en fer ruptura de càrrega hi ha sempre un major cost d’accés, però aquest 

cost es veu compensat per l’estalvi en els costos locals. Aquests costos locals de ruta de 

distribució són menors conforme augmentem la densitat, i per a valors inferiors a 

aproximadament les 125 entregues són majors que en el model actual, on la densitat es 

veu determinada per la capacitat del vehicle. En resum, el punt de tall de 150 entregues 

diàries en la representació de costos totals es deu a l’afectació del punt de tall en els 

costos locals més els sobrecostos per accés. Quan el marge entre costos locals és major 

que la diferència de costos d’accés, experimentem una reducció de costos totals. Una 

altra forma de veure aquest pes dels costos locals per a densitats baixes és amb la Fig. 

35. A més entregues, més reducció del pes dels costos locals. 

 

 

 

Fig. 35. Pes dels costos d’accés respecte els totals. 
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Amb l’objectiu de treballar amb xifres reals, el nombre d’entregues fixat és el valor de 

referència estimat, N=1.131. En aquest escenari són necessàries 12 furgonetes en la 

situació actual i 10 tricicles en el nou model.  

 

Indicadors 

d1 Distància recorreguda pels vehicles motoritzats sense CCU 142,72km 

d2 Distància recorreguda pels vehicles motoritzats amb CCU 26,99km 

d3 Distància recorreguda pels tricicles amb CCU 74,29km 

t1 Temps associat al recorregut dels vehicles motoritzats sense CCU 69,61h 

t2 Temps associat al recorregut dels vehicles motoritzats amb CCU 1,8h 

t3 Temps associat al recorregut dels tricicles amb CCU 63,04h 

Taula 10. Indicadors pel cas estudiat. 

 

 

No només reduïm un 80% la distància recorreguda per furgonetes, a més la distància 

total recorreguda disminueix 41km diaris. L’afectació dels tricicles a l’entorn urbà és 

menor que el de les furgonetes, però una reducció del recorregut sigui del tipus de mode 

que sigui sempre és positiu. 

 

És necessari diferenciar els costos segons afectin als transportistes o a l’operador del 

CCU. Una dada interessant a calcular és la diferència de costos que experimenten els 

transportistes quan no han de fer la ruta de microdistribució i només han de deixar la 

càrrega en el centre de consolidació. La ruta de distribució en el model clàssic presenta 

una dependència proporcionalment directa al nombre d’entregues, així com els costos 

associats a l’accés dels vehicles al CCU en el nou model. Aquesta relació origina una 

diferència constant per entrega de 1,34€ independent del nombre d’entregues totals. És 

el cost per entrega que teòricament haurien de poder assumir sense que el nou model 

afecti la seva estructura. Proporciona un valor fix atractiu per als transportistes ja que 

neutralitza sobrecostos deguts a contratemps i incerteses. L’anomenarem ppe (preu per 

entrega). 
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6.2. Beneficis socials i ambientals 

 

La contaminació atmosfèrica és un problema greu a la ciutat de Barcelona, on es 

sobrepassen els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats. Els efectes van més enllà 

dels que es pensen a priori, a més de sobre la salut, també té un impacte sobre els 

edificis i materials urbans degradant a través de processos corrosius deguts a l’àcid. La 

biosfera també està en contacte amb el sòl i l’aigua, danyant els ecosistemes. 

Organismes internacionals com la OMS (Organització Mundial de la Salut) relacionen 

el fum dels motors dièsel amb el càncer de pulmó i possiblement de bufeta (Ajuntament 

de Barcelona 2015). Les administracions públiques han d’actuar en conseqüència.  

 

El nou model estalvia 115,73km diaris, gairebé 30.000km anuals de trànsit de 

furgonetes en el centre urbà. Els coeficients que s’utilitzen per determinar les emissions 

són: 184gCO2/km i 43gNox/100km (PMU 2013-2018) i 50mgPM/km (Matthias Ketzel 

et al. 2007). 

 

Això es tradueix en: 

 

 5,3 tones menys de CO2, culpable dels gasos hivernacle. 

 12,4kg menys de NO2, culpable de símptomes de bronquitis en nens asmàtics i 

disminució del desenvolupament de la funció pulmonar. 

 1,5kg de PM10 i 1,5kg de PM2,5, partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 

10μm i 2,5μm culpables de malalties cardiovasculars i respiratòries. 

 

La OMS també ha revelat que a Espanya el cost de la contaminació atmosfèrica és del 

2,8 per cent del PIB, en conseqüència de les morts prematures i malalties ocasionades. 

Lògicament els beneficis ambientals del nou model representen una petita part del total 

de contaminació atmosfèrica, però recorda que és un problema real amb afectacions 

econòmiques reals, i tot esforç per disminuir els nivells de contaminació estan 

justificats.  
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També s’aconsegueix reduir la contaminació acústica fent ús de vehicles sense 

combustió. L’impacte és difícil de mesurar. 

 

Respecte als beneficis socials hi ha un augment directe de la satisfacció ciutadana en 

contribuir a: 

 

 La reducció de la congestió. Els tricicles circulen en substitució de les 

furgonetes i ho fan d’una forma més òptima i un recorregut més curt. No han 

d’utilitzar les zones de càrrega i descàrrega facilitant així el seu ús a altres 

vehicles i evitar que estacionin en llocs il·legals. 

 Un entorn urbà més agradable. Reduïm la mida dels vehicles, la sonoritat i 

l’abocament a l’aire de gasos derivats de la combustió. Tots aquests factors 

milloren la qualitat de les persones que estiguin a la zona. 

 Percepció de la utilitat de les bicicletes. Pot prendre un paper important en 

conscienciar i predicar amb l’exemple. Si aquest vehicle és capaç de transportar 

mercaderies de forma més eficient que una furgoneta, també és òptima pels 

desplaçaments privats. 

 

 

6.3. Anàlisi cost benefici 

 

Seguidament es construeix la taula presentada a la metodologia per a l’anàlisi cost 

benefici. És necessari determinar els valors dels paràmetres. A continuació es fa un breu 

anàlisi de sensibilitat. 

 

Aquesta iniciativa compromesa social i ambientalment pot ser atractiva per a 

campanyes publicitàries, associant la marca al concepte. Si afegim el gran nombre 

d’hores que els tricicles es trobaran fent el recorregut, al voltant d’una zona amb tanta 

afluència de públic i a una velocitat reduïda obtenim un gran interès potencial. La 

publicitat integral en vehicles particulars es remunera amb una quantitat d’uns 300€ 

mensuals, segons afirmen varis portals especialitzats en la xarxa, i la publicitat amb 

retolació integral en un autobús a Barcelona pot arribar a costar més de 6.000€ mensuals 
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sense IVA (oblicua.es, 2015). Tot i ser els tricicles més similars als vehicles particulars 

en mida, també comparteixen característiques amb el transport públic com circulació 

per zones concorregudes o formar part de la imatge urbana. Suposarem uns ingressos pp 

de 300€ mensuals constants en els deu tricicles, suposant que sempre hi ha campanyes 

previstes.  

 

Considerant el preu mig de lloguer pm2 a Ciutat Vella de 16€/m2 (habitaclia.com 2015) i 

un espai necessari d’uns 200m2, el cost anual del centre pujaria a 38.400€. També s’ha 

d’equipar el centre de consolidació urbà amb el material de treball necessari, punts de 

càrrega de les bateries, una oficina base operativa, etc. Tindrem en compte una vida útil 

de 10 anys i els costos de manteniment inclosos, en total 200.000€ a amortitzar en 10 

anys, és a dir, pe són 20.000€ anuals. 

 

Els impostos que rep l’administració pública són un camp difícil de calcular amb 

precisió, amb molts tipus d’imposicions i casos. En aquest treball no s’entrarà en detall.  

Es considera un 10% en tots els fluxos de diners, suficient per observar la magnitud de 

la situació. 
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Variable Valor Descripció Referència 

di, ti Taula X Indicadors del model Taula 10 

cd 14,81€ Cost diari per tricicle i dia Taula 2 

ckm,b 0,056€/km Cost unitari tricicles per km Taula 2 

ckm,v 0,218€/km Cost unitari furgonetes per km Taula 1 

ch,b 19,3€/km Cost unitari tricicles per hora Taula 2 

ch,v 22,11€/h Cost unitari furgonetes per hora Taula 1 

nb 10 tricicles Número de tricicles 5.9 

N 1131 entregues Nombre d’entregues 5.5 

pm2 16€/m2 i mes Preu mig del m2 mensual 6.3 

m2 200m2 Àrea necessària al CCU 6.3 

pe 20.000€ Cost de l’equipament anual del CCU 6.3 

pp 300€/tric. mes Preu de la publicitat per tricicle i mes 6.3 

ppe 1,34€ Preu per entrega 6.1 

 

Taula 11. Variables emprades en l’anàlisi cost benefici. 
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Anàlisi cost benefici 
Administracions 

públiques 
Societat Transportistes Operador 

Costos operació associats 
Quilometratge -527  6.307 -1.040 

Temps -3.363  374.820 -341.193 

CCU 
Lloguer 3.840   -38.400 

Equipament 2.000   -20.000 

Publicitat 4.000   36.000 

Pagament per entrega 37.889  -378.885 340.997 

Externalitats 

Congestió  17.360   

Accidents  1.516   

Contaminació  665   

Soroll  1.102   

Canvi climàtic  318   

      

Balanç per actor 43.839 20.962 2.242 -23.637 

 

Taula 12. Anàlisi cost benefici del cas estudiat. 
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El VAN és de 43.406€. 

 

L’únic actor que no surt beneficiat és l’operador de la microplataforma. Amb un 

augment del preu per entrega podríem provocar que els transportistes també 

experimentessin pèrdues, per tant la solució ha de passar per una subvenció per part de 

les administracions, que amb la implementació aconsegueixen grans beneficis al reduir 

externalitats del transport a més d’ingressar més impostos. 

 

A continuació s’analitza l’efecte de l’increment del preu del combustible (Fig. 36). 

Representa un 60% dels costos quilomètrics als vehicles motoritzats. Un increment del 

preu suposa un major VAN. La relació és lineal. 

 

 

Fig. 36. Variació del balanç total en funció del preu del combustible. 

 

 

La relació entre el nombre d’entregues i el VAN no és lineal (Fig. 37): per a valors 

baixos d’entregues la pendent es menor. Tot i així, reduint un 80% el nombre 

d’entregues estimades el balanç net seguiria sent positiu. 
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Fig. 37. Variació del balanç total en funció del nombre d’entregues. 

 

 

Per últim, Fig. 38, s’estudia com afecta la relació entre la irregularitat i dificultat de 

circulació dels carrers (Wv i Wb) al VAN. Es descriu amb la variació del VAN respecte 

al VAN quan tricicles i vehicles tenen el mateix coeficient i la relació és la unitat. A 

l’anàlisi cost benefici el valor de la relació era de 1,192. Per a relacions de 1,5 s’observa 

un increment del 140%, fet que demostra la gran importància d’aquest paràmetre. Es 

conclou que la morfologia dels carrers de l’àrea a aplicar el model juga un paper clau en 

la seva viabilitat. 
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Fig. 38. Variació del balanç total en funció de la relació entre els coeficients de 

irregularitat per als dos modes. 

 

 

 

6.4. Anàlisi viabilitat ajust 

 

L’objectiu d’un anàlisi viabilitat ajust és donar un valor a la perspectiva de mercat que 

espera cada actor (viabilitat) i al nivell de preparació actual del que disposa cadascú en 

termes de canviar el model (ajust). No s’estudiaran els remitents de les entregues per la 

nul·la afectació a les seves operacions ni els ciutadans o turistes ja que els beneficis 

associats a aquests vindran representats per les administracions públiques i no tenen un 

paper directe en la viabilitat del model. A continuació assignem una valoració numèrica 

a cada paràmetre. Aquesta assignació aproximada és des del punt de vista de l’autor 

considerant l’estudi previ i els resultats del model. S’utilitza una escala del 0 al 10 on 0 

indica el valor més baix possible i 10 el més alt. La representació final té l’interès de 

descriure gràficament cada posició. 
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Assignem una viabilitat de 7 per als transportistes a causa d’eliminar del negoci una 

última etapa com és la microdistribució que representa una mínima part del transport 

però que té un pes important en els costos totals, tot i que s’hauria d’estudiar amb més 

profunditat si estarien disposats a “cedir” aquesta part del negoci des d’un punt de vista 

estratègic. Per l’altra, amb el nou model deixen de donar-li ús a la flota actual per tant 

l’ajust està per sota de la mitja, 4. 

 

Els comerços també experimenten una viabilitat alta, només pot aportar beneficis a la 

seva zona i establiment, tot i així, aquests beneficis són de difícil càlcul numèric i 

només l’aplicació real pot determinar-los. Ajust alt, 8, ja que només seria necessari 

l’adaptació horària a les noves rutes i personal, però sempre amb una perspectiva 

positiva: amb l’antic model no existia cap horari predefinit. 

 

Viabilitat molt alta, 9, quan parlem de les administracions públiques, per tots els 

aspectes positius que aporta la iniciativa dins dels plans de mobilitat actuals. 

Considerarem ajust mig: pot aportar incentius o legislar per afavorir la seva 

implementació i d’aquesta manera ajudar al seu desenvolupament. 

 

Quan parlem de l’operador del CCU la seva viabilitat és encara difusa segons el model 

de finançament i el grau d’implicació dels actors. L’ajust molt baix, 2: és necessari 

l’adequació del centre de consolidació urbà, adquisició vehicles nous, planejament a tots 

nivells i inici d’operacions des de zero. 

 

En general observem una viabilitat positiva per a tots els actors amb un baix ajust. 

Aquest baix ajust representa que els actors han de fer una forta inversió inicial amb un 

canvi important del model. 
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Fig. 39. Anàlisi viabilitat-ajust.  
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7. CONCLUSIONS 

 
L’anàlisi cost benefici indica que l’aplicació del model a Ciutat Vella és viable amb un 

VAN de 43.406€. Els resultats han determinat que a partir d’aproximadament 150 

entregues diàries els costos econòmics associats a la ruta de distribució es redueixen 

amb el nou model. S’evita la emissió contaminant al centre urbà de 5,3 tones de CO2, 

12,4kg de NO2 i 3kg de PM10 i PM2,5. Es redueixen prop de 30.000km anuals de 

circulació de furgonetes, fet que té un impacte positiu directe sobre la disminució de la 

congestió. 

 

El nou escenari demostra ser més efectiu en àrees urbanes amb alta densitat de comerç i 

amb trànsit restringit, degut per exemple a l’alt nombre de vies per a vianants.  

 

El nou model obre la porta a reestructuracions logístiques. En consolidar en la zona 

urbana també es pot consolidar prèviament en una plataforma logística suburbana i 

utilitzar vehicles completament carregats per fer el trajecte plataforma logística 

suburbana - centre de consolidació urbà, reduint el nombre de vehicles necessaris i per 

tant els costos. També permet fer els trajectes d’accés durant horaris de poca congestió, 

com podria ser durant la nit, resultat de no importar si els comerços estan oberts o no, 

només requerint que el CCU estigui operatiu. 

 

Estudiem només les entregues que reben els comerços per l’elevada densitat que trobem 

en la zona, però el model podria aplicar-se a tot tipus d’entregues a particulars, ja que en 

consolidar en el CCU no cal fer distinció de destinatari. Seria necessari un estudi 

independent per projectar el nombre de paquets que s’entreguen en mitjana als residents 

i la seva tipologia. L’altre possibilitat és també recollir enviaments efectuats des dels 

comerços, però afegeix un nivell més de complexitat als càlculs al haver de considerar 

una capacitat dels vehicles menor, suficient per a la càrrega dels enviaments. 

 

És interessant l’aplicació de dos conceptes: el seguiment per GPS dels vehicles i 

l’acusament de rebut electrònic. El primer revela de forma contínua la posició dels 

tricicles i permet detectar incidències amb la conseqüent actuació. També donaria 
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informació als comerços de la hora aproximada d’entrega, sent només necessari donar 

accés al seguiment del vehicle assignat a la subzona corresponent. L’acusament de rebut 

electrònic és útil des de dues perspectives: per una banda facilita i alleugera els tràmits 

d’entregues durant la ruta, i per l’altra ofereix informació centralitzada de l’estat de 

cada entrega. 

 

Un altre possible tema de discussió és donar o no al CCU la funció d’emmagatzematge. 

El principal problema de la proposta és l’increment de cost associat a haver de disposar 

una major quantitat de metres quadrats. No és la funció per a la que està dissenyat, més 

aviat està pensat com un punt dinàmic de transferència d’entregues. Sí seria interessant 

permetre emmagatzemar durant un dia laborable aquelles entregues que no s’hagin 

pogut efectuar, amb dues propietats beneficioses associades: el client final té la 

possibilitat d’apropar-se al CCU i recollir per sí mateix l’entrega, i el transportista no ha 

de retornar al final de la jornada per recollir les entregues fallides, simplement al dia 

següent quan aporti les noves pot recollir les del dia anterior. 

 

Ja hem vist vàries possibilitats que ofereix el nou model, la pregunta és quins obstacles 

presenta i com s’hauria de portar a terme, amb especial interès en la naturalesa de 

l’operador del CCU. L’anàlisi viabilitat ajust revela que tot i ser un model viable amb 

beneficis, l’ajust en la major part dels actors és baix. L’operador del CCU per crear 

rendibilitat ha d’aconseguir consolidar un gran nombre d’entregues, és a dir, pactar amb 

la major part dels transportistes. Segons el model, els transportistes que utilitzin la 

plataforma estalvien costos i redueixen riscos, podent ser més competitius que aquells 

que no participin. Entra en funcionament la teoria de jocs, introduint una nova peça en 

el puzle que els transportistes hauran de decidir si utilitzar o no, on dependrà també 

quina sigui l’aposta dels competidors. 

 

Encara que s’aconsegueixi consolidar la majoria d’entregues, la novetat del model fa 

que sigui incerta la rendibilitat, perquè encara que existeixin casos internacionals ja en 

funcionament cada ciutat pot suposar una situació totalment diferent. És on haurien 

d’entrar les administracions públiques i subvencionar o recolzar les operacions, 

proporcionant per exemple un CCU temporal fins a que el model arribi a un rendiment 
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suficient. La intenció ja hi és veient casos com la prova pilot que ja s’ha portat a terme, 

però encara a petita escala. 

 

Els esforços d’aquest període inicial públic-privat han d’estar obligatòriament centrats 

en generar un model autosostenible. Un cop arribat a un rendiment mínim les 

administracions públiques han de sortir del negoci, ja que si el model ha d’estar recolzat 

sempre per un organisme públic i no es manté per sí mateix, vol dir que no és auto-

suficient. L’objectiu és poder arribar a un escenari final on la plataforma és totalment 

independent i no està monopolitzada per un transportista en concret, fet que evitaria que 

s’utilitzés de forma no òptima per a la societat en benefici d’una companyia logística. 

La solució per tant ha de passar per l’acord entre els transportistes i una aposta per la 

seva part d’involucrar-se en la plataforma o l’arribada d’un tercer inversor totalment 

independent a les activitats que es porten a terme a l’actualitat a la zona. 
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ANNEX 1: Anàlisi cost benefici per a la prova pilot de Barcelona 

 
 

Referència: Roca-Riu, M. & Estrada, M., 2015. Deliverable 5.3, CENIT dins del 

projecte SMILE. Encara no està publicat.
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ANNEX 2: Scripts de Matlab emprats per al càlcul dels models 

 
 

 

 

 
function [Dlocal]=Dlocal(N,k,densitat) 

  
%Calcul distancia local per a qualsevol tipus de vehicle, donat Kb o 

Kv 
%la densitat i el nombre d'entregues N. 

  
Dlocal=N.*k.*densitat.^(-1/2); 

  
end 

 

 

 

 

 
function [Dacces_v] = Dacces_v(N,rm,Cv) 

  
%Calcul distancia d'acces per als vehicles motoritzats 
%cal definir rm per a cada subcas 

  
Dacces_v=2.*rm.*N./Cv; 

  
end 

 

 

 

 

 
function [Dacces_b] = Dacces_b(dG,Wb,N,Cb) 

  
%Calcul distancia d'acces per a les bicicletes, del CCU al centre de 
%gravetat. 

  
Dacces_b=2*dG.*Wb.*N./Cb; 

  
end 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
%%Script del model de la situacio actual 

  
clear; close all; clc; format bank; 
A=2.13;  %area de la zona 
L=1.79;  %costat gran 
l=1.19;  %costat petit 

  
Wv=1.49; 
Wb=1.25; 
kv=Wv*0.75; 
kb=Wb*0.75; 

  
N=700; 
Cv=1:2:300;  %Definim com a vector la capacitat per representar plots 

mes endavant 

  
densitat_v=Cv./(A./3);        %densitat ficticia dels vehicles 
rm=Wv*sqrt((L/2)^2+(l/2)^2);  %acces perimetre - centre de gravetat 

  
nf=N./Cv; %numero de furgonetes 

  
%CALCUL RECORREGUTS 
Dacces_v=Dacces_v(N,rm,Cv); 
Dlocal=Dlocal(N,kv,densitat_v); 

  
Dtotal=Dacces_v+Dlocal; 

  
%CALCUL TEMPS 
v_acces=15;   %velocitat vehicles quan accedeixen a la zona km/h 
v_local=10;   %velocitat vehicles en ruta km/h 
tau=3/60;     %temps per parada, hores 

  
tv1=Dacces_v./v_acces; 
tv2=Dlocal./v_local; 
tv3=tau.*N; 
tv=tv1+tv2+tv3;   %en aquest cas t es en la seva totalitat Furgoneta 

  
%COSTOS 
cv_h=22.11;    %euros/h 
cv_km=0.218;   %euros/km 

  
c_NO=tv.*cv_h+Dtotal.*cv_km; 

  
%%%%%PLOTS 
figure(1) 
plot(Cv,tv./nf,'b') 
title('Hores per jornada en funcio de la capacitat') 
xlabel('Capacitat Cv') 
ylabel('Hores per jornada') 

  
figure(2) 
plot(Cv,Dtotal,Cv,Dacces_v,'r',Cv,Dlocal,'g') 
title('Afectacio de la capacitat a les distancies recorregudes 

totals') 
xlabel('Capacitat Cv') 
ylabel('Distancia recorreguda total') 
legend('Total','Acces','Local') 
axis([0 300 0 500]) 



 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FI %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%Script del nou model 

  
%Considerem dades del CCU Edific guardia urbana 
clear; close all; clc; format bank; 

  
A=2.13;  %area de la zona 
L=1.79;  %costat gran 
l=1.19;  %costat petit 
dG=0.6;  %distancia del CCU al centre de gravetat; 
dp=0.2;  %distancia del CCU al perimetre;           
Wv=1.49; 
Wb=1.25; 
kv=Wv*0.75; 
kb=Wb*0.75; 

  
N=1131; 
Cv=100; 
Cb=60; 

  
densitat_b=N./A; 
rm=L/2+dp.*Wv; 

  
nf=N./Cv;     %numero de furgonetes 
nt=N./Cb./2;  %numero de tricicles, 2jornades/dia 

  
%CALCUL RECORREGUTS 
Dacces_v=Dacces_v(N,rm,Cv);      %acces de les furgonetes al CCU 
Dacces_b=Dacces_b(dG,Wb,N,Cb);   %acces tricicles de CCU a G 
Dlocal=Dlocal(N,kb,densitat_b);  %distancia de ruta operada per 

tricicles 

  
Dtotal_v=Dacces_v;              %distancia total furgonetes 
Dtotal_b=Dacces_b+Dlocal;       %distancia total tricicles 

  

  
%CALCUL TEMPS 
v_acces=15;   %velocitat vehicles quan accedeixen a la zona km/h 
v_local=10;   %velocitat vehicles en ruta km/h 
tau=3/60;     %temps per parada, hores 

  
tv=Dacces_v./v_acces;    %temps total furgonetes 

  
tb1=Dacces_b./v_acces; 
tb2=Dlocal./v_local; 
tb3=tau.*N; 
tb=tb1+tb2+tb3;          %temps total tricicles 

  
%COSTOS 
cv_h=22.11;    %euros/h furgonetes 
cv_km=0.218;   %euros/km furgonetes 

  
cb_h=19.3;     %euros/h tricicles 
cb_km=0.056;   %euros/km tricicles 
cb_tdia=14.81;  %euros/tricicle i dia 

  
cv=cv_h.*tv+cv_km.*Dtotal_v; 



cb=cb_h.*tb+cb_km.*Dtotal_b+cb_tdia.*nt; 

  
c_SI=cv+cb; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FI %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%Analisi dp - dG 
clear; close all; clc; format bank; 

  
%PARAMETRES DE LA ZONA 
A=2.13;  %area de la zona 
L=1.79;  %costat gran 
l=1.19;  %costat petit 
r=(L+l)/2; 
dp=-2:0.01:r;  
dG=r-dp;   

  
Wv=1.49; 
Wb=1.25; 
kv=Wv*0.75; 
kb=Wb*0.75; 

  
N=700; 
Cv=100; 
Cb=60; 

  
densitat_b=N./A; 
rm=L/2+dp.*Wv; 

  
nf=N./Cv;      
nt=N./Cb./2;   

  
%CALCUL RECORREGUTS 
Dacces_v=Dacces_v(N,rm,Cv);      %acces de les furgonetes al CCU 
Dacces_b=Dacces_b(dG,Wb,N,Cb);   %acces tricicles de CCU a G 
Dlocal=Dlocal(N,kb,densitat_b);  %distancia de ruta tricicles 
Dtotal_v=Dacces_v;              %distancia total furgonetes 
Dtotal_b=Dacces_b+Dlocal;       %distancia total tricicles 

  
%CALCUL TEMPS 
v_acces=15;   %velocitat vehicles quan accedeixen a la zona km/h 
v_local=10;   %velocitat vehicles en ruta km/h 
tau=3/60;     %temps per parada, hores  
 

tv=Dacces_v./v_acces;    %temps total furgonetes 

  
tb1=Dacces_b./v_acces; 
tb2=Dlocal./v_local; 
tb3=tau.*N; 
tb=tb1+tb2+tb3;          %temps total tricicles 

  
%COSTOS 
cv_h=22.11;    %euros/h furgonetes 
cv_km=0.218;   %euros/km furgonetes 
cb_h=19.3;     %euros/h tricicles 
cb_km=0.056;   %euros/km tricicles 
cb_tdia=14.81;  %euros/tricicle i dia 
cv=cv_h.*tv+cv_km.*Dtotal_v; 
cb=cb_h.*tb+cb_km.*Dtotal_b+cb_tdia.*nt; 
c_SI=cv+cb; 

  



plot(dp,c_SI,'m') 
axis([-2 r 900 950]) 
title('Analisi parametres dp i dG') 
xlabel('Distancia al perimetre dp [km]') 
ylabel('Cost euros diari') 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FI %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%Script comparacio amb varies figures 

  
clear; close all; clc; format bank; 

  
%PARAMETRES COMUNS 
A=2.13;  %area de la zona 
L=1.79;  %costat gran 
l=1.19;  %costat petit 
dG=0.6;  %distancia del CCU al centre de gravetat; 1.1 per arc de 

triomf 
dp=0.2;  %distancia del CCU al perimetre;            0 per arc de 

triomf 

  
Wv=1.49; 
Wb=1.25; 
kv=Wv*0.75; 
kb=Wb*0.75; 

  
N=1:2:1500; 
Cv=100; 
Cb=60; 
densitat_v=Cv./(A./3);          
densitat_b=N./A; 

  
rm_v1=Wv*sqrt((L/2)^2+(l/2)^2);  %acces del perimetre al centre de 

gravetat NO CCU 
rm_v2=L/2+dp.*Wv;                %acces del perimetre al CCU 

  
nf=N./Cv;     %numero de furgonetes 
nt=N./Cb./2;  %numero de tricicles 

  
v_acces=15;   %velocitat vehicles quan accedeixen a la zona km/h 
v_local=10;   %velocitat vehicles en ruta km/h 
tau=3/60;     %temps per parada, hores 
cv_h=22.11;    %euros/h 
cv_km=0.218;   %euros/km 
cb_h=19.3;     %euros/h tricicles 
cb_km=0.056;   %euros/km tricicles 
cb_tdia=14.81;  %euros/tricicle i dia 

  
%%%NO CCU 
Dacces_v_NO=Dacces_v(N,rm_v1,Cv); 
Dlocal_NO=Dlocal(N,kv,densitat_v); 

  
Dtotal_NO=Dacces_v_NO+Dlocal_NO; 

  
tv1=Dacces_v_NO./v_acces; 
tv2=Dlocal_NO./v_local; 
tv3=tau.*N; 
tv_NO=tv1+tv2+tv3;   %en aquest cas en la seva totalitat Furgoneta 

  
c_NO=tv_NO.*cv_h+Dtotal_NO.*cv_km; 

  



c_haul_NO=tv1.*cv_h+Dacces_v_NO.*cv_km; 
c_local_NO=c_NO-c_haul_NO; 

  
%%%Si CCU 
Dacces_v_SI=Dacces_v(N,rm_v2,Cv);      %acces de les furgonetes al CCU 
Dacces_b_SI=Dacces_b(dG,Wb,N,Cb);   %acces tricicles de CCU a G 
Dlocal_SI=Dlocal(N,kb,densitat_b);     %distancia de ruta operada per 

tricicles 

  
Dtotal_v_SI=Dacces_v_SI;               %distancia total furgonetes 
Dtotal_b_SI=Dacces_b_SI+Dlocal_SI;       %distancia total tricicles 

  
tv_SI=Dacces_v_SI./v_acces;    %temps total furgonetes 

  
tb1=Dacces_b_SI./v_acces; 
tb2=Dlocal_SI./v_local; 
tb3=tau.*N; 
tb_SI=tb1+tb2+tb3;          %temps total tricicles 

  
cv_SI=cv_h.*tv_SI+cv_km.*Dtotal_v_SI; 
cb_SI=cb_h.*tb_SI+cb_km.*Dtotal_b_SI+cb_tdia.*nt; 

  
c_SI=cv_SI+cb_SI; 

  
c_haul_SI=cv_SI+tb1.*cb_h+Dacces_b_SI.*cb_km+cb_tdia.*nt.*tb1./(tb2+tb

3); 
c_local_SI=c_SI-c_haul_SI; 

  

  
%%%PLOTS 

  
%Estalvi total de totes parts 
figure(1) 
diferencia=250.*(c_NO-c_SI)./1000; 
plot(N,diferencia) 
title('Estalvi per any amb l''us del nou model') 
xlabel('Entregues diaries') 
ylabel('Milers euros anuals') 
set(gca,'YTickLabel',num2str(get(gca,'YTick').')) 
hold on 
y=N.*0; 
plot(N,y,'k') 

  
%General cost plot 
figure(2) 
plot(N,c_NO,N,c_SI,'g') 
set(gca,'YTickLabel',num2str(get(gca,'YTick').')) 
title('Costos totals') 
legend('Cost total sense CCU','Cost total amb CCU') 
xlabel('Entregues diaries') 
ylabel('Cost diari [euros]') 

  
figure(3) 
plot(N,c_haul_NO,N,c_haul_SI,'g') 
set(gca,'YTickLabel',num2str(get(gca,'YTick').')) 
title('Costos d''acces') 
legend('Cost acces sense CCU','Cost acces amb CCU') 
xlabel('Entregues diaries') 
ylabel('Cost diari [euros]') 



  
figure(4) 
plot(N,c_local_NO,N,c_local_SI,'g') 
set(gca,'YTickLabel',num2str(get(gca,'YTick').')) 
title('Costos locals') 
legend('Cost local sense CCU','Cost local amb CCU') 
xlabel('Entregues diaries') 
ylabel('Cost diari [euros]') 

  
figure(5) 
percentatge_NO=c_haul_NO./c_NO.*100; 
percentatge_SI=c_haul_SI./c_SI.*100; 
plot(N,percentatge_NO,N,percentatge_SI,'g') 
title('Pes dels costos d''acces') 
legend('sense CCU','amb CCU') 
xlabel('Entregues diaries') 
ylabel('Pes [%]') 
axis([100 2000 0 10])  

  
%Que estalvien els transportistes per entrega 
costos_NO=c_NO./N; 
costos_SI=cv_SI./N; 
estalvi=(costos_NO-costos_SI); 
figure(6) 
plot(N,estalvi) 

  
%Ingressos operador plataforma 
Ingressos=1.35.*N.*250; 
Despeses=cb_SI.*250; 
Diferencia=Ingressos-Despeses; 
figure(7) 
plot(N,Diferencia./1000) 

  
%Quants km de vehicles motoritzats treiem de la ciutat? 
figure(8) 
plot(N,Dtotal_NO-Dtotal_v_SI) 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FI %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 


