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RESUM  

 

Actualment el món de l’arquitectura compta amb una gran diversitat de tècniques constructives, es a 

dir, una gran quantitat de materials, tipologies d’execució, dissenys innovadors,... A més se li suma 

un gran interès per la sostenibilitat, que dona pas a una alternativa poc convencional com és la 

construcció mitjançant contenidors marítims.  

Aquest sistema permet donar un nou ús als contenidors que queden abandonats als ports, reutilitzant 

el material existent i evitant la utilització de nous materials que requereix de nous processos de 

fabricació. Tot i que el seu origen no té res a veure amb l’edificació, resulta ser un sistema adequat i 

molt senzill. També permet processos més complexes donant pas a edificacions més creatives i 

singulars.    

Aquest projecte durà a terme la construcció d’un complex turístic/residencial (càmping) a la zona 

costera de Tarragona, mitjançant aquesta tècnica innovadora de construcció amb contenidors 

marítims. 

Durant el transcurs del projecte s’analitzarà la sostenibilitat de l’execució de vivendes (bungalows), 

tenint en compte diferents materials per construir les façanes, cobertes i acabats interiors dels 

diferents mòduls. També es tindrà en compte la seva disposició dins del terreny i la col·locació de les 

instal·lacions.     

Per dur a terme aquesta feina s’ha dividit el projecte en dues fases: la primera fase de recerca 

d’informació i una segona fase on es farà la proposta del complex turístic/residencial (càmping) 

realitzat amb contenidors. 
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Part 1. Construcció amb contenidors marítims  

1. INTRODUCCIÓ  

L'acumulació de contenidors en els ports forma grans edificacions, en què la majoria dels casos 

estan buits i abandonats. Si algú els hagués afegit finestres i balcons, qualsevol persona hauria 

pensat perfectament que es tracta d'un edifici en lloc de contenidors. En conseqüència, el vincle amb 

l’arquitectura és evident i ja era hora que els arquitectes aprofitessin les qualitats d'aquest sistema 

per a l'edificació. 

La construcció amb contenidors és una branca de l'arquitectura, que recentment s’ha estès a través 

dels mitjans de comunicació. Potser es pot considerar que la seva difusió ha estat una mica 

desproporcionat, tenint en compte el nombre de projectes que s'han dut a terme darrerament. 

L'element clau dins d’aquesta tipologia de construccions és la Norma ISO de contenidors amb el qual 

s'han creat projectes molt variats i d’altes qualitats. 

Aquest tipus de construcció pot ser inclòs en l’arquitectura modular, ja que cada contenidor pot tenir 

el seu mòdul o mètode constructiu en funció del ús que se li vulgui donar. Alhora, també es pot 

incloure en l'arquitectura prefabricada, si els recipients estan condicionats prèviament en una planta o 

magatzem i posteriorment units durant l’execució del projecte en construcció. 

L'arquitectura de contenidors és capaç d'interactuar amb el creixement dels canvis socials i culturals, 

localitzada tant en ciutats complexes com en territoris incerts. Això permet dur a terme una sèrie de 

processos polifacètics com el que s’està buscant en l'arquitectura contemporània. Igual que en la 

forma de canviar d'una manera senzilla l'estructura per mòduls de muntar o desmuntar, o com 

permetre el desplaçament d'un edifici sencer i ubicar-lo en la part més llunyana del món. 

Els contenidors tenen múltiples característiques convenients per al seu ús arquitectònic: són 

prefabricats, creats en producció en massa, modular, mòbil, fort, resistent, durader, capaç de ser 

apilat, reciclable, reutilitzable, i d'altra banda són fàcilment accessibles donat que avui en dia són 

compatibles gairebé amb cada sistema de transport. La utilització de contenidors de càrrega per 

construir implica que pot ser més barat, això pot generar una arquitectura molt més factible i ajudar a 

resoldre els problemes causats pels pressupostos ajustats. Un avantatge important en la reutilització 

de contenidors és que la seva estructura cúbica crea una estructura de pòrtic que és molt comú en 

l'edificació, de manera que no és necessari un nou sistema de construcció perquè el contenidor ja té 

les virtuts requerides. 

Durant els últims anys, aquest sistema arquitectònic s'ha anat estenent a poc a poc prevenint les 

necessitats arquitectòniques diferents de tot el món. Malgrat els seus diversos avantatges, no va ser 

un èxit en la seva expansió. Avui, però, el nombre de projectes augmenta i en conseqüència 

l'arquitectura de contenidors esdevé una pràctica més fermament establerta. Aquest fet ajuda a la 

seva legitimitat com una branca de la disciplina. Fins i tot al nostre país hi ha petites mostres d'aquest 

tipus d'arquitectura i nous projectes que s'estan desenvolupant en un futur pròxim. 

Aquesta branca troba totes les condicions i té suficients qualitats per desenvolupar construccions 

perfectament acord amb els principis de Vitruvi: La fermesa i durabilitat (Firmitas), la utilitat (Utilitas) i 

la bellesa (Venustas). Els contenidors compleixen els dos primers principis, per les seves 

característiques inherents. En quant a la tercera condició d'un edifici, els arquitectes són els que ho 

fan possible. 

 

2. NUCLI DE LA MEMÒRIA  

 

2.1. Orígens, evolució i futur 

És complex localitzar on va sorgir la primera construcció amb contenidors. Especialment si tens en 

compte que les primeres construccions van ser construïdes per persones que no va donar a conèixer 

aquest fet. Fins que els arquitectes no van començar a construir amb containers no hi havia 

evidència, de manera pública, d'aquest tipus de pràctica. No obstant això, és bastant lògic pensar 

que les mostres es van presentar prop de grans ports marítims, amb un flux constant de contenidors. 

I més específicament en aquelles ciutats que tenen gran quantitat de contenidors sense nombre de 

construccions ben conegudes construïdes amb contenidors. Totes aquestes ciutats tenen ports molt 

importants i, per tant, són considerats pioners en aquest tipus de construccions. 

L’ús de contenidors van sorgir com un manifest artístic i arquitectònic. Tenien un gran poder 

conceptual i estimulen la mobilitat, el seu caràcter cosmopolita, així com el seu asceticisme a l'espai i 

els interiors minimalistes. Els primers usuaris d'aquests primers treballs van ser els anomenats 

nòmades urbans, les persones que buscaven un lloc per viure, com a alternativa a les ja existents. 

Ells estaven tractant de trobar el lloc correcte, que era capaç de donar-los la llibertat de moviment, 

una estètica acceptable i que les seves necessitats bàsiques estaven cobertes. 

Més tard, es van desenvolupar altres aplicacions com ara recipients de refugi o oficines que 

serveixen d'allotjament temporal. Exemples d'aquests són les construccions per als soldats i altres 

treballadors de l'exèrcit, o les cases temporals i els refugis d'emergència. En aquests darrers anys 

han estat utilitzats també per a la construcció d’escoles temporals. Aquest tipus d'edificis s'han 

dissenyat per al mercat dels requisits estètics específics, en els quals les solucions funcionals de baix 

cost són l'essencial. Els contenidors van demostrar ser els elements de construcció ideal, ja que 

permeten la solució per arribar fins a terra. D'altra banda, també poden ser reunits en unitats sense 

necessitat de cap tipus de suport horitzontal connectat a la construcció.  

No obstant això, aquestes aplicacions són els que fan que l'arquitectura contenidor encara està 

associat amb construccions d'emergència i monòtones. Habitatges mal il·luminats, moblats amb 

materials de baixa qualitat i amb una estètica hostil. A més d'això, l'amplada dels contenidors no és 

molt atractiu ja que només arriben a 2,5 m. Afortunadament, els arquitectes que treballen amb aquest 

tipus de construccions no cauen en el parany. Els projectes presentats mostren una gran varietat 

d'opcions que permeten obtenir aquest permisos de construcció. Cada vegada que un contenidor 

d'obra d'alta qualitat ve, aquest tipus d'arquitectura és impulsat per si mateix i es converteix en 

popular, com una tècnica de construcció vàlida. 

L’arquitectura de contenidors ha estat força desenvolupada des de llavors. Ara utilitza materials de 

construcció tradicionals, com la fusta o l’acer, per la qual cosa s'apropa als cànons de l'ortodòxia 

arquitectònica i el cercle es tanca amb l'augment dels usuaris potencials. El contenidor serà menys 

experimental i més similars als del mercat prefabricat, i per tant s'incrementarà la seva demanda. Tot 

fa pensar que l'arquitectura contenidor romandrà activa, així com ho ha fet en les últimes dècades.  
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Arreu del món els alts preus han estimulat la investigació i el desenvolupament de solucions 

alternatives per a la construcció; un dels resultats és l'arquitectura de contenidors. Els contenidors 

són un material de construcció econòmica, i la qüestió financera és un ésser rellevant per a tothom. 

L’arquitectura, amb l'ús de contenidors, permet fer uns pressupostos més assequibles i, per tant, 

estalviar diners. O invertir el mateix capital que en una construcció convencional, però obtenir més 

espai habitable i una major inversió en el disseny d'interiors. 

L'excés de contenidors també ha contribuït al desenvolupament de la seva pròpia arquitectura. Hi ha 

una gran quantitat de contenidors a tot el món, especialment a Europa i a Amèrica del Nord, a causa 

del bon intercanvi entre el món occidental i l'Extrem Orient, on es produeix la majoria d’intercanvi o 

venta de les mercaderies del món. L’Occident importa més del que exporta, i en realitat és més barat 

comprar un nou contenidor a la Xina, que enviar la mercaderia en un que ha anat i tornat; I retornar 

un contenidor a la seva destinació té uns costos aproximats de 900€. Els ports marítims de tot el món 

s’hi arriben a apilar grans quantitats de contenidors buits, J.D.Smith en la seva investigació sobre els 

contenidors "Contenidors de transport com a elements de construcció", suggereix que hi ha prop de 

152.000 contenidors abandonats en els ports de la Gran Bretanya i al voltant de 700.000 als Estats 

Units d’Amèrica. Aquest excés ocupa el seu lloc i és poc ecològica per al desgast de l'acer, és per 

això que els contenidors en els ports es venen a un preu baix. 

Encara hi ha molta gent que arrosseguen prejudicis profunds en contra de contenidors. Això és la raó 

per la qual les grans obres arquitectòniques i coneguts dissenyadors poden ajudar a trencar aquest 

problema. Tenir una casa contenidor construïda per un arquitecte famós seria similar a tenir un bolso 

de Channel (que es convertiria en un símbol d'estatus i augmentaria la seva demanda). El resultat 

seria cases d'alta qualitat dissenyat amb bon gust, d'una manera moderna, en preu atractiu adreçada 

al gran mercat potencial de la carcassa. 

L'arquitectura contenidor crida l'atenció als que es deixen perdre pel món del disseny, la moda i 

l'arquitectura, que aprecien els conceptes moderns i frescos. Aquestes característiques també 

defineixen l'arquitectura de contenidors, una definició encunyada i, finalment, difosa pels mitjans de 

comunicació. Una vivenda contenidor és tot el que les persones poden desitjar: mòbil, ecològica, 

autònoma i té el veritable carisma cosmopolita. Abans de convertir-se en part d'una casa, un recipient 

navegarà pels oceans i visitarà els ports més grans del món, sense revelar el que va mantenir al seu 

interior. Quantes persones poden dir que la seva casa ha estat habitada per 20.000 nines, 6.000 

parells de sabates o 500 monitors d'ordinador, o que la seva casa ha estat en un viatge a la Xina? 

L'arquitectura de contenidors actualment (tant el costum i produïts en massa) es refereix als refugiats 

d'emergència, escoles, cases urbanes i rurals, apartaments, oficines, estudis, botigues, clíniques, 

estacions de radar, centres comercials, mercats, sales d'exposicions, laboratoris, banys, restaurants, 

garatges , estacions, dipòsits, hotels, campus universitari, museus, galeries, vivers, etc. 

Aquesta arquitectura té un camp d'acció molt variada i el seu desenvolupament es mou en diferents 

direccions. L'aparent popularitat de l'arquitectura prefabricada a Europa i Amèrica del Nord mostra 

que hi ha un interès en aquest tipus d'arquitectura. En aquests llocs hi ha empreses especialitzades 

en la transformació dels envasos usats i que es comercialitza arquitectura basada en ells. 

Quan hi hagi excés, el cost de l'arquitectura de contenidors serà menor, i, en conseqüència, la 

demanda augmentarà. Tot i la gran quantitat de contenidors abandonats, no hi ha suficients 

contenidors buits com per que arquitectes i constructors amb un interès pel reciclatge i 

desenvolupament de nous materials per a la construcció en puguin tenir accés, ja que avui en dia són 

més que un complement de l'oferta arquitectònica existent. 

Els possibles escenaris, en els quals es podria desenvolupar aquesta arquitectura, han de tenir en 

compte les tendències de la societat contemporània. Per exemple, la compra d'una casa hauria de 

convertir-se en una operació actual similar a la de la indústria de la propulsió pròpia i la relació amb el 

seu client: n'hi ha prou amb una simple selecció dels components per tenir una casa feta a mida. 

Els contenidors poden ser comprats com a complement d'una casa ja existent, i també podrien ser 

combinats per crear una casa feta a mida. La gent podria demanar un contenidor completament 

equipada amb un bany a la carta i comprar un altre per a l'estudi, ja que té una sala-contenidor, una 

cuina-contenidor, etc. 

Si s'afegeix la gran varietat d’empreses, que en els darrers anys s’han especificat en aquet camp de 

l’arquitectura de contenidors, podem trobar un habitatge fet a mida amb solucions constructives fetes 

per arquitectes i dissenyadors d’interiors amb uns acabats finals molt aconseguits i que compleixi les 

necessitats específiques de cada persona que hi hagi de viure. 

 

2.2. Empreses i construccions de contenidors 

Per tal d'introduir amb èxit un producte específic al mercat, és molt important comptar amb empreses 

interessades en produir-los i comercialitzar-los. En aquest sentit, aquest sector ja compta amb el 

suport d'empreses i arquitectes que es dediquen a la seva producció; així com altres que les 

produeixen com la base de la seva activitat i finalment les comercialitzen com un producte. 

Actualment hi ha un gran nombre d’empreses i arquitectes que es dediquen a aquesta tipologia de 

construcció, però primer nombraré alguns dels pioners en aquest camp. Noms com Jure Kotnik o 

Adam Kalkin, o empreses com Urban Space Management, Tempohousing o LOT-EK entre moltes 

d'altres, són noms ben coneguts en el camp de l'arquitectura. Tots ells treballen directament amb 

contenidors i han intervingut en la investigació i desenvolupament d'aquest tipus de construcció. 

Jure Kotnik és popularment conegut per haver escrit el llibre "Arquitectura de contenidors", on hi 

apareixen un gran nombre de mètodes i solucions constructives, així com una gran varietat de 

models d’edificis realitzats amb contenidors marítims.  
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Adam Kalkin és famós per convertir materials com ara l'acer, el vidre, recipients de transport i portes 

de garatge i altres materials industrials als seus projectes. Els descriu com "oportunistes" perquè no 

tenen sentit i no són cars. Els materials són tan bàsics que fins i tot el propietari de la casa podria 

haver-la construït ell mateix. 

Urban Space Management és una empresa de Londres que funciona com un assessor, promotor, 

agent i l'inversor de manera local al voltant de tot el Regne Unit. Es caracteritza per la renovació 

imaginativa d'una manera econòmicament eficaç de les àrees desacreditades i desaprofitades. 

Contribueix per oferir un nou enfocament a partir de les idees desenvolupades pels creadors del 

concepte Container City, un sistema versàtil que ofereix un allotjament elegant i assequible per a una 

àmplia gamma d'usos, que utilitza contenidors marítims per a la seva construcció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Container City I. London Docklands, és un espai de treball i de vida construïts per 14 contenidors de                             

transport. (2001) 

Tempohousing és una empresa holandesa dedicada a la construcció modular amb contenidors a 

gran escala. Té una fàbrica establerta a la Xina, on els contenidors es modifiquen i s’acaben de ser 

simplement adaptats pel treball de construcció. Fins i tot el seu sistema de producció prefabricada, es 

fan per donar característiques específiques a cadascun dels seus projectes, modificant així la seva 

forma o estructura general. Tenen un catàleg de grans productes en els diferents composicions i 

usos per als diferents sistemes de contenidors, com ara edificis d'oficines, hotels, edificis 

d'habitatges, escoles temporals, els refugiats, els bungalous, etc. en l'actualitat els seus productes es 

distribueixen a tot el món. El projecte més conegut és l'edifici residencial per a estudiants Keetwonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residència d’estudiants a Amsterdam, és un espai de vivendes per estudiants construïts per 1034 

contenidors de transport, dels quals 617 eren reciclats. (2006) 
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LOT-EK és un despatx d'arquitectura situat a Nova York que s'ocupa de l'arquitectura, l'art, la 

informació i l'entreteniment. La seva arquitectura està formada a partir d'objectes, tecnologies i 

sistemes existents per generar configuracions convencionals que són qüestionats, per tal de trobar-

ne de nous. Alguns dels projectes més famosos són l'àtic Guzmán Penthouse, la Unitat Mòbil 

Dweling o la Ciutat Puma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciutat Puma, és un espai comercial construïts per 24 contenidors de transport. (2008) 

Avui dia hi ha un gran nombre de petites empreses que només funcionen amb la construcció de 

contenidors. Encara que són minoria, el sol fet que la seva existència és un pas important per 

demostrar que tenen un lloc en el mercat actual i que puguin adquirir gradualment presència. També 

ofereixen el seu desenvolupament i millora de les solucions constructives, ja que aquesta branca és 

encara nova i té un munt d'opcions. En molts casos, aquestes empreses disposen de diversos 

dissenys dels habitatges perquè els compradors poden triar entre el que està buscant, i també 

permetent així la dosificació de flexibilitat a l'hora de triar la configuració i els acabats. Alhora, 

algunes d'aquestes empreses duen a terme dissenys personalitzats fora dels seus productes d'alta 

gamma. Com a exemple d'aquestes empreses són: ICD, Modulaire, Graeme Addis, Envàs-Creations 

Inc i IC-Green, Custom Home, entre altres. 

D'altra banda, hi ha molts arquitectes i empreses que realitzen projectes amb contenidors d'una 

manera puntual, sense participar exclusivament en aquest sector. Com molts altres, que utilitzen 

diferents materials, tècniques i estils de la seva arquitectura i es dirigeixen a l'arquitectura recipient 

quan el projecte ho requereix.  

Internet és avui dia el principal canal de difusió d'aquest tipus d'arquitectura. Totes les empreses 

abans esmentades tenen el seu espai a Internet, on els seus productes es mostren i la gent pot 

posar-se en contacte amb ells. Hi ha un gran nombre de blocs sobre l'arquitectura amb contenidors 

on es van mostrar les construccions a punt de ser construït i debats es creen al voltant d'aquest 

tema. També hi ha pàgines web més especialitzades en contenidor on l'arquitectura és tractada 

profundament i on s'ofereix informació que no és lliure i gratuïta, com ara llibres, projectes, 

malediccions tècniques basades en la seva branca, etc. Exemple d'aquest últim cas són les 

Associacions Habitainer i ISBU, de l'última s'ha de consultat la publicació de Container Technology A-

Z. 

 

2.3. Mites i realitat 

La major part de la informació sobre l'arquitectura de contenidors es consumeix a través d'internet, on 

la informació és contradictòria a vegades, i això pot desencadenar en llegendes urbanes. Alguns 

llibres i articles de diaris s'uneixen en aquesta desinformació, que podria ser molt perillós per al 

progrés d'aquesta nova branca. Aquesta desinformació podria ser catalogada com "mites", ja que la 

seva definició s'aproxima a la situació que està passant; algunes de les més estès són els següents: 

 

Mite 1: Els contenidors de transport són caixes metàl·liques, velles i rovellades 

Aquests comentaris es basen generalment en les fotos que mostren containers vells i mal 

mantinguts, com a conseqüència del seu ús extens i abusiu. Qualsevol material en aquestes 

condicions extremes patiria un deteriorament. Fusta, formigó o acer pot semblar prematurament vell i 

deteriorat si no es protegeixen correctament davant de certs ambients agressius. Quan es tria un 

contenidor per prendre part d'una construcció, les possibles lesions es reparen i l'acer es prepara 

d'una manera preventiva de manera que s'evita el deteriorament del material. I per d’altra banda 

deixarà de patir un ús abusiu que deteriora l'element de forma agressiva i constant. 
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Mite 2: Els contenidors poden ser soterrats al terra a causa de la seva força 

És impossible enterrar un contenidor si la seva execució es fa correctament. No obstant això, en la 

majoria dels casos, el problema és que el càlcul de les terres sobre el qual es vol disposar aquest 

contenidor no es realitza correctament. 

Mite 3: Els contenidors esdevenen forns i neveres quan s'utilitzen com cases 

Qualsevol interior sense insolació pot convertir-se en forn o nevera. És cert que el metall, ja que 

condueix la calor, absorbeix més la calor i el fred que altres materials. No obstant això, un metall 

tractat pot millorar considerablement el seu comportament tèrmic. Per exemple, pot ser cobert per un 

tipus de pintura que es barreja amb esferes de ceràmica no tòxiques per evitar el sobreescalfament 

causat per l'impacte solar. Quan s'utilitza un aïllament adequat, seguint les normes de construcció 

establertes, l'edifici tindrà el mateix confort tèrmic com qualsevol altre. 

Mite 4: Els contenidors de transport són difícils de treballar i modificar 

Aquesta afirmació és absolutament falsa. Una persona pot utilitzar un bufador de plasma per tallar 

fàcilment la fulla del contenidor, i pel que fa a la soldadura, pot ser fet amb un equip estàndard. No 

requereix noves tècniques per unir tots els elements, només per triar l'adequada entre tots els 

existents en el mercat. És obvi que no té res a veure amb el tall que li puguis fer a un paper, però la 

construcció no és una tasca difícil. 

Mite 5: Els contenidors poden estar entrellaçats mitjançant la superposició 
d'uns sobre els altres 

És cert que es pot fer, però cal tenir molta cura per fer-ho bé. Aquest assumpte no pot ser confós 

amb la forma natural d'apilar els contenidors. Es tracta de l'encreuament de contenidors en un o més 

nivells. Aquesta és una de les accions més complicades en aquest tipus de construccions i 

necessitarà un reforç estructural i dissenys necessaris. Tot i que aquests dissenys són estèticament 

atractius, l'eficàcia del sistema resideix en la seva simplicitat, característica que es perd amb les 

cruïlles. 

 

2.4. Excedent de contenidors 

És difícil saber quants edificis de contenidors hi ha arreu del món, com a l'estat espanyol, ja que no hi 

ha estadístiques oficials que reflecteixen aquest fet. No obstant això, hi ha estadístiques oficials que 

mostren el tràfic portuari per any, però encara és complicat calcular exactament el nombre de 

contenidors buits existeixen, ja que s'han presentat i buidat de forma contínua i que estan en 

constant moviment, per mar o per terra. Hi ha declaracions que es dediquen a estudiar profundament 

el trànsit global de contenidors i mercaderies, però per tenir accés a aquestes publicacions és difícil a 

vegades. 

N'hi ha prou saber que l'excedent de contenidors es troba en la majoria de les ciutats amb un 

important port. A Espanya, concretament a la península, hi ha 20 ports des d'on els vaixells que 

transporten contenidors entren i surten, els més importants són: Algesires, València, Barcelona, 

Alacant, Bilbao i Vigo. A Catalunya, hi ha també el port de Tarragona, encara que no és tan ocupat 

com els altres. Per tal de tenir una idea aproximada de la quantitat de contenidors apilats sense cap 

tipus d'ús que es dóna en una zona concreta, cal visitar el dipòsit per obtenir informació, i també 

estar familiaritzat amb els preus. 

El preu del contenidor pot ser molt variable, a causa que les influències de l'economia mundial en el 

preu. La crisi genera una menor producció i per tant, menys transport de mercaderies, el que significa 

més contenidors buits i fàcilment disponibles. Els contenidors que només s’empren en un sol sentit 

s'acosten més al preu d'un de nou que al preu d’un que ja ha estat fet servir. També hi ha una gran 

diferència de preu si se'n compra una o dues unitats o comprar-los en desenes i centenes. En el cas 

de que sigui diferent, dependrà del múltiples factors i requereix un estudi personalitzat. Els factors 

clau en aquest aspecte són el transport, el treball de construcció, el país on els contenidors han estat 

comprats,... 

 

3. EL CONTENIDOR  

Segons el Diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola un contenidor és: "Una cosa que 

pot contenir". No obstant això, la definició de contenidor per al transport que figura a la Norma ISO-

830-1981, afirma que es tracta d'un material de transport: 

- Segur i de caràcter permanent i, per tant, prou resistent per permetre la seva ocupació 

repetidament. 

- Especialment dissenyat per facilitar el transport de mercaderies per un o més mitjans de transport 

suprimint el procés intermedi de manipulació. 

- Dissenyat pel maneig, particularment quan es transfereix d'un mode de transport a un altre. 

- Dissenyat per ser fàcil d'omplir i buidar.  

- Per tenir un volum interior mínim d'un metre cúbic (35,3 pies3) o més. 

 

3.1. Orígens i utilitat 

L'origen del contenidor, com es coneix avui dia, es remunta a 1957, quan les primeres grues van ser 

instal·lades en els vaixells de contenidors estandarditzats. En aquells temps el moviment de 

mercaderies dels vaixells per a distribuir-los als camions i a la inversa es realitzava amb mà d'obra. 

Malcom McLean va pensar que seria més fàcil agafar el 

contenidor directament des del camió i descarregar-lo a la 

coberta mitjançant l'ús d'una grua per tal d'eliminar l'enorme 

quantitat de força de treball que calia per a la circulació de 

mercaderies. McLean se’n va adonar que una operació com 

aquesta podria estalviar temps i costos, de manera que el 

transport de mercaderies seria més eficient. Això va ser una 

cosa que ell sabia molt bé ja que era el propietari d'una petita 

flota de camions i el que volia era comprar una petita empresa 

naviliera millorant així el transport, la càrrega i la descàrrega 

de mercaderies en vaixells. 
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Va anomenar a la companyia naviliera Pan-Atlantic Steamship Cia. Es va posar en contacte amb 

enginyers i altres experts que el va ajudar a modificar un tanc de la Segona Guerra Mundial i adaptar-

lo per al transport de contenidors. El primer viatge va tenir lloc el 26 d'abril de l'any 1956 sortint des 

del port de Newark. Hi havia 58 contenidors de 40 'sobre la coberta del vaixell per a ser descarregats 

al port de Houston. L'intercanvi va marcar una fita en el sistema de transport i es va convertir en 

l'origen del sistema intermodal que s'utilitza avui dia. 

Les actualitzacions es van incorporar al sistema contínuament. Poc després d'aquest primer viatge, 

les primeres grues Portainer es van construir i es van estandarditzar les mesures de contenidors, 

aquestes mesures podrien fer possible l'adaptació als trens i camions. Els contenidors van ser 

millorats amb el temps, així com la maquinària i l’organització al port, fins avui dia, on tots els 

moviments són controlats electrònicament. 

La naviliera de McLean va començar a destacar durant la Guerra del Vietnam gràcies al transport 

dels equips militars i altres subministraments per a les tropes Nord-Americanes. Es va decidir que en 

lloc de retornar els vaixells amb contenidors buits, aquests es deixarien al Japó per tal de transportar 

productes als Estats Units; aquesta situació va obrir noves vies per al comerç entre Àsia i Occident. 

McLean va disposar tots els mitjans disponibles per començar el transport de contenidors i la seva 

normalització; No obstant això, no va ser l'inventor d'aquest concepte. Va ser dècades abans, quan 

es van utilitzar caixes metàl·liques i es van dur a terme els estudis que calien per determinar la 

capacitat d'adaptació d'aquestes caixes per als diferents sistemes de transport. No obstant això, era 

McLean qui va aconseguir posar en pràctica aquesta idea. 

El valor dels contenidors no resideix en si mateix sinó en el seu ús. S'ha convertit en el centre d'un 

gran sistema de moviment automatitzat de mercaderies, des de qualsevol indret a qualsevol altre lloc, 

a un cost mínim i lliure de complicacions al llarg del camí. Abans de la creació de contenidors, el 

transport de mercaderies era molt car i la gran majoria de desplaçaments van ser de curta distància, 

tot i que alguns d'ells es van creuar el món. El sistema de contenidors ha simplificat i reduït els 

enviaments en gran mesura, el que conseqüentment va canviar l'economia global. Es podria dir que 

la contenerització ha habilitat en gran mesura la creació d'un món globalitzat, almenys pel que fa a la 

comercialització de productes. La fi de l'economia anterior va provocar el tancament d'un gran 

nombre de ports que són inadequats per a aquest nou tipus de transport, en conseqüència, s’han 

obert nous ports que estaven en punts clau de les rutes de transport. 

Aquesta nova situació econòmica va permetre que les empreses amb una ambició d'expansió local 

podrien convertir-se en empreses internacionals i exportar els seus productes amb un esforç 

econòmic no superior a la necessària per fer-ho en un nivell inferior. Poc després de l'establiment del 

sistema, les empreses es van adonar que era molt més rendible per reduir els costos de producció 

mitjançant l'establiment de les empreses en els països on això era possible (com la Xina o Tailàndia), 

i després distribuir-la a tot el món, en lloc d'establir empreses que podrien distribuir a nivell local. 

Es pot considerar que l'ús de contenidors és un dels elements més revolucionaris en el transport 

marítim intermodal, que ofereix avantatges per a tots els membres de la cadena de transport: 

 Avantatges per als receptors: la manipulació de mercaderies es redueix, els lliuraments són a 

gran velocitat, el robatori i avaries s'eviten i les despeses d'embalatge es redueixen. 

 

 Avantatges per als transportistes terrestres: més ràpid de carregar/descarregar i les 

demandes es redueixen ja que els béns no es manegen. 

 

 Avantatges per als propietaris dels vaixells: les estades i les taxes portuàries es redueixen. 

Donada la importància que tenen els recipients pel seu ús com un mitjà de transport de mercaderies 

a tot el món, s'ha establert una sèrie de normes per a la seva fabricació, conservació i ús comú. Avui 

dia, els reglaments que els contenidors han de complir són: 

 

o ISO / TC-104: 

ISO 830: Vocabulari Contenidors de transport de mercaderies. 

ISO 668: Sèrie 1, Contenidors de càrrega _ Classificació, dimensions exteriors i qualificació. 

ISO 6346: Contenidors de càrrega _ Codificació, identificació i marques. 

ISO 1161: Sèrie 1, Contenidors de càrrega _ Especificació de peces de cantonada. 

ISO 1496-1: Contenidors de càrrega de la sèrie Q _ Especificacions i proves (Part 1: Contenidors de 

càrrega general per a mercaderies). 

 

o T.I.R. Requisits i Certificats: El contenidor ha de complir el conveni duaner dels contenidors, 

1972 i totes les revisions posteriors a la data i serà identificat amb les plaques i marques 

d'aprovació apropiats. 

 

o Tractament de la Fusta i Certificació de components: tots els components de fusta a la vista 

es tracten amb un govern australià va aprovar l'insecticida i el contenidor serà tal identificat amb 

la placa de la immunització adequada. 

 

o U.I.C. Registre: El contenidor serà registrat i ha de complir amb la normativa d’Unió Internacional 

de Ferrocarrils (UIC) _ Codi 592-1 i 592-2 O. 

 

o Requisits de CSC: El contenidor complirà amb les normes establertes en la Convenció 

Internacional per a la Seguretat dels Contenidors i serà identificat amb una placa. 

 

o Societat de Classificació: tots els contenidors seran certificats per al tipus de disseny i 

inspeccionats individualment per la Societat de Classificació. 

El Institute of International Container Lessor Limited (IICLL) dels EUA és una de les agències 

més importants que regula les normes tècniques per a la fabricació, reparació, disseny, materials, 

dimensions, capacitats i pesos dels contenidors. Aquesta agència també ha editat el Manual 

d'Inspecció que és el que descriu en detall el que es considera danys al contenidor i necessita ser 

reparat, i el que es considera com el desgast per l'ús. 

Alhora, les empreses que fabriquen envasos tenen els seus propis reglaments tècnics de 

manteniment i reparació, que estan directament vinculats a les diferents institucions internacionals. 
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3.2. Tipologies i mides 

Els contenidors poden ser classificats de diferents maneres, per les dimensions, material, propòsit, 

etc. 

1. Mida: que se solen classificar en unitats de 20 'i 40', però, també hi ha contenidors de 10 'i 

35' (en desús) i de 45 'i 50' (nova mida). 

 

2. Material: hi ha recipients fets d'acer, alumini i fusta contraxapada. Però en l'actualitat, la gran 

majoria de les unitats de càrrega estan fets d'acer. 

 

3. Propòsit: aquesta és la principal classificació, fet en termes de càrrega, de manera que el 

contenidor ha estat dissenyat específicament. 

 

Tipologies: 

 Contenidor tancat (Closed or Dry Van): és el més utilitzat per a transport marítim de 

càrrega general. Sol fabricar-se en acer i té obertura frontal o posterior, segons es miri. Se sol 

carregar amb mercaderies sobre palet, mitjançant carretons, però també poden ser carregats 

amb farcells, caixes, mobles, etc. 

 

 Contenidor de mercaderia a granel (Bulk container): és un contenidor tancat, amb uns 

orificis a les seves portes que s’obren per connectar mànegues i introduir càrrega a granel 

seca, com productes químics, granulats i mercaderia en pols diversa, fertilitzants, ciment, 

farina, llet en pols, sucre. A l’hora de buidar-lo, el contenidor s’inclina mitjançant una 

plataforma. Es construeixen amb fibra de vidre i acer. 

 

 Contenidor de costat obert (Open Side Container): especialment indicat per a aquella 

mercaderia la dimensió de la qual impedeix que es carregui per les portes dels contenidors. 

S’utilitza per a la càrrega i descàrrega en les vies mortes del tren. Està construït bàsicament 

en acer. 

 

 Contenidor de sostre obert (Open Top Container): ideal per a grans peces que no caben al 

contenidor a través de les testeres ni pel costat, com ara maquinària, grans vidres o marbres i 

fustes. És d’acer. 

 

 Contenidor plataforma (Flat o Platform collapsible flush folding): s’utilitza per carregar 

mercaderies que sobrepassen les mesures habituals, com és el cas de la maquinària, cables, 

bidons de petroli, bombones de gas, bobines d’acer i metall, vehicles pesants i fustes de bosc, 

entre d’altres. Aquest contenidor s’usa per a emmagatzemar aquella càrrega inadequada per 

als tipus de contenidors esmentats anteriorment a causa de les seves dimensions. És d’acer i 

consta d’una plataforma i dues testeres a tal de mampares que es poden abatre. 

 

 Contenidor flexible (Folding Container o Big Bag): les seves parts estructurals poden 

plegar-se per ser transportat sense càrrega. També hi ha el Big Bag (sac transportable de 

grans dimensions i prou resistent per ser elevat). 

 

 Contenidor cisterna (ISO Tank): és un dipòsit d’acer inoxidable encaixat en una estructura 

exterior a tall de contenidor, per poder estibar-lo amb els contenidors. La nomenclatura de 

ISO (International Standardisation Organization) li es atribuïda per ajustar-se a les 

mesures que aquesta organització ha establert. 

 

 Contenidor isotèrmic (Insulated Container): l’especialitat d’aquest contenidor rau en els 

materials de la seva construcció, ja que estan ideats per aïllar ka temperatura de l’interior 

respecte a la de l’exterior. Així s’evita que el fred o la calor de fora del contenidor afectin al 

contingut. 

 

 Contenidor frigorífic (Refrigerated Container): és un contenidor isotèrmic d’alumini, o 

alumini i acer inoxidable, que manté la mercaderia freda o disminueix la seva temperatura 

mitjançant un sistema de refrigeració; s’utilitza per a fruita, verdura, carn o peix, etc. Algunes 

de las marques que es dediquen a fabricar-los són: Carrier, Mitsubishi, Thermo King, Daikin. 

 Contenidor calorífic (Calorific Container): és també un contenidor isoterm i, al contrari que 

l’anterior, té un sistema de calefacció per mantenir o augmentar la temperatura de la 

mercaderia. 

 

 Contenidor de temperatura controlada (Controlled Temperature): qualsevol dels 

contenidors isoterms esmentats anteriorment que individualment consta de sistema de control 

i registre tant de temperatura com d’humitat. 

 

 Contenidor iglú (Igloo Container): aquell contenidor la forma del qual és adaptable al 

transport aeri. 

 

 Contenidor Ventilat (Ventilated Container): es tracta d'una variació del contenidor tancat. 

S'utilitza per al transport de mercaderies que han de ser ventilades durant el transport. Està 

plena d'obertures de ventilació a la part superior i inferior i compleix amb els requisits 

d'impermeabilització. 

Els més comuns de totes aquestes tipologies de contenidors són aquells que estan tancats i estan 

fets d'acer, amb unes mesures de 20' i 40'. Aquests contenidors representen el 80% de tots els 

contenidors existents arreu del món. D'altra banda, s'utilitzen en la indústria de la construcció, i en 

general els que tenen una gran capacitat es trien per a aquest tipus d'activitat. Aquests són els més 

pràctics ja que estan formats per una unitat segellada, són fàcils de manejar i les seves dimensions 

s'adapten a les de l'edifici. 

 

La fabricació de contenidors està determinada per diferents regulacions: És obligatori que compleixin 

amb la prova de resistència i les dimensions establertes per les organitzacions de l' ISO 

(International Standardisation Organization) i l’OMI (Organització Marítima Internacional), però 

la resta d'aspectes són sotmesos a altres regulacions com, per exemple, els del "fabricant" o les 

"normes comercials". 
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Les normes ISO i de l'OMI controlen: 

- Alçada total, amplada i longitud. 

- Proves de resistència. 

- Procediment d'inspecció. 

- Plaques, disseny i certificació de marca. 

En canvi, les normes comercials o control del fabricant controlen: 

- Disseny de corrugat, parets, sostre i terra. 

- Pintures, imprimacions i capes. 

- Materials del paviment. 

- Base de disseny i bigues de reforç per a contenidors de 40 ' de mesura. 

A l'Annex 1, es disposen mesures fixades per la norma ISO i l’Annex 2 inclou una taula indicativa de 

les mesures típiques per a contenidors. A l'Annex 3 es pot comprovar la fitxa tècnica d'un contenidor 

de càrrega estàndard d'acer i mesura 20’ i 40’ d'un fabricant específic.A l’Annex 4, es disposen les 

diferents tipologies de contenidors. 

 

3.3. Parts que el defineixen 

En aquest apartat venen definides les diferents parts que composen els contenidors, més 

concretament els contenidors tancats donat que són els més utilitzats en l’edificació. La resta de 

contenidors tenen parts iguals o semblants. 

 

 

Estructura  

El contenidor està construït per marcs d’acer, que fan la funció de pilars, formant un prisma 

quadrangular, units per vuit cantoneres. Les cantoneres són estructures d’acer de 6mm de gruix en 

forma de dau, i tenen varies funcions: serveixen de base a les peces que uneixen els contenidors 

quan estan un sobre l’altre, ajuden en el trincatge del contenidor i, per últim, per a que les grues els 

puguin manipular i apilar. 

La base del contenidor està reforçada amb bigues soldades als travessers longitudinals inferiors. 

Aquestes reben la càrrega de les mercaderies i la distribueixen cap els travessers longitudinals i 

aquests cap a les cantoneres. Estan separades aproximadament 30cm i normalment són perfils 

d’acer en U, T i Z. 

La part inferior de l’estructura pot variar en funció de les diferents tipologies de contenidors. Alguns 

contenidors tenen obertures en la part inferior que creuen el contenidor transversalment per permetre 

l’elevació i transport amb maquinària amb forquilles. Això comporta que hi hagin dos foradaments 

rectangulars en cadascun dels travessers longitudinals inferiors. En alguns casos només es poden 

utilitzar quan el contenidor està buit, aleshores es marca d’una manera visible al costat de l’obertura. 

En els contenidors de 40’ aquestes obertures són menys comunes. És més comú que tinguin un 

túnel en coll d’oca. Es tracta d’un reforç de les bigues inferiors en la part posterior del contenidor, 

mitjançant un canal paral·lel unit als travessers longitudinals per on els transportaran al col·locar-los 

sobre un xassís especial. 

En els contenidors de major longitud, la part superior també es reforça amb dos perfils d’acer 

perpendiculars als travessers longitudinals majors i soldades a aquests. 

Parets laterals i de fons 

Les parets laterals i de fons estan formades per xapes d’acer de 2mm de gruix, aquestes estan 

grecades verticalment en trapezis, i soldades amb soldadura continua als marcs que les delimiten. 

La paret de fons ha d’estar dissenyada per a resistir un pes de 0,4 vegades la càrrega autoritzada. I 

les parets laterals 0,6 vegades la càrrega autoritzada. 

Porta 

El contenidor compta amb una porta de dues fulles en un dels laterals menors. Està construïda amb 

marcs d’acer de 2mm de gruix, grecat horitzontalment. Cada porta utilitza quatre frontisses d’acer 

inoxidable i bronze que s’uneixen als pilars d’acer que delimiten els laterals, i que permeten una 

obertura de les portes de 270º. Les juntes estan dissenyades per a que no penetri l’aigua a l’interior 

de contenidor. 

En questa porta, si el contenidors actualment està en bon estat per circular, també hi han de constar 

les plaques CSC i CCC donat que aquestes plaques d’identificació verifiquen, en primer lloc les CSC, 

el compliment de les proves de resistència estructural del contenidor i les CCC el compliment de les 

condicions aduaneres. Així com també són sotmesos a un mecanisme d’inspecció periòdica, el 

ACEP (Aproval Continuous Examination Program) i la OCA (Organismo de Control Autorizado). 
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Panell del sostre 

El sostre està format per un xapa d’acer de 2mm de gruix, grecada horitzontalment en trapezis i 

soldada amb soldadura continua als travessers longitudinals superiors que la delimiten. La pendent 

pel desguàs d’aigües pluvials està donada per una convexitat de 8mm en la xapa. 

Els extrems davanter i posterior del sostre estan reforçats amb plaques d’acer rectangulars de 3,2mm 

de gruix, per a protegir-lo contra danys produïts per error en alineaments dels contenidors al aixecar-

los per al seu desplaçament. 

El sostre ha de suportar una càrrega de 200Kg en una superfície de 600x300mm, això està pensat 

per a que pugui suportar sense problemes els pes de dues persones que es trobin juntes en un punt 

del sostre. 

Panell del terra 

El panell del terra forma la base del contenidor sobre la que es diposita la mercaderia. És de fusta o 

de compost marítim de 28mm de gruix o equivalent, químicament tractat d’acord amb les 

especificacions que indica la normativa. Els panells del pis estan degudament assegurats a les 

bigues inferiors amb cargols galvanitzats. Les juntes dels panells van segellades entre sí per a 

prevenir filtracions d’aigua. 

El material del terra també podria ser de fusta contraplacada, apitong (arbre asiàtic), bedoll, teca 

(arbre tropical), caoba, bambú, metall, plàstic HDPE, o qualsevol altre compost. 

La càrrega màxima de la mercaderia que es transporta en el contenidor és de Tones per 3 peus 

quadrats (aprox. 0,28m2 ) en els contenidors de 20’, i de 3 Tones per a 3 peus quadrats en els 

contenidors de 40’. 

 

3.4. Característiques del material 

Els contenidors han estat dissenyats per a resistir condicions ambientals extremes i una manipulació 

brusca i reiterada. Estan preparats per a suportar temperatures entre els -40ºC i 70ºC sense afectar a 

la seva estructura. En la fabricació dels contenidors tancats, els materials bàsicament utilitzats són 

l’acer, la fusta i l’aplicació de pintures protectores. En menor quantitat s’utilitza la fibra de vidre, acer 

inoxidable, i alumini. 

L’acer més utilitzat ha estat l’acer naval, amb les corresponents proteccions de pintures disposades 

sobre els elements estructurals i panells, i els quitrans en la part externa dels baixos dels 

contenidors. L’acer naval és més resistent i elàstic que el ferro, es va començar a utilitzar en la 

construcció naval a partir de l’any 1870. En la dècada dels 90 es van començar a introduir els 

contenidors d’acer corten, un acer d’alta resistència i de baix aliatge, amb els que s’aconsegueix més 

resistència a la corrosió atmosfèrica que la proporcionada per l’acer naval, pel que es va allargar la 

vida comercial dels contenidors. 

A finals dels anys 90, la República Popular Xinesa introdueix en el mercat de contenidors un gran 

nombre d’unitats a preus molt baixos, potenciant d’aquesta forma la seva industria en la fabricació de 

contenidors del tipus tancat de 20’ i 40’, moltes d’aquestes empreses utilitzen materials de qualitat 

mitja que acurten la vida comercial d’explotació dels contenidors, però que poden copsar les 

necessitats requerides per a l’ús d’aquests en vivendes. Actualment l’acer més utilitzat per a la 

construcció de contenidors és l’acer corten. 

Les parts més resistents del contenidor estan fetes amb acer (com són els marcs, bigues o 

cantoneres), mentre que les altres parts, com les parets i el sostre poden estar fetes amb diferents 

materials: làmines d’acer grecat, làmines d’alumini tractades o fusta amb fibra de vidre. El cost i els 

avantatges dels contenidors d’acer fa que sigui el més comú, un 85% dels contenidors actuals en 

servei ho són. 

Els avantatges que ofereix l’acer són els següents: 

 És més resistent i per tant ofereix la possibilitat de construccions més grans. 

 Es fa indispensable en certes zones del contenidor per aconseguir grans resistències. 

 Les col·lisions no solen generar problemes més grans que simple abonyegaments. 

 Els problemes de corrosió i oxidació s’han eliminat en gran mesura per les característiques de 

l’acer corten i l’ús de pintures i productes antioxidants. 

 

 Inconvenients: per una banda l’acer és un material molt pesat i per una altra, tot i la reducció 

de corrosió encara suposa un increment en els costos de manteniment. 

Cal dir que en cap moment s’ha al·ludit a l’acer inoxidable, i és que tot i que s’apropa bastant al que 

seria el material ideal per a la fabricació dels contenidors poden estar fetes d’alumini pur o amb un 

recobriment contraxapat interior. La xapa és llisa i acabada amb rebladures. Compta amb els 

avantatges següents: 

 És més lleuger que l’acer, factor bastant important en el transport de mercaderies. Un 

contenidor d’alumini amb marcs d’acer pesa entre 1370-1520 Kg, mentre que el d’acer entre 

1920-2150 Kg. 

 Gran resistència a la corrosió. La corrosió de l’acer es dóna normalment en punts molt aïllats. 

 Inconvenients: és propens als forats per cops, el cost inicial és bastant elevat i quan entra en 

contacte amb altres metalls existeix el risc de corrosió galvànica. 

Per últim, en els contenidors amb fusta contraxapada amb fibra de vidre, el gruix de les parets 

són de 25mm arribant alguns als 30mm. Compta amb els avantatges següents: 

 Són de pes més reduït. 

 El cost de reparació i manteniment és el més fàcil i reduït dels tres. 

 No presenta problemes de corrosió ni oxidació. 

 

 El principal inconvenient és que és el més dèbil de les tres. 

Les propietats de l’acer corten superen a les de l’acer utilitzat habitualment en la construcció. L’acer 

corten és un 40% més resistent i el procés d’oxidació crea una pel·lícula protectora que en la majoria 

dels casos el protegeix de la corrosió, pendent només 1mm de superfície cada 100 anys (o 1,5mm en 

ambients altament corrosius). L’aplicació de pintures millora les seves propietats; la longevitat d’acer 

corten en aquetes estructures és de 100-120 anys sense pintar, amb aplicació de les pintures 

protectores alguns s’atreveixen a dir que la vida d’aquestes superfícies és pràcticament eterna, 

sempre i quan no estiguin exposats a situacions agressives. 



CONTRUCCIÓ AMB CONTENIDORS MARÍTIMS. PROPOSTA D’AVANTPROJECTE D’UN BUNGALOW EN EL CÀMPING LAS PALMERAS A TARRAGONA 

 

 

 

12 

3.5. Com es manipula i sistema d’apilament 

En aquest apartat es fa una recerca, per a un major coneixement dels contenidors, de com es 

treballa amb ells en el moll, el seu entorn natural. Hi ha diversos aspectes que es podrien tractar 

sobre la manipulació del contenidor en el moll, com per exemple com s’ha de distribuir la càrrega en 

el seu interior. Però en aquest cas l’interès recau en el propi contenidor com objecte i per això es 

tracten dos temes relacionats més directament amb aquest aspecte: la maquinaria utilitzada per a la 

seva manipulació, i el seu sistema d’apilament. 

Conèixer a petita escala la maquinaria utilitzada en un moll ens permet plantejar sistemes de 

manipulació igual o semblants fora del moll, quan s’hagin de transportar els contenidors a una nau 

industrial, a la bora del mar, al centre d’una gran ciutat, o al mig del bosc. La maquinària que 

s’exposa en aquest apartat es mostra en imatges a l’Annex 5. 

 GRÚA PÒRTIC o PORTAINER: La seva funció és la de carregar/descarregar els contenidor 

del vaixell. Té una estructura en forma de torre que es desplaça sobre rails o sobre 

pneumàtics paral·lelament al moll. Compta amb un braç abatible que li permet accedir als 

contenidors a diferents distàncies i moure’ls amb precisió, i que és manipulat per un operari 

des de la cabina de la grua. Des de la cabina també es controla el spreader, és un dispositiu 

que es troba al final del braç abatible, de forma rectangular, capaç de canviar la seva longitud 

per adaptar-se a les dimensions del contenidor que es vol moure, un cop col·locat a sobre del 

contenidor, tanca els dispositius de seguretat quedant ben fixat al contenidor que es vol 

moure, un cop col·locat a sobre del contenidor, tanca els dispositius de seguretat quedant ben 

fixat al contenidor per aleshores desplaçar-lo. 

 

 GRÚA PÒRTIC MÒBIL o TRANSTAINER: estan formades per una estructura de pòrtic en 

forma de U invertida que subjecten un spreader. Té la capacitat de desplaçar-se per la 

terminal mitjançant rodes o rails. La funció és cobrir les necessitats de la grua pòrtic, sent 

capaces de col·locar fins a 5 o 6 contenidors un a sobre de l’altre en l’esplanada de la 

terminal. 

 

 CARRETÓ PÒRTIC o STRADDLE CARRIER: s’ha dissenyat per permetre una gran mobilitat 

operativa. Estan basats en una estructura porticada mòbil amb spreader. Poden apilar 

contenidors fins a 3 alçades (depenent de les dimensions del carretó). També permet la 

col·locació de contenidors sobre els remolcs dels camions. Hi ha terminals petites que opten 

per aquest sistema, més versàtil que els transtainers. 

 

 CARRETÓ ELEVADOR AMB BRAÇ TELESCÒPIC: Posseeix una gran capacitat de 

maniobra per a treballar amb contenidors gràcies a les rodes directrius posteriors. Poden 

transportar contenidors utilitzant els spreader que posseeix el seu braç telescòpic capaç 

d’arribar fina a 7 alçades. 

 

 CARRETÓ ELEVADOR FRONTAL: És com el carretó elevador de braç telescòpic però amb 

major limitació de moviment i pes per treballar. El moviment del contenidor només es pot 

efectuar verticalment, el moviment horitzontal ve donat per la màquina i no pel braç. Permet 

arribar fins a 7 alçades i també utilitza spreader, que tant en aquest cas com l’anterior pot ser 

de dos tipus, que subjecti el contenidor de manera frontal o superior.  

  

 CAMIONS AMB REMOLC: Especialment dissenyats per a treballar en la terminal, el remolc 

té forma de safata per a poder encaixar els contenidors fàcilment i transportar-los d’un costat 

a un altre de la terminal. Alguns remolcs compten amb braços hidràulics que permeten 

carregar i descarregar ells mateixos els contenidors de forma lateral. Dintre d’aquesta 

denominació general hi ha diferents tipus de remolcs, com el mafis, semiremolcs o chasis. 

 

 CARRETONS AMB FORQUILLA:  són emprats  per a la mobilització de contenidors, amb la 

recomanació de que aquests estiguin buits, sobretot els de 20’ i 40’. Quan els contenidors 

tancats de 20’ i 40’ estan plens, s’han de manipular amb spreader. 

Aquesta és la maquinària més utilitzada en les terminals, però també hi ha altres sistemes de 

manipulació dels contenidors, com la utilització de eslingues amb ganxos que es subjecten a les 

cantoneres superiors o inferiors. Aquesta maniobra és arriscada degut a la concentració d’esforços 

que poden fer que el contenidor es parteixi per la meitat, per això es recomana manipular els 

contenidors amb aquest sistema només quan estiguin buits. 

Els contenidors són apilables fins un màxim de set unitats, el que suposa uns 18m d’alçada, encara 

que els nous contenidors permeten amuntonar fins a vuit unitats. En les bodegues dels vaixells es pot 

donar el cas que s’apilin fins a nou o deu alçades, en aquests casos els contenidors que es permeten 

piles de quatre alçades. Els contenidors porten una identificació que permet saber fins a quantes 

alçades es poden apilar, i que depenen del tipus de contenidor, és important mirar la placa on està 

indicat perquè hi ha contenidors que només es poden apilar en tres alçades. 

Quan els contenidors es troben a terra, la superfície haurà de ser ferma, llisa i ample, lliure 

d’obstruccions i sortints. Amb aquestes condicions el contenidor haurà de recolzar-se únicament per 

les quatre cantoneres inferiors. Es possible que la pila de contenidors es vegi sotmesa a l’efecte de 

forts vents, el que podria derivar en el desplaçaments que la dels contenidors amb càrrega. 

En l’apilament de contenidors en terra ferma, les superfícies en contacte de les cantoneres de dos 

contenidors apilats hauran d’estar completament alineades. Es podrà admetre un desplaçament 

lateral de 25mm i longitudinal de 38mm, com a màxim. Els contenidors reposen una sobre els altres 

sense cap tipus d’unions. Els cubs de les cantonades superiors sobresurten en alçada lleugerament 

respecte els travessers per evitar el contacte directe entre el sostre d’un i la base de l’altre, així que 

els contenidors només es recolzen mitjançant les cantoneres. 

Existeixen elements auxiliars d’unió entre contenidors per a situacions d’apilament diferents a les de 

terra ferma, on existeixen més riscos de bolcada, com l’apilament en vaixells on estan sotmesos a 

sacsejades provocades per l’onatge, la pluja o el vent. També en sistemes de transport com camions 

o trens. Per una banda hi ha fixacions que uneixen la base sobre la que reposa el contenidor amb les 

cantoneres inferiors d’aquest, per exemple entre la coberta dels vaixells i el primer contenidor de la 

pila, o el remolc del tren o del camió amb el contenidor. Per una altra banda existeixen unions entre 

contenidors que poden ser verticals o horitzontals. L’element que s’introdueix en els daus per 

realitzar la unió s’anomena twistlock, a l’Annex 5 es mostren les diferents situacions que s’han 

mencionat on intervé aquest element. 
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3.6. Patologies i tractaments 

El contenidor està exposat pel seu propi ús a una sèrie de riscos com són les manipulacions 

incorrectes, impactes accidentals o el desgast natural potenciat per mitjà marítim. Els fregaments i 

cops dels contenidors contra altres o el mateix vaixell durant les operacions de càrrega i descàrrega, 

provoquen ratllades en la pintura o inclús pèrdues d’aquesta en part de la seva superfície. A partir 

d’aquest moment comença un procés corrosiu dels elements estructurals i panells afectats que si no 

es sanegen debilitarà la zona fins a provocar la falta de material i l’aparició de forats. 

La vida d’un contenidor depèn dels següents factors: 

 Qualitat dels materials utilitzats en la seva construcció. 

 Freqüència del manteniment del contenidor. 

 Diferents zones d’explotació del contenidor, fent referència a les variables climatològiques. 

 Manipulació del contenidor, en quan a mitjans emprats. 

En els contenidors hi ha parts que són més propenses a rebre cops durant la manipulació i zones 

que són més propenses a ser més afectades per la corrosió. A continuació s’analitzen les patologies 

més freqüents en funció de la part del contenidor a la que ens referim. 

 

Panells del sostre 

Els contenidors majoritàriament per a moure’ls són agafats per les cantoneres superiors mitjançant 

twistlocks dels spreaders. Aquestes operacions, al no ser de precisió és freqüent que els twistlocks 

colpegin fortament la zona davantera i posterior del sostre. Aquesta zona dels panells és la més 

castigada, per això està protegida amb una planxa que reforça els extrems, i que té uns 30cm 

d’ample. Tot i això, amb el temps i la repetició continua dels impactes, la planxa arriba a foradar-se. 

Aquesta part també suporta impactes d’altres contenidors durant les operacions d’apilament i estiba, 

però normalment el que causen són deformacions i no talls o fissures. Aquestes deformacions poden 

acumular aigua, iniciant punts de corrosió i posteriors forats a la planxa. 

Panells laterals i posterior 

Els panells laterals, com la resta del contenidor, estan exposats als cops rebuts durant les diferents 

manipulacions, operacions de càrrega i descàrrega, desplaçaments, etc. Una avaria freqüent en els 

contenidors tancats de 20’ i 40’ són les ruptures dels panells laterals en la zona propera als forats per 

on passen les pales dels carretons. Quan qui manipula el carretó no encerta al introduir les pales en 

els forats aquestes impacten contra la planxa dels panells deformant-los o produint ruptures. 

També és freqüent que aquests panells rebin cops amb la part posterior dels carretons quan aquests 

maniobren en poc espai, provocant deformacions o abonyegaments de diferents intensitats. 

Un altre punt de risc és la soldadura entre els panells i els marcs que formen l’estructura del 

contenidor. En el petit relleu que es crea al realitzar la soldadura s’acumula l’aigua de mar o de pluja 

que rellisca per gravetat des de a part superior dels panells, produint amb el pas del temps focus de 

corrosió que poden arribar a foradar les planxes d’aquesta zona, fent que el contenidor perdi 

l’estanqueitat.  

La corrosió, en la majoria d’ocasions, és difícil d’apreciar a simple vista. Primerament el desgast de la 

planxa es presenta en forma de porus, la sospita de que puguin haver-n’hi es degut a la presència de 

petits cràters de color òxid a la pintura. Per tal de mostrar els possibles porus i forats, cal colpejar 

amb un martell de punta roma aquestes zones de pintura amb bonys i cràters, de manera que amb 

aquests cops salti la pintura i la part d’òxid. Tot i així, una forma pràctica i fàcil de detectar porus i 

petits forats en la planxa de panells i portes és introduint-se dins del contenidor i tancar les portes, si 

hi ha algun porus o petit forat es verificarà per la presència de punts de llum. 

Portes  

A més de patir els efectes dels cops a la seva estructura i panells, pateixen freqüentment 

deformacions i ruptures en els elements de tancament, principalment les barres, manetes, retenidors 

i abraçadors així com problemes en les juntes de goma i les plaques CSC i CCC.  

L’aigua de mar i de pluja arriba a filtrar-se fins les juntes de goma i entre la placa CSC i CCC. Part 

d’aquesta aigua queda retinguda i amb el temps arriba a corroir les rebladures que uneixen les 

gomes amb els panells i que uneixen la placa CSC, produint-se la pèrdua d’alguna rebladura que 

deixa un petit forat a la planxa. 

Estructura i panells de fusta del terra del contenidor 

Els components dels baixos dels contenidors estan disposats en una de les zones més castigades. 

La incorrecta manipulació dels contenidors amb maquinària no dissenyada per aquest fi (com grans 

carretons elevadors amb pales en comptes de carretons amb spreaders), normalment provoca grans 

danys als marcs, les bigues transversals i fustes. Altres zones freqüentment afectades per cops són 

els extrems dels marcs davanters i posteriors, que es colpegen freqüentment durant l’embarcament 

amb els twistlocks sobre els quals han de ser estibats. Amb el temps, els extrems dels marcs 

longitudinals es dobleguen sobre sí mateixos convertint-se en un focus de corrosió. 

Les fustes del terra, al marge del desgast propi de l’ús, estan afectades per dos tipus d’avaries 

freqüents. La primera es deu a la contaminació de la fusta per productes transportats en el contenidor 

o per la maquinaria que entra al contenidor durant la càrrega i descàrrega de la mercaderia que pot 

vessar olis i líquid hidràulic. Aquesta contaminació pot ser des de simples taques provocades per 

vessaments dels productes transportats, fins una descomposició total de la fusta provocada per 

contactes amb productes químics, passant per la impregnació d’olors residuals de les mercaderies 

transportades. 

La segona de les avaries té dues vessants, la primera són avaries provocades durant la manipulació 

del contenidor i la segona són avaries provocades al contenidor durant el procés d’omplert i buidat al 

utilitzar carretons elevadors que s’introdueixen dins del contenidor per traslladar els palets, caixes, 

bidons, etc. Si es dóna la coincidència que hi ha un desgast i un carretó entra transportant un pes 

considerable, la fusta pot arribar a cedir, aquesta condició s’agreuja si les bigues transversals estan 

també debilitades. 

Les lesions més comunes es poden resumir en: abonyegaments, talls de diferents dimensions, 

corrosió, elements solts i elements trencats. Els procediments generals de reparacions són els 

següents (en alguns casos caldrà aplicar-ne més d’un): 
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 Redreçaments: sempre que es pugui s’efectuarà amb mitjans mecànics o hidràulics per 

retornar un element deformat a la seva forma original, sense necessitat d’eliminar qualsevol 

part de l’element fet malbé. En alguns casos és necessari aplicar calor, només es pot escalfar 

l’àrea d’acer malmesa fins adquirir un color vermell, que correspondria a una temperatura 

màxima de 650ºC. Els martells utilitzats no poden ser de bola o rodó, han de ser plans o 

maces. Qualsevol mètode utilitzat no serà perjudicial per la integritat estructural del 

component, ni limitarà la seguretat en el seu funcionament. La reparació completa ha de ser 

acceptable. Si la pintura resulta malmesa com a conseqüència de la reparació, s’ha de netejar 

i pintar el correctament. 

 

 Soldadura: s’utilitza per unir dues peces metàl·liques que haurien d’estar juntes però que per 

qualsevol motiu s’ha trencat la seva unió. 

 

 Afegir un inserit: en alguns casos es possible eliminar la part malmesa de l’element i 

reemplaçar-la per una altra part que tingui les mateixes característiques que l’element original 

(secció, resistència, material i forma). Aquesta part s’uneix a l’element original mitjançant 

soldadura, creant una superfície contínua. 

 Seccionaments: el concepte és el mateix que els inserits però la part reemplaçada ocupa 

tota la secció de l’element. Aquest terme pot tenir el mateix significat que el inserit; és utilitzat 

especialment pels marc de les portes o de l’estructura dels contenidors, quan la reparació 

ocupa per exemple una de les cantonades del perfil en tota la seva longitud. 

 

 Afegir un pegat: el procediment és molt similar al del inserit però la part que es reemplaça 

sobrepassa en dimensions a la part danyada, i la superfície perimetral quedarà superposada 

a la superfície de l’element original. La peça que forma la part reemplaçada se l’anomena 

pegat i s’uneix a l’element original mitjançant soldadura. Així doncs la superfície no manté la 

continuïtat com en el cas anterior. Aquesta tècnica només es permet en la reparació de 

panells, evitant en alguns casos una substitució total del panell. 

 

 Reemplaçament: es produeix quan es substitueix un element danyat completament. Es 

separa l’element fet malbé i es solda al conjunt el nou element amb característiques iguals a 

l’original (en alguns casos es pot permetre variacions en les dimensions). 

 

 Reparació del revestiment: a part dels danys existents en el revestiment, es poden causar 

de nous en realitzar les reparacions pertinents, per això el revestiment és l’últim en reparar. 

L’àrea reparada serà netejada i preparada per a pintar. La pintura mal adherida, disgregada, 

afectada per l’òxid, o que ha patit agressions durant una soldadura com esquitxades, 

cremades o impregnació del fum de soldadura també serà netejada i es prepararà per ser 

pintat de nou. Primer es neteja bé la zona passant un raspall d’acer que tregui l’òxid i deixi 

l’acer en el seu estat original. Després se li dóna una mà de fons d’antiòxid i es pinta la zona 

amb dues mans de pintura marítima. El greix i oli present en les superfícies es netejarà amb 

dissolvents especificats per aquests fi.  

 

Després de la reparació, la fermesa de l’àrea reparada haurà de ser igual o millor a l’original. Els 

materials utilitzats han de ser de la mateixa qualitat o superior que l’original, així com en resistència i 

en gruix. Si el material d’origen és acer corten o un altre material amb propietats químiques 

específiques, s’haurà de fer servir el mateix tipus de material en la reparació. 

Si es desitja aprofundir en aquesta temàtica, i tenir dades tècniques i concretes sobre les patologies, 

com mesurar-les, valorar-les i reparar-les es convenient guiar-se pels següents manuals del Institute 

of International Container Lessors Limited (IICLL); Guide for container damage mesurament; Guide 

for container equipment inspection; Repair manual for steel freight containers. 

A l’hora d’adquirir un contenidor per a reutilitzar-lo en la construcció s’ha de tenir cura que estigui en 

perfectes condicions. Però si s’observa alguna patologia es recomanable que el reparin i/o tractin en 

les empreses especialitzades del sector marítim, fins i tot, encara que estigui en bon estat seria 

recomanable que passes una sessió de manteniment. 

Un cop integrat el contenidor en l’edifici, la patologia més gran a prevenir és la corrosió de l’acer, per 

aquest motiu s’haurà d’inspeccionar a fons el contenidor per a que no arribi amb cap focus de 

corrosió a l’obra. Depenent de l’edifici, el contenidor pot quedar al descobert o amagat. En el cas de 

quedar descobert s’han d’evitar les acumulacions d’aigua en punts concrets del contenidor i planificar 

una bona evacuació d’aigües pluvials. I en el cas de quedar amagat s’ha d’evitar les condensacions 

en l’interior del tancament procurant un bon disseny d’aquests. 

En el camp de la inspecció de contenidors per a l’ús en l’edificació, l’associació ISBU ha creat una 

inspecció i certificació estandarditzada per a contenidors que inclou informes estructurals de 

seguretat, informes de toxicitat i un codi únic de rastreig que donarà confiança a l’hora de qualificar 

l’estat d’un contenidor per a ser utilitzat per habitatges. El nom d’aquesta nova certificació és SIR que 

serà administrat per la International Equipment Inspections, Inc (IEI), una organització acabada de 

formar composta per professionals experimentats de la industrial i una xarxa d’experimentats 

inspectors capacitats i certificats. 

 

4. UTILITZACIÓ DELS CONTENIDORS MARÍTIMS EN LA CONSTRUCCIÓ  

Només una petita part dels contenidors marítims del món s’utilitzen en propostes per habitatges, 

oficines o altres espais habitables. El contenidor es pot convertir en un interessant material de 

construcció, una senzilla construcció amb contenidors té la solidesa que requereix qualsevol 

edificació, per això són adequats per a aixecar un edifici de blocs sense grans modificacions. 

Els contenidors són un element comú i el seu preu és relativament mòdic (un contenidor utilitzat 

costa al voltant de 1500€ i un de nou pot arribar als 4000€ o més en funció de la seva categoria). El 

caràcter modular del sistema permet desmuntar les estructures, moure-les i tornar-les a acoblar 

ràpida i fàcilment. Aquesta naturalesa modular permet construir un habitatge de forma gradual, 

depenent de les necessitats espacials dels seus habitants, que tendeixen a canviar al llarg de la seva 

vida. 

La fermesa exterior dels contenidors resisteix qualsevol manipulació, així com les pitjors condicions 

climàtiques. En una època en la qual es pren consciència sobre la cura amb el medi ambient, el fet 

que els contenidors es puguin reciclar i reutilitzar durant molt de temps és un avantatge més. Si es 

construeixen edificis amb contenidors, es pot reduir considerablement l’ús d’altres materials de 
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construcció. Aquests avantatges fan que aquesta arquitectura sigui compatible amb el concepte de 

disseny 3R (reutilitzar, reciclar i reduir). Si pel contrari s’opta per utilitzar contenidors nous no estem 

optimitzant recursos sinó que simplement estem aprofitant una cadena de producció que ja està en 

marxa, per tant en la mesura del possible procurarem reutilitzar-los. 

També es possible que, per aquestes construccions, no es requereixin excavacions per fer la 

fonamentació, reduint l’impacte sobre l’entorn i permetent un muntatge més ràpid, alhora es genera 

menys pol·lució auditiva i menys desgast del lloc sobre el que es construeix. Una construcció petita 

amb contenidors es pot muntar en un mateix dia, mentre que les estructures més grans poden 

prendre algunes jornades. A mode il·lustratiu, la construcció del London Riverside Buildings de 

1500m2 no va requerir més d’una setmana. Molts projectes que fan servir contenidors, sobretot els de 

menor envergadura o conceptuals, s’inclinen per l’autoabastiment energètic, deslligat de les xarxes 

de servei mitjançat l’ús de panells solars i recol·lectors d’aigua de pluja. També es té molt en compte 

l’aspecte ecològic dels materials utilitzats a l’interior, per exemple els contraxapats sense formaldehid 

o la fusta reciclada.  

 

Container City i Abk Architects. London Riverside Buildings, és un espai de treball construït en 8 dies per 

contenidors de transport. (2005) 

És obvi que el contenidor no és un element dissenyat per a l’edificació i que per tant s’haurà de 

condicionar adequadament per a que compleixi els requisits arquitectònics exigits en cada cas, tenint 

en compte les normatives més exigents com el CTE. Un contenidor convertit en habitatge o oficina 

requereix d’aïllament tèrmic i acústic, així com crear obertures per finestres i portes, posar paviment i 

aixecar parets interiors. 

 

4.1. Avantatges i inconvenients 

Com tots els sistemes constructius existents, aquest té avantatges i inconvenients. El seu estudi no 

serveix per demostrar si es millor o pitjor que els altres sistemes, sinó saber avaluar quins aspectes 

ens afavoreixen o no davant d’una construcció concreta amb unes necessitats específiques, i poder 

decidir si és el sistema més adequat per al cas que s’estudia. 

Avantatges que ofereix l’arquitectura de contenidors:  

 La reutilització dels contenidors permet col·laborar de forma activa amb el medi ambient, un 

element residual passa a tenir una nova utilitat i per tant s’evita l’ús d’altres materials que 

necessiten un procés nou de fabricació.  

 Permet un major rendiment econòmic durant les diferents fases de l’obra. Per començar, no 

requereix molta mà d’obra, aspecte que s’intensifica quan es treballa en cadena de muntatge 

on la preparació dels contenidors en taller propicia una major simultaneïtat d’oficis que permet 

reduir costos de producció. Per una altra banda requereix un temps de muntatge en obra molt 

reduït (comparat amb els sistemes tradicionals) fet que redueix els costos de les parts que 

intervenen en aquesta fase com maquinaria, personal, lloguer de material, etc. 

 

 La reducció del temps d’ocupació del solar és un fet molt atractiu per a clients amb terminis 

molt ajustats, com per exemple les escoles que només compten amb els mesos de vacances 

per fer obres i no alterar les seves activitats. 

 

 L’estructura d’acer fa a la construcció especialment resistent als terratrèmols, huracans o 

altres inclemències climatològiques de gran destrucció. 

 

 La reducció de costos permeten oferir més pel mateix preu, o el mateix per un preu més baix. 

En alguns casos el preu de la construcció s’ha arribat a reduir a la meitat respecte una 

construcció convencional. La reducció de costos en una construcció amb contenidors sol 

variar entre un 20% i un 30%. 

 

 Permet mostrar una estètica innovadora i amb caràcter propi. I si això no és el desitjat també 

es pot recórrer a una estètica tradicional. 

 

 Ofereix la possibilitat de dissenyar un edifici que es pugui desmuntar, traslladar i tornar a 

muntar en una altre punt del món de manera relativament senzilla, sobretot pel que fa al 

trasllat, ja que els mòduls són compatibles amb els principals mitjans de transport (camió, tren 

i vaixell). 

 

 Permet integrar a un edifici de contenidors existent, possibles ampliacions ràpides i coherents 

en cas de que les necessitats d’espai del client canviïn amb el temps. No suposaria un 

problema augmentar l’edifici en alçada, ja que els contenidors ja estarien preparats per 

suportar el pes afegit (fins a set alçades i respectant les limitacions de pes); així com 

augmentar l’espai en planta.  

 

 

Inconvenients de l’arquitectura de contenidors: 

 El sistema modular confereix un rigidesa al volum de l’edifici que dificulta l’adaptació a les 

demandes cada cop més úniques i diferents dels emplaçaments dels edificis. Per exemple en 

la construcció entre mitgeres l’espai disponible difícilment podrà ajustar-se al modulat, caldria 

interposar com a mínim un segment d’estructura convencional o industrialitzada. 
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 Durant la construcció d’un edifici de contenidors es necessita disposar d’una quantitat 

significativa d’espai lliure. En primer lloc es requereix l’espai suficient disponible per tal de 

rebre’ls i instal·lar-los correctament, així com l’espai que necessitin les grues i altres equips 

pesats per maniobrar i moure’s lliurement.  

 

 Impossibilitat de construcció massiva en grans alçades. Es permet apilar un màxim de set 

contenidors, limitant el volum dels edificis als plurifamiliars de mitja alçada que es poden 

trobar en la majoria de ciutats molt poblades. 

 

 Limitacions en la forma de l’edifici. La utilització de grans mòduls no permet generar línies 

corbes atractives, petits espais o detalls constructius possibles amb altres sistemes. Es 

caracteritza per dissenys de línies rectes, ja siguin cossos compactes, o més dispersos. 

 

 El nostre és un país, en el que improvisem millor que no planifiquem i preveiem (condicions 

indispensables dels sistemes modulars) i, per tant, acaba essent més barat la improvisació. A 

més a més, existeix una forta inèrcia d’un sistema de producció molt conservador, què 

sempre ha sabut competir abaratint el que és més car, la mà d’obra, i que compta amb una 

amplia acceptació social. 

 

 Rebuig social. En temes immobiliaris la nostra societat es refia més del “malo conocido que 

bueno por conocer”. Existeix la ferma opinió que l’arquitectura industrialitzada no és 

adequada per a que hi visquin les persones, perquè no ofereix benestar, comoditats ni una 

bona estètica. 

 

Tot plegat impediments econòmics, però també molts culturals. Les administracions competents i els 

col·legis professionals (que són els que tenen credibilitat en aquest assumpte) haurien de fer una 

certa pedagogia a la societat i explicar què li poden exigir  i aportar cadascun dels productes que 

actualment trobem al mercat.  

Hi ha qui pensa que en aquests temps han estan sorgint noves situacions tècniques, econòmiques i 

socials, i que aquest context farà que comenci a tenir èxit la construcció a taller, de la qual també 

sortiria beneficiada l’arquitectura de contenidors. 

 

4.2. Organització en obra 

El treball amb contenidors es pot planificar principalment de dues maneres: modificant els 

contenidors en una fàbrica i muntar-lo a l’obra, o muntar els contenidors nus i modificar-los 

completament a l’obra. 

En el primer dels casos, un cop s’obtenen els contenidors es traslladen a una fàbrica on seran 

modificats. Aquestes fàbriques són principalment grans naus industrials amb la maquinària 

necessària per moure els contenidors (normalment grues amb un funcionament semblant a la dels 

transtainer, que faciliten el moviment dels contenidors dins de la fàbrica). Són suficientment grans per 

acumular un cert número de contenidors, acumular material de construcció i treballar amb amplitud. 

El treball sobre els contenidors s’organitza de la manera encadenada, optimitzant al màxim els 

recursos de personal. Es comença fent les modificacions necessàries en els contenidors, neteja de 

les superfícies, talls, eliminació de parts, reforçaments si calen, tractament de les parts modificades 

per evitar l’oxidació, etc. Abans de començar les altres tasques es faran les modificacions adients al 

terra. Després es col·loquen els aïllaments de les parets que formaran les façanes i les instal·lacions. 

Per últim es munten els acabats i part del mobiliari si així s’ha projectat. 

Un cop realitzades totes les modificacions necessàries es traslladen els contenidors a l’obra. Amb 

anterioritat en el solar s’hauran realitzat totes les modificacions necessàries per començar el 

muntatge dels contenidors, segons les necessitats de cada projecte (neteja i preparació del terreny, 

fonamentació, muntatge d’estructura auxiliar, etc). Depenent de la distància entre fàbrica i solar, i de 

la quantitat de contenidors, es farà servir un mitjà de transport o un altre, però l’últim tram del 

recorregut gairebé sempre serà necessari fer-lo amb camions. Normalment es fan servir grues 

telescòpiques com les utilitzades en la construcció convencional, que subjecten els contenidors 

mitjançant els spreaders agafats a les quatre cantoneres superiors. El trasllat del contenidor del 

camió al seu emplaçament dura uns 3 minuts, sense comptar el temps que es triga en subjectar i 

treure els spreaders a les cantoneres. Amb una grua podem tenir prou, però depèn com s’organitzi 

l’obra caldrà més d’un camió per evitar que la grua quedi parada i el muntatge es pugui realitzar amb 

rapidesa. 

A mesura que es van muntant els contenidors es van realitzant les unions entre uns i altres, que en la 

majoria de casos es realitzen entre les cantoneres, tot i que existeixen altres sistemes. Un cop 

muntats tots els contenidors s’hauran d’acabar d’unir les instal·lacions (ventilació, aigua, llum, etc.), 

realitzar els espais entremitjos entre contenidors com espais comuns o passos entre estances, i 

realitzar alguns acabats (depenent del que s’hagi realitzat en la fàbrica). La coberta normalment 

també es munta a l’obra. 

Aquests sistema és molt similar al dels mòduls prefabricats i resulta molt pràctic per grans 

edificacions on s’utilitzaran un gran nombre de contenidors, com el cas de Keetwonen. En l’exemple 

mencionat, on l’empresa Tempohousing es dedica íntegrament a la construcció amb contenidors, 

aquest mètode els hi resulta molt rentable, encara que la fàbrica on es modifiquen els contenidors 

estigui situada a mig món de distància, en països occidentals. Aquestes fàbriques es troben 

majoritàriament a la Xina, on està el principal focus de fabricació de contenidors; a més la mà d’obra 

barata redueix encara més els costos d’aquesta forma de treball.  

El muntatge temporal d’una fàbrica d’aquest tipus tampoc és rentable. En el cas que una empresa 

volgués fer una gran construcció de contenidors de manera puntual o molt ocasional, el més 

interessant seria posar-se en contacte amb les empreses que tenen les instal·lacions apropiades i 

encarregar les modificacions dels contenidors segons es projectin. 

Pel que fa a l’altre sistema d’organització, es realitzen les mateixes accions però en diferent ordre i 

en diferents condicions. Es comença per la realització de les tasques en el solar, i un cop acabades 

es traslladaran els contenidors a l’obra, que arriben sense haver patit modificacions o petites 

modificacions com talls o eliminació de parts que permeten muntar l’estructura de manera adequada. 

Un cop muntats i amb les unions realitzades es comença a treballar en el seu interior i exterior per 

condicionar-lo segons el projecte. 



CONTRUCCIÓ AMB CONTENIDORS MARÍTIMS. PROPOSTA D’AVANTPROJECTE D’UN BUNGALOW EN EL CÀMPING LAS PALMERAS A TARRAGONA 

 

 

 

17 

Aquest sistema s’utilitza normalment per construccions de menors dimensions, realitzades per 

empreses que no compten amb mitjans de prefabricats. Es podrien realitzar també grans 

construccions si es volgués, però el treball resulta millor organitzat i econòmic amb l’altre sistema. 

 

4.3. Possibilitats de disseny 

El fet d’utilitzar contenidors per fer arquitectura no implica que el disseny d’edificis sigui com la del 

propi element: una construcció rígida, industrial, molt pobre estèticament i compacta. Tots els 

sistemes constructius condicionen en major o menor mesura el disseny de l’edifici, ja sigui en la 

forma, l’estètica o les solucions constructives. Pot ser que el contenidor condicioni una mica més el 

disseny perquè es treballa amb peces de grans dimensions totes amb forma cúbica, però no gaire 

més que altres sistemes. 

El tipus d’arquitectura en la que es basa la construcció amb contenidors és la modular. Cada 

contenidor constitueix un mòdul constructiu i la combinació d’un nombre determinats d’ells configuren 

l’edifici. El símil més simple, directe i conegut seria el de les peces de Lego que encaixen per formar 

un volum concret. Com els contenidors es recolzen estructuralment en les cantonades, defineix una 

lògica d’agrupació vertical que evita costosos reforços estructurals. 

Una altre recurs d’aquest sistema és l’aprofitament dels espais que es deixen entre els mòduls, que 

amb una baixa inversió pot convertir-se en espais utilitzables. Això permet crear espais molt més 

amplis fora dels delimitats per l’estructura del contenidor, i més modelables. Aquest és un recurs 

força utilitzat que es pot observar en diferents projectes com el HH Cruise Center fet per l’arquitecte 

Renee Hainke Wirth Architekten al Port d’Hamburg, Alemanya. 

 

HH Cruise Center de Renee Hainke Wirth Architekten, al Port d’Hamburg, Alemanya. Construït per 48 

contenidors de transport. (2002) 

 

Per a la creació de menjadors, sales espaioses o habitacions de matrimoni amplies sovint és 

necessari ajuntar dos contenidors. Per això s’eliminen les cares coincidents dels contenidors, en la 

seva totalitat o en part, que permeten la creació d’espais més amplis. Dos contenidors de 40’ 

suposarien un espai d’uns 60m2, mentre que dos de 20’ suposaria uns 30m2. Aquest és un recurs 

àmpliament utilitzat ja que les dimensions dels contenidors normalment no s’ajusten a les utilitzades 

en la construcció, ja siguin habitacions residencials, aules, despatxos o altres. 

Entendre la lògica de l’element i les seves possibilitats d’agrupament permeten definir les regles del 

joc que desprès poden aplicar-se sobre diferents escenaris. Tot i això, també són possibles altres 

composicions diferents a les de la pròpia lògica, com per exemple el creuament entre contenidors, ja 

sigui de forma perpendicular o en diagonal, o posicionar contenidors en voladís.  

Depenent de l’ús o dels gustos de l’habitant, els contenidors seran totalment ocultats, o no, per dotar 

a l’estructura d’una aparença clàssica, o intensificar el seu caràcter de producte industrial. La 

combinació dels dos vessants també configura una estètica interessant. La seva flexibilitat li permet 

acollir espais on concretar tots els principis d’habitatge modern o bé portar a l’extrem investigacions 

radicals a nivell espacial i estètic. 

 

4.4. Configuració dels espais 

En la construcció amb contenidors es tendeix a aprofitar les parets d’aquests per a definir el que 

seran les parets de l’edifici. També es poden eliminar i posar parets de nova construcció on es 

desitgi, però el recurs més comú és el d’eliminar-ne parts o panells sencers per crear estàncies més 

grans aprofitant la pròpia distribució que delimiten les caixes. 

Els espais que es defineixen són quadrangulars, als quals ja estem acostumats en l’arquitectura 

convencional. Normalment els contenidors que millor s’ajusten per espais residencials són els de 20’, 

ja que permeten major flexibilitat. Dos de 20’ equivalen a un de 40’, però si els de 20’ els col·loquen 

de forma paral·lela permet una distribució de l’espai ben diferent que si utilitzem un 40’. Depenent de 

l’espai que es vulguin crear es farà servir un o altre. 

Consultar les dimensions mínimes que estableix lla normativa per a cadascuna de les estances d’un 

habitatge, ens fem una idea de les possibilitats que té un contenidor per albergar un espai  concret.  

La dimensió més restrictiva en aquest cas és el lateral mínim, ja que el contenidor té un ample limitat 

que no s’ajusta a les exigències de totes les estances. Per tant pel menjador-estar, el dormitori 

principal i el dormitori doble amb llits paral·lels sempre caldrà la disposició de dos contenidors en 

paral·lel. Desprès es pot utilitzar tota la superfície creada per aquests dos contenidors o aixecar 

parets noves respectant les dimensions mínimes. Per al aresta d’estances un contenidor de 20’ ja 

compleix les dimensions mínimes exigides. 

La normativa estableix pels edificis d’habitatges una alçada lliure entre forjats mínima de 2,70m; 

mentre que en les cases unifamiliars el mínim és de 2,50m. Els contenidors estàndard fan 

interiorment 2,39m d’alçada i exteriorment 2,59m, si s’elimina el sostre del contenidor i es construeix 

un de nou més elevat es podrien fer servir per a vivendes unifamiliars. Però sempre és millor utilitzar 

els High Cube (o de gran cubicatge) que fan exteriorment 2,896m d’alçada i interiorment 2,695m; tot i 

que molt just, l’alçada interior entra dintre de la normativa d’edificis d’habitatges (s’arrodoneix just a 

2,70m). Normalment aquesta alçada varia degut a les modificacions del contenidor, com l’extracció 

del panell del sostre o variacions en el terra, fent possible una alçada major. 

Els grans conjunts residencials per a estudiants realitzats amb contenidors de 40’HC, on un 

contenidor forma un habitatge destinat a un sol ocupant no serien possibles en el nostre país ja que 

no compleixen amb la normativa. Aquests habitatges concentren el 28,28m2  els acabats que fan el 

contenidor habitable (i que per tant resten una petita part de superfície) i els següents espais: cuina-
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menjador-estar, bany i habitació (alguns compten també amb un petit balcó en un dels extrems). 

Aquestes construccions incompleixen diferents punts del decret d’habitabilitat, entre d’altres el relatiu 

a l’ocupació i la superfície: 

“Tots els habitatges han de ser aptes per a l’ocupació de dues persones, i 

han de constar, com a mínim, d’una estança, una cambra higiènica i un 

equip de cuina; admetre directament la instal·lació d’un equip de rentat de 

roba; preveure una solució per a l’assecat natural de la roba, i tenir una 

superfície útil interior no inferior a 40m2.” 

Per tant cal, com a mínim, més d’un contenidor per poder construir un habitatge. Hi ha varies 

agrupacions lògiques per complir aquest mínim: 

 1 Contenidor de 40’ HC + 1 Contenidor de 20’ HC 

 1 + ½ Contenidors de 40’ HC (l’altre meitat formaria part d’un altre habitatge) 

 3 Contenidors de 20’ HC 

 

4.5. Sistema estructural 

 

4.5.1. Fonamentació 

En aquest tipus de construcció la fonamentació a utilitzar pot ser molt variada. Per regla general és 

vàlida la utilitzada per la construcció convencional, adaptant la part que queda a la superfície a la 

recepció del contenidor, on normalment caldrà una peça d’unió especial. La fonamentació d’un 

edifici es determina principalment en base a dos factors, per una part la tipologia d’edifici i per una 

altra part a la tipologia del terreny. Pel que fa als edificis amb contenidors, formen estructures de 

pòrtics, així doncs les càrregues arriben al terreny de forma puntual allà on es situen les cantoneres 

inferiors. 

En terrenys de bona consciència on la fonamentació a adoptar és la superficial, és bastant freqüent 

la utilització de fonamentació continua amb rases formigó armat a poca profunditat i de secció 

constant. També són freqüents massissos aïllats de formigó armats de secció quadrada o circular 

que s’enfonsen en el terreny a una profunditat determinada. Normalment aquests dos tipus de 

fonamentació sobresurten uns centímetres per sobre de la superfície del terreny per a que els 

contenidors no estiguin en contacte directe amb el terra. També és comú la realització d’una llosa 

de formigó armat. 

En els casos que es fa planta soterrani o una primera planta d’obra convencional els contenidors es 

recolzaran sobre el mur de fonamentació o el sistema constructiu que configuri la primera planta.  

Quan el disseny de l’edifici deixa un espai buit rodejat per contenidors en alguns casos es fa servir 

llosa de fonamentació, tot i que no és la solució més freqüent. 

En construccions de poc envergadura també s’utilitzen peus telescòpics que s’uneixen a les quatre 

cantoneres inferiors dels contenidors i que recolzen directament sobre el terreny. En aquests casos 

el terreny ha de ser prou ferm i sense pendents per a no patir posteriors enfonsaments. 

En altres casos més precaris o de característiques concretes s’han fet servir altres tipus de 

recolzament com blocs de formigó o altres tipus d’elements interposats en el terreny i el contenidor 

per mantenir el contenidor elevat respecte el terreny i tenir la seguretat que el descens de 

càrregues s’efectua puntualment en les quatre cantoneres inferiors. 

 

4.5.2. Estructura 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estructura portant del contenidor la formen els travessers, 

pilars i cantoneres que formen el perímetre cúbic del contenidor. Tot i això els panells laterals també 

juguen un paper important ja que donen rigidesa al conjunt i transmeten una petita part de la 

càrrega. Per aquest motiu, quan s’eliminen completament els panells laterals, els rails superiors i 

inferiors poden patir vinclaments. 

Petites modificacions, com la realització de forats en la xapa per portes, finestres o escales no 

suposaran canvis significatius en l’estructura del contenidor. Però l’eliminació d’una paret sencera, o 

de tot el sostre, suposen modificacions que afecten a l’estructura, ja que aquesta haurà de suportar 

majors tensions que les esperades. En l’eliminació de parets senceres o del sostre, l’estructura es 

reforça amb pilars o bigues. 

De fet això segueix una regla general en la construcció que recomana que les llums entre pilars en 

estructures de pòrtics no superin els 5m o 6m. Tenint en compte que el contenidor de 20’ fa 6m de 

llarg es trobaria en el límit d’aquesta regal general. Un contenidor de 20’ podria suportar 

correctament l’eliminació completa d’un panell lateral, inclòs tenint a sobre una segona planta de 

contenidors. Pel que fa al contenidor de 40’ amb 12m de llarg és evident que necessitarà com a 

mínim un pilar en el punt mig de la seva estructura. Evidentment aquest pilar transmetrà les 

càrregues al terreny i per tant necessitarà fonamentació. 

La tendència general és a mantenir l’estructura portant intacte, eliminar els panells, o part 

d’aquests, quan és arquitectònicament necessari. Tot i això, també hi ha projectes que realitzen 

canvis més agressius en l’estructura com dividir en dues meitats un contenidor de 40’ per 

superposar-les o col·locar-les separades; o eliminar les cantoneres al unir dos contenidors. Tots 

aquest canvis són possible, així com altres de més complexos, però ja escapen a la lògica 

constructiva del sistema que es caracteritza sobretot per la seva simplicitat. 

Hi ha principalment dos vessants a l’hora de plantejar les unions entre contenidors depenent si es 

tracta d’una construcció permanent o temporal. En les construccions permanents les unions entre 

cantoneres es realitzen mitjançant soldadura, ja sigui amb soldadura directa entre cantoneres o 

soldant ambdues a un element metàl·lic intermedi. En canvi, les construccions temporals utilitzen 

unions mecàniques mitjançant elements auxiliars fixats a les cantoneres, mantenint-les unides 

(reblons). Poden haver diverses solucions, però els següents connectors són els bàsics que es fan 

servir per aquests casos: 

 Bridge fitting (pont de connexió): normalment es fa servir per unir dos cantoneres superiors 

que no rebran cap contenidor a sobre. 

 Twist Locks: per unir cantoneres situades al mig de la construcció o en els laterals. 

 Raised Deck: normalment aquesta peça s’uneix a la fonamentació per posteriorment encaixar 

els contenidors que formen la base de l’edifici mitjançant twistlocks. 

De fet no hi ha solucions estàndard i cada projecte resol les unions de manera concreta. En els 

últims anys la forma d’execució es va actualitzant.  
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4.5.3. Coberta 

Per tenir una idea de si el sostre del contenidor podria fer les funcions de la coberta, s’ha comprovat 

si suportaria les càrregues pròpies d’una coberta. 

El sostre del contenidor ha de suportar una càrrega de 200 Kg en una superfície de 600 x 300mm. 

Això seria equivalent aproximadament a una càrrega uniforme de 1100 Kg/m2. De fet ISBU esposa 

que el sostre suporta una càrrega uniforme de 200 lliures/m2 (aprox. 976Kg/m2). 

Finalment es pren com a càrrega uniforme 950 Kg/m2 (aprox. 9,5 KN/m2).  

Tenint en compte que no es considera cap acció accidental, s’utilitza l’equació corresponent a 

situacions persistents o transitòries (DB-SE-4.2.2) que dóna lloc a tantes combinacions com accions 

variables es consideren: 

= 1,35 x (1,50 + 0,20) + 1,50 x 1 + 1,50 x 0,50 x 0,40 

= 4,10N/m2 

 

Els càlculs orientatius tenen en compte càrregues bàsiques a suportar com sobrecàrregues d’ús i 

de neu així com càrregues de materials que formaran la coberta. El resultat és que la xapa del 

contenidor suporta les càrregues constructives. 

Pel que fa a l’aïllament tèrmic, existeix la possibilitat de col·locar-lo per la part interna o externa del 

contenidor. Cal tenir en compte que si el terra també s’aïlla no quedarà alçada lliure suficient, i per 

tant l’aïllament anirà per sobre la xapa del sostre. 

En altres casos per a que el panell del sostre no condicioni en la construcció de la coberta sovint 

s’elimina i es construeix una de convencional. La tendència és a construir cobertes amb estructura 

de fusta o metàl·lica, amb acabats prefabricats. 

 

4.6. Tancaments  

Constructivament el contenidor constitueix un sistema estructural amb elements que serviran com a 

suport (xapes) per a la formació dels tancaments, però que no ofereix cap de les qualitats requerides 

pels tancaments. Ni tan sols es compta amb una massa que aportin unes mínimes propietats 

d’aïllament acústic o tèrmic, sinó que s’ha de construir tot un sistema al voltant que cobreixi totes les 

necessitats que específica la normativa. 

Així doncs, els contenidors s’han de condicionar exteriorment i/o interiorment, per tal de fer-los 

habitables, i en la majoria dels casos això es fa amb sistemes de construcció en sec. Com en tots els 

casos, el tancament ha de complir amb les especificacions de protecció davant del soroll, 

estanqueïtat i aïllament tèrmic. 

És difícil tractar el tema de la protecció al soroll generalitzant, que ja cada cas és específic degut als 

materials que es faci servir a la construcció i a la configuració d’aquesta. Per aquest motiu en alguns 

projectes ha sigut necessari aportar una capa al tancament específica per a l’aïllament acústic i en 

altres casos no ha calgut.  

Pel que fa a l’estanquitat, un contenidor que no ha sofert cap modificació i que està en perfectes 

condicions ja és completament estanc. Però en el seu ús per a la construcció patirà modificacions 

que alteraran aquesta condició i per tant caldran solucions adients que segueixin conservant 

l’estanquitat de l’element i de l’edifici. Aquestes alteracions es produeixen al realitzar obertures per 

portes, finestres, pas d’instal·lacions, per a la ventilació, etc. 

En el cas de l’aïllament tèrmic, és evident que una xapa de 2mm no compleix les necessitats 

tèrmiques d’un edifici, i és per aquest motiu que sempre serà necessari. En la utilització de l’aïllant hi 

ha dues eleccions principals: la col·locació en la part exterior o interior del contenidor. En aquest 

sentit, no hi ha cap tendència, cada projecte opta la solució que s’adapti millor a les seves 

característiques. Si hi ha un condicionant quan es vol jugar amb l’estètica de l’edifici i es vol mostrar 

la xapa del contenidor, aleshores l’aïllant s’haurà de col·locar en el costat oposat al vist. 

Quan la xapa del contenidor queda vista en l’exterior i a sobre rep directament els raigs del sol es 

recomana la utilització d’additius ceràmics en la pintura. Tot i que encara no és una solució molt 

popular, aquest additius afegits a les pintures augmenten considerablement l’aïllament de l’element i 

la desviació de la calor produïda per la radiació solar (la redueix en un 90%). L’aplicació d’aquest 

additiu proporciona a la capa de pintura aïllament tèrmic i elèctric, desviació d’infrarojos, i a més té 

PH neutre i no és tòxic.  

També es pot aplicar en l’interior dels habitatges, tant en parets com en sostres o fins i tots en 

cobertes o façanes. Hi ha qui s’atreveix a dir que una capa de pintura amb additiu ceràmic podria 

servir com a aïllament de l’edifici. En un futur es veurà si això podrà ser veritat, però de moment no 

existeix cap normativa en la construcció que ho contempli. Com això encara no és possible es 

recomana la seva utilització de manera complementària a la de l’aïllament. 

 

 

 

Arribats a aquest punt, ja es té un coneixement generalitzat de les bases per començar a plantejar un 

projecte constructiu amb contenidors. Aquest és el repte que es treballa a la segona part del projecte, 

on es presenta la proposta d’avantprojecte d’un Bungalow en el Càmping Las Palmeras a Tarragona. 
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Part 2. Proposta  d’avantprojecte  de  Bungalows 

en el Càmping  de  Las Palmeras a Tarragona  

5. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

5.1. Objecte i agents participants 

L’objecte d’aquesta proposta d’avantprojecte de Bungalows amb contenidors és tenir una visió més 

real d’aquest tipus de construcció i poder detectar les seves dificultats i característiques més a fons.  

Es centra en la construcció sobre rasant per això alguns aspectes de la proposta queden vagament 

definits i parteixen d’una situació hipotètica, com els detalls específics de cost i el càlcul de les 

instal·lacions i l’estructura en sí. 

Aquesta proposta es presenta dins del Projecte Final de Grau en Arquitectura Tècnica i d’Edificació: 

“Construcció amb contenidors marítims. Proposta d’avantprojecte de Bungalows en el Càmping de 

Les Palmeres de Tarragona.” Els agents participants són: 

Autora: Aida Pascual Juvé, estudiant d’ Arquitectura Tècnica i d’Edificació a l’EPSEB. 

Tutor: Manuel Borbón Sanllorente, professor del departament de Construccions Arquitectòniques II a 

l’EPSEB. 

5.2. Informació prèvia 

 

5.2.1. Antecedents 

Aquest càmping ja existeix actualment i el projecte que proposo consisteix en una simple 

remodelació dels diferents mòduls de Bungalows per tal de donar-los una major utilitat o 

simplement restaurar-los com a conseqüència del deteriorament. Així com introduir-hi un model nou 

de Bungalow per a dues persones per tal de crear una nova alternativa al serveis existents 

actualment en el complex del càmping.  

Tenint com a punt de partida el mar donat que l’extensió del càmping recórrer tota la zona de la 

Platja Llarga de Tarragona, determinarem les diferents zones i serveis que s’ofereixen:  

 

 ZONA DE PARCEL·LES: estan emplaçades en un exclusiu paratge natural i disposen d’una 

completa gama de serveis com sanitaris, estació d’autocaravanes, accessibilitat per persones 

discapacitades i admissió d’animals.  Hi ha tres modalitats d’aquestes: 

 

o Premium: situades a primera línia de platja amb superfícies d’entre 90 i 100 m2. 

o Standard: ombrejades per pins, pollancres i palmeres. A molt pocs metres de la platja 

i amb una superfície d’entre 70 i 100 m2. 

o Standard plus: amb connexió d’aigua i molt properes als serveis. Amb superfícies 

d’entre 100 i 120 m2. 

 ZONA DE BUNGALOWS: estan emplaçats en un entorn natural privilegiat. Tots els 

bungalows disposen de microones, TV LCD, nevera i cafetera elèctrica. Hi ha quatre 

modalitats d’aquests: 

 

o Beach: situats a primera línia de la Platja Llarga, ombrejats per pins i palmeres amb 

una superfície de 29m2 amb terrassa i capacitat per a 4/6 persones. 

o Park: ubicats en zona enjardinada i ombrejats per pins, al costat del parc natural de 

Punta de la Mora i a 150 m de la platja. Amb una superfície de 26m2 amb terrassa i 

capacitat per a 4/6 persones. 

o Tropical: situat a 150m de la platja i equipats amb aire condicionat. Amb una 

superfície de 25m2 amb terrassa i capacitat per a 4/6 persones. 

o Pool: situats davant de la piscina, en una extensa zona verda i propers a la platja. 

Amb una superfície de 23m2 amb terrassa i capacitat per a 4/5 persones. 

 

 ZONA D’ENTRETENIMENT: estan emplaçats en diferents punts del càmping. Amb una gran 

oferta d’activitats esportives i de lleure com: futbol, bàsquet, tennis, pàdel, windsurf, caiac, 

banana aquàtica, bicicletes, aquagym, voleibol platja, petanca, ping pong i discoteca i shows 

en zona alta de la temporada. Amb parcs infantils, piscina infantil, animació, cursos i 

espectacles, tallers de manualitats, minidisco... 

 

 ZONA DE RESTAURACIÓ i SERVEIS: estan emplaçats en diferents punts del càmping. Amb 

una gran oferta com: supermercat, serveis mèdics, bugaderia, recepció 24h, caixer automàtic, 

telèfons públics i connexió WIFI (en tot el càmping).  

El terreny no té desnivells significatius i no hi ha elements que calguin eliminar donat que ja és un 

solar dissenyat per la col·locació d’aquests, com a molt caldrà eliminar una petita capa de 

vegetació. 

 

5.2.2. Emplaçament 

El càmping està ubicat a la província catalana de Tarragona, a 5Km de la ciutat de Tarragona, a la 

Costa Daurada. El seu accés és fàcil per Autopista AP7, SORTIDA Torredembarra (32) i a 

continuació N-340 direcció Tarragona. Cal reprendre la sortida d’Altafulla i novament la N-340 

direcció Tarragona, i just 2Km més endavant es troba el càmping. Les coordenades exactes són: 

Lat: 40º 23’48,3498 (N). Long: 3º 42’48,1644 (O). 

 

5.2.3. Entorn físic 

El càmping se situa al llarg de la Platja Llarga de Tarragona en un entorn natural molt agradable on 

hi predomina una àmplia oferta de vegetació com pins, pollancres i palmeres.  

 

5.2.4. Normativa urbanística 

Ordenances municipals de la zona, es a dir, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona. 
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5.3. Descripció del projecte 

 

5.3.1. Descripció general de l’edifici 

Avantprojecte d’un Bungalow construït a partir de dos contenidors marítims de 20’HC (gran 

cubicatge). Consta d’un menjador-estar amb cuina oberta i una habitació de matrimoni, unida amb 

un bany, formant una suite. A l’entrada del bungalow hi ha un petit porxo de fusta. 

A l’hora d’unir aquest dos contenidors decidim trencar amb la simetria, desplaçant un d’aquests, per 

poder així formar espais diferents. Obtenint més obertures, i per tant augmentant l’índex 

il·luminació. 

En l’accés al bungalow, ens trobarem la primera estança diàfana formada pel menjador-estar i la 

cuina, i com a segon mòdul trobarem la part més personal com l’habitació i el bany.  

 

5.3.2. Programa de necessitats 

Plantejament d’un bungalow per a una parella. Interiors amb espais ajustats per aprofitar al màxim 

la superfície, però suficientment amplis per a ser confortables.  

 

5.3.3. Ús característic de l’edifici i altres usos 

L’habitatge està pensat perquè la gent hi visqui temporalment ja que està en un complex turístic.  

 

5.3.4. Relació amb l’entorn 

El bungalow no mostra un impacte visual en l’entorn de la zona. Al ser un cos de petites dimensions 

interactua amb la natura que l’envolta. Com podem veure a les imatges del bungalows actuals. A 

l’Annex 6 s’hi poden veure imatges actuals del Càmping Las Palmeras. 

 

5.3.5. Compliment del CTE i altres normatives específiques 

Aquest projecte compleix amb les exigències del Código Técnico de la Edificación, satisfent els 

documents bàsics que escauen i adoptant les solucions tècniques i els procediments proposats, 

que són suficients per a complir les exigències del CTE. 

Així doncs els documents bàsics del CTE a seguir són: 

 DB SE: Seguretat Estructural 

 DB SI: Seguretat en cas d’incendi 

 DB SU: Seguretat d’utilització 

 DB HS: Salubritat (Higiene, salut i medi ambient) 

 DB HR: Protecció enfront el soroll 

 DB HE: Estalvi d’energia 

Altres normatives que s’han aplicat són les següents: 

 Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.  

 NCSE-02: Norma de Construcció Sismorresistent. 

 ICT: Real Decret 1/1998 sobre Infraestructures Comuns de Telecomunicacions.  

 REBT: Real Decret 842/2002, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 RITE: Real Decret 1027/2007, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 

 Decret 21/2006, d’ecoeficiència en els edificis. 

 Decret 22/2009, sobre les condicions d’habitabilitat de les vivendes i la cèdula d’habitabilitat. 

Quan es dugui a terme el projecte executiu es on segurament s’observaran possibles errades que 

caldrà corregir abans de realitzar el projecte. 

 
Limitacions d’ús 

Segons la documentació entregada, es a dir, llicències, el bungalow només s’utilitzarà per a ús 

residencial temporal. No es pot realitzar cap altre activitat. 

 

5.3.6. Descripció de la geometria de l’edifici 

L’estètica de l’habitatge amaga l’ús de contenidors en la seva construcció. Se li ha donat una 

estètica moderna de línies rectes. 

En la distribució dels espais s’ha volgut separar la zona diürna (activitats) i la nocturna (de descans) 

i s’ha procurat que tots els espais tinguessin obertures a l’exterior, permetent així l’entrada de llum 

natural. 

 

5.3.7. Volum 

Mitjançant el trencament d’un volum cúbic formarem dues figures rectangular amb un espai comú. 

El volum del bungalow queda especificat a l’Annex 2. 

5.3.8. Superfícies 

Les superfícies, alçades lliures i volum de l’habitatge es recullen a la següent taula: 

 

5.3.9. Accessos 

Només existeix un accés a l’habitatge per un dels trencament dels dos cossos rectangulars.  

ESTANÇA SUP.ÚTIL (m2) ALÇADA LLIURE (m) VOLUM (m3) 

Menjador-Estar 7,01 2,50 17,53 

Cuina 9,91 2,50 24,78 

Dormitori 6,43 2,50 16,08 

Bany 3,06 2,50 7,65 

TOTAL 26,41 2,50 66,04 

    

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 31,84m2 
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5.3.10. Evacuació 

L’evacuació dels habitants en cas d’incendi o altres situacions de risc, s’efectuarà per a porta 

l’accés a aquest.  

 

6. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 

6.1. Sustentació del bungalow 

 

El tipus de fonamentació dependrà de les característiques del terreny, per conèixer-les es realitzarà 

un estudi geotècnic i es mesurarà el perfil topogràfic del terreny, podent així identificar sobre quin sòl 

construirem. Les tensions que transmeten al terreny no superaran les tensions admissibles d’aquest.  

En el cas del bungalow s’hi disposaran un seguit de sabates aïllades armades interposades entre el 

terreny i el contenidor, per mantenir el contenidor elevat respecte el terreny i tenir la seguretat que el 

descens de càrregues s’efectua puntualment en les quatre cantoneres inferiors i altres punts de la 

construcció. Aquestes aniran unides amb les sabates mitjançant pletines metàl·liques. 

El fet de disposar d’una separació entre la part de inferior del contenidor i el terra també facilita la 

connexió a les possibles xarxes d’instal·lacions.  

El dimensionat de la fonamentació es realitzarà segons la Teoria dels Estats Límit últims i els Estats 

Límits de Servei que estableix el CTE-DB-SE. La fonamentació s’ha de comportar davant la capacitat 

portant (resistència i estabilitat) i aptitud de servei. 

 

6.2. Sistema estructural 

 

6.2.1. Estructura portant 

És un sistema modular d’estructura quadrangular que configura una estructura de pòrtics. Es fan 

servir dos contenidors marítims de 20’ de gran cubicatge. Els paraments vertical d’aquest ens 

donaran la rigidesa necessària per sostenir l’estructura de l’habitatge. Així com a l’hora d’extreure la 

paret que uneix els dos contenidors del bungalow, per tal de crear un ambient més obert, no caldria 

disposar-hi cap biga addicional donat que el pes que exerceix la coberta no afectaria a l’estructura 

inicial de tots dos contenidors que suportarien mitjançant les cantoneres el pes de la seva pròpia 

estructura. Tot i així les cantoneres d’unió entre els contenidors es reforçaran disposant un perfil 

metàl·lic en L que s’unirà a la fonamentació.  

Així com tampoc caldria ningun reforç addicional a l’hora de crear obertures per les portes o 

finestres. Per dur a terme aquestes obertures cal seguir un procés executiu determinat que 

consisteix en, primerament fer el replanteig sobre els paraments verticals o horitzontals on es 

desitgin les obertures, i mitjançant una radial s’executaran aquestes. Seguidament es disposaran 

els diferents materials necessaris per executar la façana i el revestiment interior, creant una unió 

sòlida entre el revestiments interior i exterior. Un cop finalitzada la unió es fixaran els marc de les 

portes i finestres indicades posteriorment.  

 

6.2.2. Estructura horitzontal 

La base del contenidor està reforçada amb bigues soldades als travessers longitudinals inferiors. 

Aquestes reben la càrrega de les mercaderies i la distribueixen cap els travessers longitudinals i 

aquests cap a les cantoneres. Estan separades aproximadament 30cm i normalment són perfils 

d’acer en U, T i Z. 

 

6.3. Sistema envoltant 

 

6.3.1. Façana 

 

En els paraments que formen el perímetre del bungalow s’aplicarà una subestructura metàl·lica en 

la qual es fixarà l’acabat de la façana.  

El sistema que estem executant conté l’estructura inicial, es a dir, la xapa metàl·lica del contenidor, 

on hi subjectarem uns perfils tubulars metàl·lics, en els quals hi fixarem l’acabat posteriorment. 

Finalitzada la col·locació d’aquesta subestructura metàl·lica a l’estructura s’aplicarà un aïllament 

projectat d’espuma de poliuretà que recobrirà tota la superfície. Tot seguit s’ancoraran els acabats 

amb panells fenòlics que quedaran assegurades mitjançant fixació mecànica invisible per la cara 

posterior de la placa. Les plaques quedaran penjades dels perfils horitzontals, els quals estan 

ancorats a uns perfils verticals perfectament units a la xapa del contenidor mitjançant reblons que 

posteriorment quedaran coberts a l’interior de la vivenda pels revestiments pertinents.  

 

6.3.2. Terra 

S’hi durà a terme un aïllament de poliestirè extrusionat per la cara interior del contenidor sobre el 

qual hi recolzarà una solera de 5cm d’espessor aproximadament, on posteriorment s’hi aplicarà el 

acabat pertinent per al pavimentat del bungalow.  

 

6.3.3. Coberta 

 

S’ha escollit un sistema de coberta plana no transitable, per cobrir l’espai d’aquesta executarem una 

coberta feta amb graves, perquè principalment busquem un material que ens doni el cobriment  que 

ens ofereixi unes característiques d’aïllament tèrmic i acústic adients, ja que ens aporta una fiable 

impermeabilització de la coberta sobre l’estructura metàl·lica del contenidor. 

Segons el catàleg de l’empresa “DANOSA” que és el sistema constructiu que s’ha escollit per 

aquesta coberta està format per una membrana impermeabilitzant de 4 mm d'espessor (1), una 

banda antipenetrant geotèxtil (2), banda de connexió (3), perfil colaminat B (amb pestanya) (4) i un 

cordó de sellegat (5). Embornall de PVC (2’). 
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  Capes de la coberta    Solapament amb embornal  

 

 Detall constructiu coberta de graves 

 

En l’execució de la coberta cal tenir molta cura de les diferents unions dels materials que la formen, 

duent a terme bons segellats. S’hi construirà un muret d’uns 10-15cm aproximadament al voltant de 

tot el perímetre de l’estructura del bungalow.   

 

 

6.4. Sistema de compartimentació 

En el parament vertical interior, que separa l’habitació i el bany del menjador-estar i la cuina  es 

realitzarà un sistema autoportant de perfilaria metàl·lica revestida amb plaques de cartró-guix de 

15mm d’espessor, acabada amb una capa de pintura plàstica, sense emissió de compostos orgànics 

volàtils (VOC) directament sobre les plaques de guix, amb tonalitat al gust del client.  Excepte els 

banys i la cuina que seran alicatats amb rajoles de gres porcelànic amb morter cola sobre les plaques 

de guix. Les juntes es reompliran amb una beurada de ciment griffi. En l’interior d’aquest parament 

vertical s’hi disposa una capa de llana de roca, aïllant així les dues zones diferenciades del 

bungalow. 

 

6.5. Sistema d’acabats 

 

6.5.1. Revestiments verticals 

A la cara interior dels paraments verticals que recorren el perímetre del bungalow s’hi col·locarà un 

sistema de perfils metàl·lics que tenen uns petits orificis permetent així el pas de les instal·lacions. 

En aquests perfils hi aniran ancorades les plaques de cartró-guix de 15mm d’espessor, acabada 

amb una capa de pintura plàstica, sense emissió de compostos orgànics volàtils (VOC) directament 

sobre les plaques de guix, donant així uniformitat al conjunt. Excepte els banys i la cuina que seran 

alicatats amb rajoles de gres porcelànic amb morter cola sobre les plaques de guix. Les juntes es 

reompliran amb una beurada de ciment griffi. tal i com s’ha comentat anteriorment. Observarem 

aleshores que dins d’aquest revestiment vertical hi queda una càmera d’aire interior. 

 

6.5.2. Revestiments horitzontals 

 

 Paviment: en totes les estances es disposarà aquest paviment sobre la solera de formigó 

col·locada amb anterioritat.  

Per realitzar la correcta subjecció al suport de les rajoles de gres porcelànic, peces de 

400x400x10mm, es necessari emprar un morter cola de lligants mixtes, es a dir, que a més de 

ciment, contingui resina i que proporcioni l’adequada adherència química.  

 

 Cel ras: aquest es disposarà en totes les estances del bungalow. És un sistema format per 

plaques de guix laminades, fixades sobre una estructura metàl·lica auxiliar, que es composa 

d’un seguit de perfils angulars en tot el perímetre, i perfils portants subjectats amb ganxos que 

s’ancoren del sostre mitjançant barilles roscades. 

Les plaques estan dissenyades per a l’ús en fals sostre continu. Estan reforçades les seves 

característiques de resistència a la flexotracció, la seva duresa superficial i presenta gran 

resistència al “alabeo”. Pel bany i la cuina es fan servir plaques de guix amb tractament 

hidròfug. 

 

6.5.3. Fusteries 

Les finestres són d’alumini, amb ruptura de pont tèrmic i doble vidre amb càmera d’aire (6+12+6). 

Les tres finestres que donen al menjador-estar, cuina i habitació, seran de dues fulles correderes 

amb persianes motoritzades d’alumini. Mentre que la del bany serà d’una fulla oscil·lobatent amb 

vidre translúcid. 

La porta d’accés al bungalow serà blindada, amb contraxapat de fusta exterior. A l’interior de 

l’habitatge hi trobarem dues portes correderes d’una fulla formades per doble contraxapat de fusta 

per tal de garantir la durabilitat. 

 

 
 

6.6. Sistema de condicionament ambiental i serveis 

 

S’han escollit materials i sistemes constructius que garanteixen les condicions d’higiene, salut i 

protecció del medi ambient, aconseguint condicions acceptables de salubritat i estanqueïtat en 

l’ambient interior del bungalow i disposant mesures per a que no es deteriori el medi ambient en el 

seu entorn. 

 

6.6.1. Subministrament d’aigua 

Es disposa d’escomesa d’abastiment d’aigua apta pel consum humà. La instal·lació d’aigua freda i 

calenta sanitària es realitzarà mitjançant una instal·lació bitubular de canonades de coure que 

discorreran per la càmera d’aire de l’interior del parament vertical. Aquesta instal·lació disposarà 

d’una caldera estanca.  
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6.6.2. Evacuació d’aigües 

En les immediacions del solar existeix la xarxa de clavegueram municipal disponible per a la seva 

connexió. La instal·lació d’evacuació es realitzarà mitjançant una xarxa separativa d’aigües grises 

recollides per col·lectors amb sifons, i un sistema de recollida d’aigües pluvials provinents de la 

coberta de manera que ambdós desembocaran al col·lector de la xarxa de clavegueram més 

pròxim al complex turístic. 

 

6.6.3. Subministrament elèctric 

S’instal·larà un grau d’electrificació elevat amb una tensió d’alimentació de 230 volts en monofàsica. 

També es disposarà una xarxa de presa a terra per protegir el bungalow de possibles 

descàrregues. Aquest conjunt de conductes aniran pel cel ras.  

 

6.6.4. Instal·lacions tèrmiques 

 

 Calefacció: en aquest sistema utilitzarem radiadors alimentats mitjançant electricitat, 

d’aquesta manera abaratim el cost de la seva construcció i també afavorim el manteniment de 

l’habitacle. 

 

 Refrigeració: per afavorir les condicions tèrmiques interior es disposaran uns ventiladors 

formats per aspes d’alumini, en l’estança comú i en la privada, que ens garantitzaran el 

moviment continu de l’aire interior del bungalow. Els conductes d’aquests també es trobaran 

ocults al cel ras.  

De totes maneres es fa la previsió d’una possible instal·lació d’aire condicionat.  

 

6.6.5. Instal·lacions de telecomunicacions  

Es tindrà en compte en totes dues estances. Hi haurà una sortida de telefonia i televisió segons els 

requisits exigits per la normativa. No serà necessària la col·locació d’una antena parabòlica en la 

part superior del bungalow ja que el centre turístic disposarà de repetidors per garantitzar el 

benestar dels clients. 

 

6.6.6. Sistema de ventilació 

Degut a la forma geomètrica del bungalow disposem d’una ventilació idònia, ja que tenim les 

obertures pensades per realitzar l’aportació i extracció de l’aire interior segons normativa.  

On hi caldrà disposar un conducte d’extracció d’aire serà a la cuina. Aquest sobresortirà per la 

coberta plana no transitable. 

 

6.6.7. Evacuació de residus 

A la cuina hi ha prou espai per al reciclatge dels residus que posteriorment caldria dipositar en els 

diferents contenidors residuals que hi ha en la zona assignada del càmping. El municipi disposa de 

sistema de recollida d’escombraries. 

 

6.7. Equipaments  

 

6.7.1. Equipaments de cuina 

La cuina va equipada amb un forn elèctric enquestat amb front de vidre i acabat en acer inoxidable. 

La campana extractora també serà en acer inoxidable. Consta també d’una vitroceràmica amb 

quatre punts de calor. La pica serà també d’acer inoxidable, equipada amb aixeta 

monocomandament de llautó cromat amb airejador en la sortida d’aigua.  

Es disposarà d’un punt d’abastiment d’aigua i elèctric per rentavaixelles i rentadora. I un altre punt 

elèctric per la nevera. 

El mobiliari es realitzarà amb taulells MDF amb un acabat lacat brillant. Els mobles baixos estaran 

fets amb el mateix material i duran sòcol.  

 

 

6.7.2. Equipaments de bany 

L’equipament del bany estarà compost per un lavabo, un vàter i una dutxa, amb les següents 

característiques: 

 

Lavabo: de porcellana en blanc esmaltat col·locat sobre una superfície de marbre blanc de 60cm 

d’ample que es recolza sobre el moble de fusta tractat contra la humitat. Lavabo amb orifici 

monocomandament, amb airejador, desaigüe automàtic i connexió d’alimentació flexible. 

 

Vàter: de porcellana vitrificada en blanc, recolzat sobre el paviment amb tanc baix i sortida 

horitzontal. 

 

Dutxa: de xapa d’acer esmaltat blanca amb fons antilliscant, de dimensions 130x70cm. Amb telèfon 

flexible de quatre funcions (inclosa una economitzadora que redueix el 50% d’aigua) i mesclador 

termoestàtic exterior. Disposa també d’una mampara de 2m d’alçada fixa amb porta corredissa.  
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7. CONCLUSIONS  

 
Comentar primerament que l’elecció d’aquest projecte va ser arrel d’una presentació a classe, 
referent als tractaments superficials o possibles errors d’execució que hi ha durant les construccions 
que segueixen aquest tipus d’edificacions amb contenidors marítims. I justament en aquell moment, 
pel meu cap,  van començar a fluir un gran nombre de preguntes sobre aquestes tipologies de 
construccions, de la qual gairebé no n’havia sentit parlar, i que no era capaç de respondrem per mi 
mateixa, però que em cridava tantíssim l’atenció que n’estava segura que no em quedaria pas igual 
donat que en volia saber més i més, i així va ser com vaig trobar la inspiració per poder seguir 
investigant sobre aquest tema tant senzill i tant complex a l’hora per la falta d’informació coherent i  
 
Tot i això, un dels punts que més curiositat m’ha creat es el fet de que arreu del món i principalment a 
Europa i EEUU s’estan augmentant notablement el nombre d’empreses o clients que busquen 
d’aquest tipus d’edificacions, però tot i així en aquest el nostre país no hi acaben de tenir sortida, 
possiblement per la mentalitat i por als canvis que hi ha en aquesta societat en la que vivim.  
 
Un dels principals inconvenients que m’he trobat a l’hora de tirar endavant aquest projecte es la falta 
d’informació via internet, on hi trobem informació molt poc tècnica i repetida en diverses ocasions. A 
més d’això com internet és un espai lliure on tothom pot dir la seva, professionals entesos en aquest 
tipus de construccions i persones que no hi entenen tant, el que fa que en ocasions es creïn opinions 
errònies que s’acaben transformant en veritats per a molts usuaris. Tot i que es comprensible en 
algunes ocasions donat que tampoc és una tipologia d’arquitectura molt emprada. 
 
Un altre dels aspectes que considero importants en aquestes construccions és el concepte del 
reciclatge del material de transport que actualment es troba en desús per a la creació d’aquestes 
edificacions. Per tant personalment consideraré ecològiques aquestes construccions sempre i quan 
s’opti per la reutilització d’exemplars en desús i no la compra de nous. Precisament la reutilització 
d’un material existent evita l utilització de sistemes nous que requereixen nous processos 
constructius i per tant contaminants. 
 
Les motivacions que tothom hi veu en aquest tipus de construcció són el seu baix cost i la mobilitat. 
El que abarateix principalment aquest tipus de construcció és la reducció del temps, els costos de la 
mà d’obra i el lloguer de maquinària durant la fase d’estructura. El cost de la resta de fases serà el 
mateix que en qualsevol altre tipologia constructiva. 
En referència a la mobilitat val a dir que es tracta d’una idea atractiva però poc pràctica en realitat. Sí 
que es veritat que per algunes edificacions relacionades amb solucions d’emergència, ja sigui per 
campaments militars, hospitals o escoles provisionals entre d’altres, s’hi pot treure partit, però també 
veig molt difícil que per habitatge s’imposi  aquesta tendència. Tenint en compte que les condicions 
climàtiques són diferents a cada punt del planeta, caldria construir una edificació que complís totes 
les normatives d’edificació del món, cosa que complica el disseny. A més el sistema pot resultar util 
per casos molt concrets, però no de manera generalitzada.  
 
Havent finalitzat el projecte en aquest punt, em queda la sensació de no haver pogut aprofundir 
en molts més aspectes que envolten aquest tema com ara les possibilitats de càlcul i reforç 
estructural, planificació d´obra i escurçament de plaços d´execució i costos indirectes, repercussió 
de la major lleugeresa dels contenidors respecte del formigó a les fonamentacions, previsió del 
manteniment d´un edifici construït amb contenidors, etc... Aquests punts, probablement, tenen 
contingut suficient per desenvolupar d´altres projectes. 
 
 
 

 
 
 
Tot i això crec que he assolit el principal i un dels primers objectius que em vaig plantejar al 
començar aquest projecte, que és demostrar que un espai pot ser habitable, donar compliment al 
CTE i estar construït amb contenidors marítims reciclats. I en la gran majoria de casos donar-li una 
estètica personalitzada meravellosa. 
 
Com a conclusions personals, aquest projecte m´ha permès explorar un camí diferent i fins ara 
desconegut i així satisfer, en part, una curiositat personal. També m´ha fet créixer professionalment 
en diferents àmbits com el gran ventall de possibilitats d’acabats i els detalls constructius dels 
trobaments amb els diferents paraments per tal de poder entendre la funcionalitat d’aquest tipus de 
construccions.  
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 Container Home Plans. Última consulta: 29/09/2016 

(http://www.containerhomeplans.org/2015/05/top-10-leisure-uses-for-shipping-containers/) 

 Conciencia Eco. Última consulta: 29/09/2016 

(http://www.concienciaeco.com/2014/01/08/10-ejemplos-de-arquitectura-en-contenedores-

maritimos/) 

 

Webs de divulgació de l’arquitectura de contenidors  

 Residential Shipping Container PrimerTM. Última consulta: 05/10/2016 

(http://residentialshippingcontainerprimer.com/Shipping%20Container%20Plan%20and%20Se

ction%20Details) 

 Busyboo. Última consulta: 05/10/2016 

(https://www.busyboo.com/category/modern-architecture-design/) 

 Decoración. Última consulta: 05/10/2016 (http://decoracion.facilisimo.com/casas-

prefabricadas-con-contenedores-de-carga_1896817.html) 

 Mimbea. Última consulta: 05/10/2016 

(http://www.mimbrea.com/contruccion-con-contenedores-martimos/) 

 Firmitas. Shipping Container Architecture. Última consulta: 05/10/2016 (http://firmitas.org/) 

 Jetson Green. Última consulta: 05/10/2016 

(http://www.jetsongreen.com/design/container-design) 

 Deco Arq. Última consulta: 05/10/2016 

(http://decoarq.com/casa-contenedor-en-un-paraiso-neozelandes/) 

 Estructuras Bioclimáticas Avanzadas S.L. (EBA). Última consulta: 05/10/2016 (http://ebasl.es/) 

 Dezeen. Última consulta: 05/10/2016 (https://www.dezeen.com/tag/shipping-containers/) 

 

Webs d’empreses i arquitectes que treballen amb contenidors 

 Shipping Container Homes Australia. Última consulta: 27/08/2016   

(http://shippingcontainerhomesaustralia.com.au/) 

 Custom Home. Última consulta: 12/11/2016   (http://www.customhome.es/) 

 Eco Casa. Última consulta: 12/11/2016   (https://ecocasa.me/) 

 Zigloo. Última consulta: 12/11/2016   (http://www.zigloo.ca/) 

 Home Box. Última consulta: 12/11/2016   (://www.homebox.cl/)  

 Habitainer. Última consulta: 12/11/2016   (http://habitainer.co/)  

 Infiniski. Última consulta: 12/11/2016   (http://www.infiniski.com/) 

 Con House. Última consulta: 12/11/2016   (http://conhouse.eu/) 

 Container City TM, de l’empresa Urban Space Management. Última consulta: 12/11/2016   

(http://www.containercity.com/)    

 LOT-EK. Última consulta: 12/11/2016   (http://www.lot-ek.com/)    

 Tempohousing. Última consulta: 12/11/2016   (http://www.tempohousing.com/)    

 

 

 

http://www.embalex.com/ca/venda-de-tipus-contenidors-(one-way)/nostres-serveis/21)
https://www.searates.com/es/
http://ovacen.com/la-arquitectura-con-contenedores-ventajas-y-desventajas/
https://www.clevelandcontainers.co.uk/containers
http://www.ehowenespanol.com/desventajas-construir-casa-contenedores-lista_167508/
http://www.contenhouse.com/contenhouse/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=56:noticias-casa-contenedor
http://www.contenhouse.com/contenhouse/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=56:noticias-casa-contenedor
https://blog.anida.es/ca/casa-evolutiva-contenidors-habitatges-sostenibles/
http://reteco.es/cm_40pieshightcube.html
http://www.balticon.es/catalogo.html
http://www.contenedores-maritimos.net/
https://numeriza.com/casas-modulares/los-contenedores-o-containers-de-20-pies-no-sirven-para-hacer-viviendas/
https://numeriza.com/casas-modulares/los-contenedores-o-containers-de-20-pies-no-sirven-para-hacer-viviendas/
http://sutrasa.com/transporte/partes-o-refacciones-para-contenedor/
http://www.containerhomeplans.org/2015/05/top-10-leisure-uses-for-shipping-containers/
http://residentialshippingcontainerprimer.com/Shipping%20Container%20Plan%20and%20Section%20Details
http://residentialshippingcontainerprimer.com/Shipping%20Container%20Plan%20and%20Section%20Details
https://www.busyboo.com/category/modern-architecture-design/
http://decoracion.facilisimo.com/casas-prefabricadas-con-contenedores-de-carga_1896817.html
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Webs d’empreses de materials 

 Propamsa. Última consulta: 12/11/2016    

(http://www.propamsa.es/colocacion-de-gres-porcelanico) 

 I-Cocinas. Última consulta: 12/11/2016    

(http://www.i-cocinas.com/materiales-para-los-muebles-de-cocina) 

 Porcelanosa. Última consulta: 12/11/2016   (http://www.porcelanosa.com/) 

 Roca. Última consulta: 12/11/2016   (http://www.roca.es/) 

 Pladur uralita. Última consulta: 12/11/2016   (https://www.pladur.com/) 

 Bur 2000. Última consulta: 12/11/2016   (http://bur2000.com/) 

 Knauf. Última consulta: 12/11/2016   (https://www.knauf.es/) 

 Technal. Última consulta: 12/11/2016   (https://www.technal.com/es/) 

 Cesal. Última consulta: 12/11/2016    

(http://cerramientos-especiales-cesal.com.es/productos/revestimiento-de-fachadas/panel-

fenolico/) 

 Arquitectura verde. Formaldehid (Material ecològic). Última consulta: 12/11/2016   

(http://www.arquitecturaverde.es/salud-y-construccion-materiales-libres-de-formaldehido/) 

 

Projectes adquirits a la web  

 Jair Duván Infante Páez. Elemento de unión para contenedores de carga marítimos; Uso de 

estructuras recicladas para construcción de edificaciones en altura. (2014) 

(http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/23041/TRABAJO_FINAL_DE_MASTER_

10_JAIR_INFANTE.pdf?sequence=7) 

 Francesc Gomis Domènech. Anàlisi de l’eficiència operativa de les terminals de contenidors 

del Port de Barcelona.(2015) 
(http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/77734/TFG_francescgomis.pdf?sequence=

1&isAllowed=y) 

 Lídia Margalef Del Río. Construcció amb contenidors marítims. Proposta d’habitatge 

unifamiliar aïllat.(2011)  

 Édgar Navarro Navarro. Estudi de la utilització de contenidors portuaris reciclats com a 

sistema constructiu. Implementació en un edifici plurifamiliar de 47 vivendes. Compliment del 

CTE.(2013) (http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/19726) 

 

Llibres i noticies  

 Kotnik, Jure. Container Architecture: This book contains 6441 containers. Links. 2008 

 De Garrido, Luis. GreenContainer Architecture. Monsa. 2015 

 De Garrido, Luis. Sustainable  Architecture with Containers. Monsa. 2011 

 Sawyers, Paul. Intermodal Shipping Container Small Steel Buildings. Coordinació editorial i 

text: Paul Sawyers. 2008 (2on edition) 

 

 

 La Razón. Article de premsa escrita:Contenedores: una solución de la arquitectura para la 

vivienda social. Última consulta: 01/09/2016  

(http://www.larazon.es/historico/4051-contenedores-una-solucion-de-la-arquitectura-para-la-

vivienda-social-MLLA_RAZON_413358#.Ttt1m47x9IekNmZ) 

 El Economista. Última consulta: 01/09/2016 

(http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/6590510/03/15/Contenedores-maritimos-

viviendas-recicladas-a-mitad-de-coste.html) 

 

Videos relacionats amb contenidors marítims 

 Breu explicació dels containers (https://www.youtube.com/watch?v=yFJvpBushtI) 

 Hometainer. Model de vivenda amb contenidors marítims 

(https://www.youtube.com/watch?v=ulcGDVGlZxM) 

 Container City I. London Docklands (https://www.youtube.com/watch?v=Fa2p_ux8ER0) 

 Ciutat Puma (https://www.youtube.com/watch?v=mib90dbYXlo) 

 London riverside building (http://www.containercity.com/projects/the-riverside-building) 

 Model de vivenda construida amb contenidors   

(https://www.youtube.com/watch?v=7dS3oOG-gaQ) 

 Model de vivenda construida amb contenidors 

(https://www.youtube.com/watch?v=PUh2DV8LRpY) 

 Modificació d’un contenidor (https://www.youtube.com/watch?v=vPImktsH7GI) 

 

Altres webs d’interès 

 Càmping Las Palmeras. Última consulta: 08/09/2016 (http://www.laspalmeras.com/ca/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.propamsa.es/colocacion-de-gres-porcelanico
http://www.i-cocinas.com/materiales-para-los-muebles-de-cocina
http://www.porcelanosa.com/
http://www.roca.es/
https://www.pladur.com/
http://bur2000.com/
https://www.knauf.es/
https://www.technal.com/es/
http://cerramientos-especiales-cesal.com.es/productos/revestimiento-de-fachadas/panel-fenolico/
http://cerramientos-especiales-cesal.com.es/productos/revestimiento-de-fachadas/panel-fenolico/
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/23041/TRABAJO_FINAL_DE_MASTER_10_JAIR_INFANTE.pdf?sequence=7
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/23041/TRABAJO_FINAL_DE_MASTER_10_JAIR_INFANTE.pdf?sequence=7
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/77734/TFG_francescgomis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/77734/TFG_francescgomis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/19726
http://www.larazon.es/historico/4051-contenedores-una-solucion-de-la-arquitectura-para-la-vivienda-social-MLLA_RAZON_413358#.Ttt1m47x9IekNmZ
http://www.larazon.es/historico/4051-contenedores-una-solucion-de-la-arquitectura-para-la-vivienda-social-MLLA_RAZON_413358#.Ttt1m47x9IekNmZ
http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/6590510/03/15/Contenedores-maritimos-viviendas-recicladas-a-mitad-de-coste.html
http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/6590510/03/15/Contenedores-maritimos-viviendas-recicladas-a-mitad-de-coste.html
https://www.youtube.com/watch?v=yFJvpBushtI
https://www.youtube.com/watch?v=ulcGDVGlZxM
https://www.youtube.com/watch?v=Fa2p_ux8ER0
https://www.youtube.com/watch?v=mib90dbYXlo
http://www.containercity.com/projects/the-riverside-building
https://www.youtube.com/watch?v=7dS3oOG-gaQ
https://www.youtube.com/watch?v=PUh2DV8LRpY
https://www.youtube.com/watch?v=vPImktsH7GI
http://www.laspalmeras.com/ca/


CONTRUCCIÓ AMB CONTENIDORS MARÍTIMS. PROPOSTA D’AVANTPROJECTE D’UN BUNGALOW EN EL CÀMPING LAS PALMERAS A TARRAGONA 

 

 

 

28 

AGRAÏMENTS  

Per últim, donar les gràcies especialment al meu tutor Manuel Borbón per inspirar-me, en 

una de les seves classes, a l’hora de triar aquest tema. També agrair-li la seva paciència i 

comprensió, així com per l’aportació dels seus coneixements sobre la matèria tractada en 

aquest projecte. 

Ha estat un suport molt important per mi el company Gerard Crespo, que m’ha guiat en 

alguns aspectes del projecte i sempre m’ha donat ànims i forces per continuar investigant 

més sobre aquest camp dels contenidors marítims en construcció. 

I agrair, com no, a la meva família tot el suport i facilitats que sempre m’han ofert per tirar 

endavant aquest projecte. 



CONTRUCCIÓ AMB CONTENIDORS MARÍTIMS. PROPOSTA D’AVANTPROJECTE D’UN BUNGALOW EN EL CÀMPING LAS PALMERAS A TARRAGONA 

 

 

 

1 

ÍNDEX ANNEX 

 

Pàgina 

 

1. Dimensions i toleràncies establertes a la normativa ISO                               2 

2. Taula de mesures típiques dels contenidors marítims             2 

3. Tipologies de contenidors marítims                 3 

4. Maquinària i elements utilitzats per a la manipulació dels contenidors marítims         4 

5. Imatges actuals del Càmping Las Palmeras a Tarragona             5 

6. Catàleg de solucions habitacionals amb contenidors marítims                 6 

7. Fitxa tècnica d’un contenidor marítim                9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRUCCIÓ AMB CONTENIDORS MARÍTIMS. PROPOSTA D’AVANTPROJECTE D’UN BUNGALOW EN EL CÀMPING LAS PALMERAS A TARRAGONA 

 

 

 

2 

1. DIMENSIONS i TOLERÀNCIES ESTABLERTES A LA NORMATIVA ISO  

 

2. TAULA DE MESURES TÍPIQUES DELS CONTENIDORS MARÍTIMS 

 

Les mesures típiques per a contenidors de càrrega tancats d’acer de 20’ i 40’ en les variants 
estàndard i de gran cubicatge són les següents: 

 

 20’ estàndard 
20’ gran 

cubicatge 
40’ estàndard 

40’ gran 
cubicatge 

Mesures 
exteriors 

Llarg  6.058 mm 6.058 mm 12.192 mm 12.192 mm 

Ample 2.438 mm 2.438 mm 2.438 mm 2.438 mm 

Altura 2.591 mm 2.896 mm 2.591 mm 2.896 mm 

Mesures 
interiors 

Llarg  5.898 mm 5.898 mm 12.032 mm 12.032 mm 

Ample 2.350 mm 2.350 mm 2.350 mm 2.350 mm 

Altura 2.390 mm 2.695 mm 2.390 mm 2.695 mm 

Capacitat cúbica 
interna 

1.170 ft3 
33,1 m3 

1.320 ft3 
37,4 m3 

2.390 ft3 
67,7 m3 

2.698 ft3 
76,4 m3 

Tara (Pes contenidor) 
4.755 Ibs 
2.155 Kg 

5.070 Ibs 
2.300 Kg 

8.070 Ibs 
3.660 Kg 

8.470 Ibs 
3.840 Kg 

Càrrega màxima 
62.445 Ibs 
28.325 Kg 

62.130 Ibs 
28.180 Kg 

59.130 Ibs 
26.820 Kg 

58.730 Ibs 
26.640 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. TIPOLOGIES DE CONTENIDORS MARÍTIMS

Contenidor tancat Contenidor de mercaderies a granel Contenidor de costat obert Contenidor de sostre obert 

Contenidor plataforma Contenidor flexible Contenidor cisterna Contenidor isotèrmic 

Contenidor frigorífic Contenidor de temperatura controlada Contenidor inglú

CONSTRUCCIÓ AMB CONTENIDORS MARÍTIMS. PROPOSTA D'AVANTPROJECTE D'UN BUNGALOW EN EL CÀMPING DE LAS PALMERAS A TARRAGONA 3



4. MAQUINÀRIA I ELEMENTS UTILITZATS PER A LA MANIPULACIÓ DELS CONTENIDORS MARÍTIMS

Grúa Pòrtic o Portainer Grúa Pòrtic Mòbil o Transtainer Carretó Pòrtic o Straddler Carrier

Carretó elevador amb braç telescòpic

Camions amb remolc

Carretó elevador frontal

Carretó amb forquilla

TWISTLOCKS

Twistlock semiautomàtic Unió entre contenidors Deformació d'un pilar cantoner

Twistlock en posició

Exemples de Twistlock

CONSTRUCCIÓ AMB CONTENIDORS MARÍTIMS. PROPOSTA D'AVANTPROJECTE D'UN BUNGALOW EN EL CÀMPING DE LAS PALMERAS A TARRAGONA 4



5. IMATGES ACTUALS DEL CÀMPING LAS PALMERAS

Visió general dels Bungalows

Visió frontal del Bungalow Visió lateral del Bungalow Visió posterior del Bungalow Visió cantonera del Bungalow
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6. CATÀLEG DE SOLUCIONS HABITACIONALS AMB CONTENIDORS MARÍTIMS 

A continuació trobem un catàleg de solucions habitacionals amb contenidors marítims, on s’inclouen 
diferents models de vivenda, de l’empresa SERVICONTAINERS. 
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7. FITXA TÈCNICA D’UN CONTENIDOR MARÍTIM  

A continuació trobem la fitxa tècnica d'un contenidor de càrrega estàndard d'acer de mesura 20’ i 40’ 
d'un fabricant específic, SERVICONTAINERS. 
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