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Resum
En aquest treball es realitza un breu recorregut per la història de la camper, una furgoneta
que permet dormir i viatjar en un mateix espai. S’ha estudiat el mercat actual d’aquest
sector, els models existents i els materials necessaris per oferir la opció més econòmica.
S’ha realitzat un disseny de camperització d’un vehicle industrial per mitjà de mobles
desmuntables per a cobrir la necessitat de poder tenir un mateix vehicle per a ús laboral, i
que també es pugui utilitzar en el temps de lleure per a viatjar. L’elaboració del disseny en
3D i els plànols de d’especejament de cada peça ha estat amb el programa SolidWorks.
Per assegurar que aquest disseny és la opció més econòmica i pràctica s’ha fet un anàlisi
sobre altres opcions de tipus desmuntable disponibles actualment al mercat.
L’objectiu d’aquest treball és aconseguir un disseny innovador, respectuós amb el medi
ambient i amb un baix cost. Amb aquesta proposta es pretén arribar a un públic jove que
prioritza l’estalvi o a treballadors que volen treure profit d’una manera econòmica al seu
vehicle industrial.
Els resultats obtinguts han estat analitzats amb un estudi de viabilitat econòmica i una
valoració de l’impacte ambiental del disseny final. Com a conclusió, el resultat obtingut ha
estat l’esperat

Abstract
In this paper work, a small tour of the camper history has been done, as a concept, a camper
is a van that allows you to sleep and travel in the same space. At the same time, the current
market in this sector, the existing models and the materials needed to offer the most
economic options have been studied.
The main focus of this project, has been the camperization design of an industrial vehicle
using detachable furniture to cover the needs of using the same vehicle for working and
travelling. The design in 3D and the exploding drawings of each piece has been done with
the SolidWorks program.
To ensure that this design is the most economical and practical option, it has been done an
analysis on other options of detachable furniture for campers that are currently available in
the market.
The main goal of this project is to achieve an innovative design, respectful with the
environment and with a low cost. With this proposal, it is pretended to reach a young target
that has as a priority saving money, or to working people that want to give another use to
their industrial vehicle during their spare time in a cheap way.
The results obtained have been analysed through an economic viability study and a
valuation on the environmental impact of the final design. As a conclusion, the obtained
result has been the expected.
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Estudi de camperització d’un vehicle industrial per
a doble ús, laboral i vacacional a través d’un
sistema modular desmuntable

1. Introducció
1.1. Objecte
La finalitat d’aquest projecte és elaborar un sistema modular desmuntable que possibiliti
utilitzar un vehicle en un ambient industrial laboral de forma usual com pot ser
transportar mercaderies, i també durant el temps lliure i d’oci amb la seva camperització
muntada. Aquesta segona modalitat permet a l’usuari utilitzar el vehicle per viatjar, ja
que disposarà d’un sistema polivalent que permet, mitjançant canvis de posició del
mobiliari, una zona d’estar (taula i bancs) i un zona de nit (llit).
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1.2. Abast
En aquest treball es farà un recerca d’informació sobre la situació actual del mercat i les
diferents opcions que hi ha per transformar un vehicle en una camper. L’objectiu
d’aquest projecte és fer un disseny d’un sistema modular desmuntable representat per
peces i de forma conjunta en els plànols. Es seleccionaran materials segons la seva
qualitat, preu i vida útil per aconseguir un resultat innovador, senzill, pràctic i amb un
baix cost. Aquest disseny no comptarà amb la necessitat d’homologació, ja que serà
tractat com a càrrega i no anirà fixat directament al xassís del vehicle. Es garantirà el
màxim rendiment de l’espai amb una organització ajustada del disseny a les mides del
vehicle, per fer-ho es partirà de la realització de tres dissenys base per avaluar la millor
opció segons la comoditat de muntatge-desmuntatge i d’ús, l’aprofitament de l’espai, la
distribució i l’estètica.
El cost total del projecte es calcularà segons el preu dels materials i dels components
de muntatge directe com poden ser la instal·lació d’aigua o la nevera, ja que la
camperització com a tal inclou ambdues parts. La construcció del projecte no es durà a
terme, i tampoc es valorarà l’estudi de mercat segons l’elecció del vehicle ni el
desenvolupament de càlculs i muntatge del circuit elèctric de la camperització.
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1.3. Especificacions
Les especificacions finals a aconseguir són les següents:
• Un habitacle per a 2 persones amb espai interpersonal de 1,5m.
• Aïllament tèrmic per poder fer ús del vehicle tant a l’estiu com a l’hivern.
• Instal·lació elèctrica que contingui una placa solar per tal d’abastir el consum
energètic de l’habitacle un mínim de 48h.
• Una cuina amb 1 fogó, 1 nevera de mínim 30L i 1 compartiment per guardar els
estris de cuina habituals.
• El llit tindrà unes mides mínimes de 1,80 x 1,30m per a que hi puguin dormir 2
persones.
• Espai d’emmagatzematge per a poder-hi deixar roba, utensilis útils i necessaris
pel dia a dia dels viatges i els components necessaris de la camperització. Com
l’escalfador d’aigua i la nevera. Així mateix, es vol disposar de mínim 1,5 m2
d’espai per a ocupar amb emmagatzematge.
• Incloure el muntatge d’una dutxa externa, i un vàter dins de l’habitacle per garantir
la higiene.
• Es disposarà de 6000€ per la compra del material i muntatge de la totalitat de
l’equipament de la camper.

8

1.4. Justificació
El plantejament de la idea d’aquest treball sorgeix a partir de la necessitat actual que hi
ha en el mercat de les campers, ja que “Aquest tipus de furgó, derivat de models
comercials de les marques solen ser més econòmics que una autocaravana” (1) però
tot i així, segueixen tenint preus elevats. Malgrat però, hi ha una diferència existent de
preus entre les campers amb el disseny interior fet de fàbrica sense possibilitat de retirarlo i els conjunts de camperització comercialitzats per diferents empreses. El preu
d’aquests últims és inferior però tampoc és econòmic si es busca una bona qualitat.
La meva proposta pretén abaratir el preu final de la transformació d’aquest vehicle
incloent un conjunt de camperització d’un sistema modular utilitzant materials
sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i els components de muntatge directe
en un sol producte.
És partirà de la base que, el vehicle per al qual es pensarà el disseny és una furgoneta
d’ús laboral, en concret el model Ford Transit Custom, encara que la intenció final és
utilitzar aquest sistema en qualsevol furgoneta de mida mitjana. És necessari que
l’estructura interior del sistema de camperització sigui desmuntable per a que es faci ús
d’aquesta quan convingui. D’aquesta manera l’ús del vehicle variarà segons la
necessitat de l’usuari. Aquesta característica, permetrà abastar a un públic més ampli
degut a la possibilitat d’utilitzar un sol vehicle per a diferents utilitats, com poden ser de
caràcter laboral o d’oci.
Aquest sistema inclourà dues plataformes, a mode de superfície de llit graduable a
diferents alçades per a poder ser utilitzada una com a terra, i una altra com a taula.
També comptarà amb dos bancs amb capacitat d’emmagatzematge interior i tres
armaris, dos d’emmagatzematge de diferents utilitats i un per a disposar-hi l’WC.
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2. Antecedents
La camper que es vol oferir amb la realització d’aquest projecte és un vehicle que
permet fer un ús diari com per exemple, el d’un transportista durant la seva jornada
laboral, o fer un ús durant el temps lliure i d’oci degut a la seva transformació interior
en un espai d’allotjament. Encara que la possibilitat de la transformació vehiclehabitacle aporta molts més avantatges que desavantatges, té un problema principal, i
aquest és el seu alt cost. (2)
Els avantatges d’aquest tipus de vehicles, són que aporten una certa rapidesa a l’hora
de marxar de viatge, sense necessitat d’haver de reservar cap lloc per dormir o de
decidir prèviament el destí del viatge. Per altra banda, el cost de viatjar és molt baix un
cop s’ha amortitzat la inversió inicial. (3) Com a desavantatges, la comoditat que
aquest tipus de vehicle pot aportar és més justa que la d’un hotel, l’espai interior
d’aquest tipus de vehicles és molt més limitat, i per últim, les necessitats bàsiques no
tenen una solució còmoda i ràpida per a l’usuari. (4)
Els elements crítics de portar a terme aquest tipus de projectes es fan presents a l’hora
d’optimitzar al màxim l’espai del vehicle i de buscar una bona qualitat de material per
poder ajustar la relació qualitat-preu al màxim. Per altra banda, és difícil trobar punts
d’innovació dins del sector, ja que actualment, és un sector molt popular i per tant hi
ha diversitat d’opcions a escollir. (5)

2.1. Definició de camperització
El concepte de camperització és el resultat d’un conjunt de modificacions que es fan a
un vehicle convencional per convertir-lo en un habitatge mòbil. És semblant a una
autocaravana, però a escala reduïda, és a dir, amb menys espai de mobilitat i menys
comoditat. D’altra banda, l’aspecte més positiu d’aquests tipus de vehicles és el seu
cost en comparació amb l’anterior i la seva gran comoditat a l’hora de viatjar, ja que té
la mateixa mida que un vehicle de ciutat, el qual és un aspecte negatiu de les
autocaravanes o les caravanes, principalment per les seves dimensions. (6)
El mercat actual de les camper ha crescut molt i s’ha posat molt de moda, ja que és un
vehicle molt dinàmic que a la gent jove li agrada molt per la possibilitat que ofereix de
poder viatjar on vulguin, quan el temps els hi ho permeti, sense tenir en compte la
planificació del viatge i amb un cost molt reduït. Totes aquests avantatges el fan un
vehicle idoni per a aquest públic. Altres joves també opten per l’opció que es pot
observar a la il·lustració 1, fer-se els seus propis dissenys. (7)
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Il·lustració 1: Disseny a ordinador d’una camperització.
Font: https://tutuning.net

2.2. L’origen de les furgonetes camper
Un comerciant holandès, anomenat Ben Pon, qui es dedicava a la importació de
vehicles Volkswagen va donar origen a aquests vehicles. Pon, l’any 1947, en una de
les visites que feia a la planta principal de fabricació a Wolfsburg, Alemanya, va veure
un vehicle artesanal que havien fabricat els operaris de la fàbrica VW dins la cadena
de muntatge, el qual servia per poder transportar peces per dins la fàbrica.
L’holandès va creure que era una gran idea i a partir d’aquell moment es va posar a
dibuixar esbossos i els va presentar a Volkswagen. L’ empresa va desenvolupar els
esbossos amb els seus enginyers fins produir els seus primers prototips l’any 1948.
Aquest va rebre el nom de Volkswagen Bulli type 1.
Des que aquest model va sortir al mercat, ha estat un gran referent per a altres
marques, les quals s’han endinsat al món de les campers seguint l’exemple. Des de
el seu llançament el mercat d’aquests vehicles ha tingut molt èxit. Aquesta primera
edició de la Volkswagen Bulli es pot observar en la il·lustració 2.
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Il·lustració 2: Primera edició de la Volkswagen Bulli.
Font: https://www.luxecaravaning.com

(8)
Seguint amb la història, el creixement del món de l’automòbil als anys 60 va provocar
que els viatges es convertissin en una condició social. Llavors, la principal via
d’entrada a Espanya va ser la carretera i molts estiuejants europeus, els quals eren
principalment de classe alta, van contagiar el seu estil de vida i les seves ganes de
conèixer noves cultures i destins. A aquesta moda s’hi van sumar els de classe social
baixa, a partir de propostes més econòmiques que van sorgir, com el càmping, el
caravàning o el camper van.
Va ser doncs, quan el moviment hippie va ser el responsable del sorgiment de la
moda d’aquests vehicles, ja que els seus vehicles no només servien per un ús lúdic,
sinó que per a ells també era el seu habitatge. S’agafaven la vida d’una manera molt
alternativa i diferent, i va esdevenir en un moviment que va rebre el nom de
inconformisme dels anys 60.

Il·lustració 3: Volkswagen hippie del moviment dels anys 60.
Font: https://noticias.coches.com
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Durant aquesta època, les campers es van començar a veure majoritàriament com
a símbol surfista californià, ja que als surfistes de la costa Californiana dels Estats
Units els hi era molt còmode per anar de platja en platja. Els hi donava l’opció de
conèixer nous indrets on poder gaudir de grans onades sense cap mena de
preocupació, ja que podien dormir a l’interior del vehicle i transportar les seves taules
de surf a la part superior d’aquest. Una taula de surf, un llit i menjar era tot el que
necessitaven. A la il·lustració 4 podem observar un exemple.

Il·lustració 4: Volkswagen bulli estil surfista.
Font: https://www.pinterest.es

(9)
A arrel d’aquest gran èxit, s’ha anat fent diferents actualitzacions d’aquest model fins
a arribar a l’actual, el qual està apunt de ser llençat al mercat, la Volkswagen Bulli
type 7 (2021), que es pot veure a la il·lustració 5.

Il·lustració 5: prototip actual de Volkswagen Bulli T7.
Font: https://es.motor1.com

(10)
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2.3. Furgoneta camper vs autocaravana
Una similitud que tenen els dos tipus de vehicles habitables és que estan muntats
sobre un xassís de furgoneta comercial. Aquesta característica és la primera
diferència entre una camper i una autocaravana, ja que la camper, tal i com es veu
a la il·lustració 6, utilitza la mateixa estructura externa que la de la furgoneta
comercial, és a dir que una camper exteriorment és veu igual que una furgoneta de
càrrega encara que a l’interior sigui diferent. En canvi, la autocaravana, com la que
es veu a la il·lustració 7, instal·la un mòdul habitatge a sobre el xassís i normalment,
acostumen a augmentar al seu volum per maximitzar el seu espai interior.

Il·lustració 6: camper de Fiat Ducato.
Font: https://es.motor1.com

Il·lustració 7: autocaravana amb xassís de Fiat Ducato.
Font: https://www.fiatcamper.com

14

Seguint amb el tema de personalització, les campers tenen molts més avantatges,
ja que es pot fer totalment al gust del consumidor. Un mateix pot triar qualsevol model
de furgoneta i a partir d’aquí fer-se els seus propis mobles a mida, atenent a les
seves necessitats. A l’hora de comprar una autocaravana, no existeix aquesta
possibilitat, ja que hi ha una limitació en quant a models i les variacions en els seus
interiors són bastant limitades.
En quant al cost de l’automòbil complet i les despeses de manteniment d’una
autocaravana te més complexitat, i per tant, comporta més cost a l’hora de comprarla i també a l’hora de mantenir-la, mentre que en el cas de la camper per un preu
molt més assequible en pots obtenir o construir-ne una, i a l’hora de mantenir-la té
les pràcticament les mateixes despeses que un vehicle normal d’usuari.
També s’ha de tenir en compte la manejabilitat, a l’anar per autovia o carreteres
convencionals tant una camper com una autocaravana és un vehicle molt senzill de
conduir, però a l’hora de entrar a una ciutat o anar per carreteres estretes una
autocaravana és mes difícil de manejar degut al seu plus de mida. Novament a la
camper aquest aspecte no és un inconvenient, ja que al tenir una mida de furgoneta
comercial es pot entrar a les ciutats i aparcar a la majoria d’espais d’aparcament que
es trobin, aspecte positiu per viatjar a grans capitals amb aquest tipus de vehicle.
Per últim, l’aspecte de la comoditat, l’autocaravana s’emporta el primer lloc. Dins
d’una autocaravana es pot tenir una estança semblant a la d’un hotel en mida
reduïda. L’equipament d’aquestes és més complet i té una qualitat superior, l’espai
d’emmagatzematge és superior, compta amb lavabo, dutxa, cuina, i taula de
menjador. Cada un d’aquests complements compta amb certa amplitud. En canvi, a
una camper està tot més compactat i normalment no hi ha un lavabo i una dutxa fixe,
sinó que son mòbils i acostumen a fer-se servir a l’exterior de l’habitacle, ja que a
dins no hi ha espai ni gaire ventilació. Solen ser complements que s’han de comprar
de forma extra.
Com s’ha pogut veure, hi ha diferents aspectes a tenir en compte a l’hora de pensar
quin tipus de vehicle es vol adquirir, s’ha de quines són les necessitats existents i
quines són les prioritats de cada usuari. Segons totes aquestes característiques seria
més convenient la compta d’un vehicle o d’un altre.
(11) (12)
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2.4. Tipus de campers
Les campers es classifiquen segons la seva mida, i en segon lloc, es valor el nivell
de la camperització, més complex o més simple. La classificació de les campers és
la següent:
El primer tipus de campers existents són les petites, uns exemples d’aquestes serien
la Citroën Picasso , la Volkswagen Caddy i la Citroën Berlingo, la qual es pot veure
a la il·lustració 8. En aquesta camper només s’hi pot fer un llit i algun armari
d’emmagatzematge ja que el seu espai és molt limitat. S’acostuma a portar un
càmping gas portàtil, per poder cuinar, i unes cadires i taula plegables per a poder
seure a l’exterior.
Dins d’aquest tipus de campers únicament s’hi pot dormir. Aquesta categoria aporta
uns aspectes de manejabilitat extraordinaris, ja que es pràcticament un vehicle de la
mida d’un cotxe, però perd amb l’aspecte que el seu espai es exageradament limitat.

Il·lustració 8: Citroën Berlingo camperitzada.
Font: https://www.pinterest.es

La següent categoria la formen les campers de mida mitjana, algunes d’aquestes
són els models com la Volkswagen California, la gran referent que es veu a la
il·lustració 9, la Ford Transit, la Mercedes Vito o la Citroën Jumpy. En elles hi ha més
espai a l’interior per poder posar una petita cuina, un llit convertible en taula i bancs,
bastants armaris d’emmagatzematge i el mòdul Westfalia que eleva el sostre i dona
la possibilitat de tenir un llit doble de més.
A l’interior d’aquesta mida de camper ja s’hi pot fer bastanta més vida, per la seva
amplitud. S’hi pot dinar, treballar si és necessari, cuinar i dormir. Aquesta categoria
és la més versàtil, ja que te una mida molt lògica, al ser una mica més gran que un
cotxe però no arriba a ser tant gran com una autocaravana. Aquestes mides
permeten tenir més espai però sense perdre l’aspecte de la manejabilitat.
16

Font: https://www.motorpasion.com
Il·lustració 9: Volkswagen Califòrnia de 4 places gràcies al mòdul Westfalia.

L’última categoria, són les campers de mida gran, les quals tenen pràcticament una
mida com les autocaravanes, uns exemples serien la Fiat Ducato Westfalia, exemple
visible a la il·lustració 10, o la Volkswagen Super Califòrnia. Aquests vehicles són de
4 a 6 places, amb dutxa interior, lavabo, una cuina de mida gran, nevera i algunes
també tenen televisió.
Al tenir aquesta mida, permeten una vida al seu interior molt còmode i amplia.
Aquesta categoria de campers perd alguna de les propietats que la fan millor que
una autocaravana, com la mobilitat per les ciutats, el seu cost i la seva manejabilitat
però d’altra banda, l’espai és superior. Aquest model seria una bona opció per a
aquells usuaris que prioritzen l’espai interior sense necessitat de comprar una
autocaravana.

Il·lustració 10: Fiat Ducato amb el pack westfalia.
Font: https://roadsurfer.com

(13)
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3. Estudi de mercat
3.1. Definició del mercat actual
S’ha realitzat una recerca de diferents empreses que es consideren competència
amb el disseny proposat, degut a que fan un sistema molt semblant al tipus de
camperització que es vol produir en aquest projecte. Es tracta d’un sistema modular
que podrà ser muntat i desmuntat de forma ràpida i senzilla depenent de les
necessitats d’utilització del vehicle que es tinguin.
Degut a l’alta demanda que hi ha actualment en aquest sector, la majoria de
muntatges que es troben al mercat tenen un preu molt elevat. Per això, com a
principal objectiu d’aquest projecte s’ajustarà el preu econòmic al màxim conservant
el nivell de qualitat del producte i amb una màxima durabilitat, i així tenir avantatge
en relació a les altres empreses. D’aquesta manera es podrà vendre de forma més
senzilla una quantitat més alta de producte i l’empresa guanyarà un cert nom i
reputació al sector.
En el següent gràfic (il·lustració 11), es pot veure com en els últims anys la venta
d’autocaravanes i campers ha augmentat exponencialment. Per ser exactes només
durant el juliol de l’any 2020 es van matricular 390 campers tot i la pandèmia del la
SARS-COVID19 .

Il·lustració 11: gràfic de l'evolució de matriculacions de campers y autocaravanes
Font: https://www.autonocion.com
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La situació de pandèmia actual a causa de la SARS-COVID19 ha incrementat que
la població es decanti per l’opció de fer viatges d’aquesta manera que fins ara, era
menys popular. La desconfiança en la desinfecció d’espais aliens ha estat la raó
principal per a la qual molts usuaris s’han decantat per aquesta opció. El temps lliure
que ha sorgit a partir del confinament també ha portat a molts usuaris a dissenyarse la seva pròpia camperització.
Especialment a Catalunya, hi hagut un gran creixement degut a les restriccions de
mobilitat entre comunitats a les que han estat sotmesos. D’aquesta manera, tal i
com es pot veure a la taula 1, Catalunya engloba un 25,6% de totes les
matriculacions d’autocaravanes i campers de tot Espanya durant el 2020.

Taula 1: % matriculacions segons comunitats d'Espanya.
Font: https://www.autonocion.com

(14)

3.2. Possible competència
La diverses empreses que poden suposar una competència amb el resultat final
d’aquest treball son entre moltes altres, les 4 següents:
•

Happier Campers: Aquesta empresa ha creat un sistema modular anomenat
AdaptativTM for vans, el qual està pensat per a poder comprar uns mòduls en
forma de caixa que es venen de manera individual havent-hi diferents tipus de
19
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mòduls, tal i com podeu veure a les il·lustracions 12, 13, 14, 15. N’hi ha 5 tipus,
el primer porta incorporats els fogons a la part superior i la nevera i instal·lació
de gas a l’interior, un altre que consta d’un WC, i e mides de mòduls que no
porten res a l’interior, ja que són per disposar-hi emmagatzematge. Aquests
últims tenen diferents disposicions de les portes per accedir a la seva capacitat
interior de manera pràctica.
Cost: 9000€ +-500€ (iva inclòs) depenent de la instal·lació que es compri.
L’hipervincle per veure les diferents opcions de mòduls és el següent:
https://happiercamper.com/pages/adaptiv%E2%84%A2-for-vans

Il·lustració 12: fotografia 1 del muntatge de Happy Campers.
Font: https://happiercamper.com

Il·lustració 13: fotografia 2 de Happy Campers.
Font: https://happiercamper.com
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Il·lustració 14: fotografia 3 del muntatge de Happy Campers.
Font: https://happiercamper.com

Il·lustració 15: fotografia 4 del muntatge de Happy Campers.
Font: https://happiercamper.com

(15) (16)
• Furgomania: Els sistemes modulars que comercialitza aquesta empresa son
fets per encàrrec i a mida a l’indicar a quin model de furgoneta volen ser
muntats. Com a conseqüència, l’ajust dels mobles al vehicle és molt més
exacte que el d’un kit convencional.
El seu sistema, tal i com podem veure a les il·lustracions 16, 17, 18 i 19, consta
de 6 parts imprescindibles. El kit llit, format per dos mòduls laterals i un panell
que els uneix a la part superior, el kit WC, format per un mòdul que a l’interior
conté un vàter, el kit baül, el qual conté un mòdul buit a l’interior, la dutxa, la
nevera i el panell per unir el mòdul baül i el WC. D’aquesta manera, amb la unió
de tots, aquest kit obté una superfície plana com a llit, ja que a més, cada mòdul
ve amb el seu pertinent coixí, que es van encaixant per acabar tenint la
superfície per dormir.
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Cost: 4221€ (iva inclòs) els 6 kits esmentats anteriorment.
Hipervincle:https://furgomania.com/es/furgoneta-camper/ford/transitcustom/kit-pie-cama/

Il·lustració 16: Fotografia 1 del kit de Furgomania.
Font: https://furgomania.com

Il·lustració 17: Fotografia 2 del kit de Furgomania.
Font: https://furgomania.com
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Il·lustració 18: fotografia 3 del kit de Furgomania.
Font: https://furgomania.com

Il·lustració 19: fotografia 4 del kit de Furgomania.
Font: https://furgomania.com

(17)
• Campal: Els sistemes modulars que ofereix l’empresa Campal són fabricats
mitjançant el tall làser. Amb aquest sistema de tallat es poden aconseguir
resultats molt professionals i amb una estètica molt cuidada. Les diferents
maneres de desplegar-lo estan molt ben solucionades i tecnològicament molt
avançades per a poder destinar el mobiliari a diferents usos, tal i com podem
23
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veure a les següents il·lustracions 20, 21, 22 i 23. En quant al cost, aquesta
empresa té un preu bastant elevat per al resultat que proposen, ja que la venta
d’aquest sistema només inclou els mobles i els coixins, suposant llavors que
els utensilis com la dutxa, els fogons, i l’urinari, entre d’altres, s’han de
comprar independentment.
Cost: 1818€ (iva i enviament des de UK inclosos)
Hipervincle: https://campal.co.uk/new-2021-campal-for-two/

Il·lustració 20: fotografia 1 dels mòduls de Campal.
Font: https://campal.co.uk

Il·lustració 21: fotografia 2 dels mòduls de Campal.
Font: https://campal.co.uk
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Il·lustració 22: fotografia 3 dels mòduls de Campal.
Font: https://campal.co.uk

Il·lustració 23: fotografia 4 dels mòduls de Campal.
Font: https://campal.co.uk

(18)

25

Estudi de camperització d’un vehicle industrial per
a doble ús, laboral i vacacional a través d’un
sistema modular desmuntable

• Kitcamper: Els sistemes modulars que comercialitza l’empresa Kitcamper són
més econòmics que els altres esmentats anteriorment però només incluen els
mobles. Aquest preu es degut al seu sistema més senzill, com podem veure en
les següents il·lustracions 24, 25, 26 i 27. L’única customització que ofereix
aquesta empresa és a l’hora de decidir quina disposició de calaixos es vol tenir,
ja que ofereix posar dos calaixos, com es veu a la il·lustració 25 i 27 o posar-ne
3 com es veu a les il·lustració 24 i 26. Un altre inconvenient que es pot trobar
amb aquest sistema és que no ve equipat amb urinari, nevera, ni dutxa, per tant
serà un cost que s’haurà de tenir a part de la compra d’aquest sistema. Però, per
altra banda, com a aspecte positiu, es podrà disposar d’un llit de 1,48 x 1,85
metres.
Cost: 1270,5 € (iva inclòs)
Hipervincle a la pàgina: https://www.kitcamper.es/newpage3cab972b

Il·lustració 24: fotografia 1 del kit de kitcamper.
Font: https://www.kitcamper.es

Il·lustració 25: fotografia 2 del kit de kitcamper.
Font: https://www.kitcamper.es
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Il·lustració 26: fotografia 3 del kit de kitcamper.
Font: https://www.kitcamper.es

Il·lustració 27: fotografia 4 del kit de kitcamper.
Font: https://www.kitcamper.es

(19)
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3.3. Components de muntatge directe
Els elements principals i necessaris per a la producció del projecte estan distribuïts
en dues categories, els de fàcil muntatge i els de fusteria. Els esmentats primerament
son els següents:
• Aïllament tèrmic
És necessari que el vehicle compti amb un aïllament tèrmic autoadhesiu per
poder utilitzar el vehicle durant l’hivern i la tardor, ja que garanteix una
temperatura ambiental adequada a l’interior del vehicle impedint la transferència
del fred o la calor de l’exterior a l’interior i a la inversa. Aquest es mostra a la
il·lustració 28.
S’ha considerat la millor opció, ja que aquest aïllament està dissenyat
especialment per garantir una bona temperatura a l’interior d’autocaravanes,
caravanes i campers sense necessitat de ser fixat amb cap tipus d’additiu, ja que
és autoadhesiu. També s’ha tingut en compte que el seu cost és l’adequat per la
qualitat i manejabilitat que ofereix.

Il·lustració 28: l’aïllament tèrmic utilitzat.
Font: https://www.amazon.es

El cost total de l’aïllament tenint en compte que val 9.55€/m2 i s’han de cobrir
18,16 m2, és de 181,45 €.
• Revestiment de paret i sostre
Per donar una millor acabat a l’interior de l’habitacle es folrarà amb un
revestiment de símil fusta autoadhesiu mostrat a la il·lustració 29. Aporta un
caràcter acollidor a l’estança diferenciant-la de l’espai de conducció. La intenció,
és que la comoditat que aporti l’habitatge mòbil, sigui equiparable al de la llar.
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Aquest element decoratiu és de PVC i no té cap utilitat explícita, sinó que és un
element estètic. L’elecció d’aquest ha estat pel seu to neutre, càlid i senzill.
Tenint en compte el seu preu i la facilitat de muntatge s’ha considerat la millor
opció en comparació a fer un acabat de fusta real a les parets, ja que,
comportaria una homologació a l’haver d’estar collat al xassís del vehicle. En
quant a l’impacte ambiental que genera aquest producte es considera que sent
un element que no s’haurà d’actualitzar en cap moment no suposarà un impacte
molt gran. Si l’usuari prefereix col·locar un altre tipus de revestiment, es podria
valorar, tenint en compte que el cost final pot augmentar però no disminuir.
També existeix la opció de no incloure’l.

Il·lustració 29: el revestiment utilitzat.
Font: https://www.amazon.es

El cost total de folrar l’interior de l’habitacle serà de 249,66€. Ja que s’han de
cobrir 18,16 m2 i cada làmina fa 0,5 m d’ample, 5m de llarg i el seu preu unitari
és de 13.14€.

• Claraboia
Com que la zona de càrrega i l’espai de conducció en un vehicle industrial
normalment està separat per un panell separador rígid, la llum que entra a
l’estança és nul·la quan les portes estan tancades. La claraboia aporta llum
natural a l’interior del vehicle quan l’usuari decideix recollir la cortina d’aquesta
o l’obra. També aporta la ventilació necessària de l’estança quan el vehicle no
està en moviment.
Es donarà l’opció d’escollir el model de la claraboia segons les necessitats de
l’usuari. La opció base d’aquest projecte és el model que es pot observar a la
il·lustració 30.
S’ha escollit aquesta, ja que és la més econòmica que s’ha pogut trobar i
l’objectiu del disseny és abaratir el cost total el màxim possible. Està feta de
polipropilè, disposa de mosquitera, cortina, certificat d’homologació europeu i
instruccions de muntatge. Té un procés d’instal·lació ràpid i senzill. Respecte a
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l’impacte ambiental es considera igual a l’element anterior, degut a que tindrà
una vida útil molt llarga, l’impacte que suposarà no és molt gran.

Il·lustració 30: la claraboia utilitzada.
Font: https://www.ebay.es

El cost d’aquest element és de 47,90€/unitat, com que se’n muntarà només
una el cost final serà de 47,90€.
• Instal·lació elèctrica amb panell solar
Per dur a terme aquesta instal·lació es comprarà un pack a Atersa que inclou
panell solar de 320W de 1,6m x 1m, 1 bateria de gel de 12V i 100AH, 1 inversor
Phoenix de 12000VA de potència de sortida, un regulador de Victron Blusolar
Mppt de 30A, 2 cables elèctrics de 4 metres i 4 endolls. Aquest pack és
necessari per a poder alimentar els components que requereixen d’energia
elèctrica per al seu funcionament, la nevera i l’escalfador d’aigua. Els dos
endolls que quedaran lliures serviran per a poder-hi connectar qualsevol
dispositiu com pot ser un telèfon mòbil, una torradora, una cafetera entre
d’altres.
El kit escollit és el que mostra a la il·lustració 31.

Il·lustració 31: pack d’electricitat utilitzat.
Font: https://atersa.shop
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El conjunt total de la instal·lació elèctrica, muntat per un tècnic expert tindrà
un cost de 950,00 €.

• Instal·lació d’aigua
L’aigua és un element imprescindible per a garantir la higiene dels usuaris i del
seu entorn. Coneixent aquesta necessitat s’ha considerat indispensable incloure
un dipòsit d’aigua i un escalfador d’aigua pels quals s’hi destinarà un espai
concret al conjunt que es dissenyarà. Degut a les diferents circumstàncies
meteorològiques a les quals es poden trobar els usuaris, l’escalfador d’aigua
s’ha considerat de viat importància.
S’ha escollit un dipòsit de 30L i un escalfador d’aigua, els quals es poden veure
a les il·lustracions 32 i 33. Dins la diversitat que s’ha trobat, s’ha escollit el més
econòmic, ja que quan es vol aprofitar al màxim l’espai, els preus pugen
desproporcionadament. El model base que s’oferirà es pot canviar per un de
més capacitat si l’usuari ho demana, respectant les mides màximes que
proporcionarà l’espai habilitat per aquest component en el disseny. El canvi
comportarà un augment del preu.
Respecte a l’escalfador, ha estat seleccionat aquest model específic ja que
funciona amb bombones de gas petites, de tipus càmping gas, i per tant, no s’ha
de legalitzar el conjunt. A més a més, el mateix conjunt incorpora bomba i
mànega de dutxa i aixeta específica per a poder rentar els estris de cuina. Per
tant, amb un sol dispositiu es cobreixen dues necessitats amb un cost raonable.

Il·lustració 32: dipòsit d’aigua 30L.
Font: https://www.muchocamping.com
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Il·lustració 33: escalfador d’aigua.
Font: https://www.muchocamping.com

El cost total de la instal·lació d’aigua sent tenint el dipòsit un cost de 25,99€ i
l’escalfador de 199,00€ obtenim que és de 224,99€.
• Tancament exterior dutxa
Per oferir als usuaris un espai per a poder-se dutxar amb intimitat sense
necessitat d’acudir a un càmping, hotel o hostal es proporciona un annex amb
estructura de tenda de campanya impermeable. Es disposarà al costat del la
porta darrera del vehicle i mitjançant la mànega de l’escalfador, l’aigua arribarà
a l’interior d’aquest i l’usuari podrà dutxar-se. S’ha escollit aquest model per la
seva durabilitat i el seu preu econòmic.
El material d’aquest component, el polièster, és altament inflamable. És
important que l’usuari en faci un ús segur, per a evitar possibles accidents. En
quant a la sostenibilitat del producte és molt baixa, tot i que fent-ne un bon ús,
pot tenir una durabilitat molt llarga.
El model s’observa a la il·lustració 34. Aquest conjunt un cop plegat es guarda
a un bossa de dimensions 1 x 0,12 x 0,20 que serà emmagatzemada fàcilment
a un espai del conjunt que es dissenyarà.
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Il·lustració 34: tancament exterior.
Font: https://www.manomano.es

El cost total del tancament és de 38,99€.

• WC
Un altre component indispensable per a la vida nòmada en camper és l’WC,
amb el que les necessitats bàsiques quedaran cobertes. Per escollir el model
s’ha tingut en compte que no es disposarà de circuit d’aigües brutes.
Com a conseqüència s’instal·larà un WC de tipus càmping visible a la il·lustració
35. Es buida de forma manual a les zones habilitades corresponents i anirà
disposat de manera que es puguin fer aquestes necessitats de manera íntima
en un espai específic del conjunt a dissenyar.
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Il·lustració 35: WC tipus càmping.
Font: https://www.muchocamping.com

El cost total d’aquest útil és de 59,99€.
• Matalàs
La comoditat és un dels principals objectius a complir amb la proposta del
conjunt a dissenyar, és per això, que s’ha fet una gran recerca entre els diferents
models comercialitzats i compatibles que existeixen actualment, i s’ha triat el
més idoni.
S’han escollit uns matalassos disposats com un conjunt de peces independents
per a poder cobrir la superfície necessària, la qual s’observa a la il·lustració 36.
Quan s’utilitza durant el dia, es col·locaran a mode de coixí als bancs per seure.
I per dormir, es col·locaran sobre les diferents superfícies que formen el llit. El
matalàs serà de 4 cm d’espessor.

Il·lustració 36: Matalàs per parts.
Font: https://topdormitorios.com
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S’ha sol·licitat pressupost segons la quantitat de metres necessaris, i el cost
total serà de 125€.

• Nevera
Tenint en compte que la vida nòmada no contempla la necessitat d’acudir a
hotels, hostals o restaurants per cobrir els àpats diaris d’una dieta, la nevera
serà un component essencial. Per a poder mantenir els aliments a una
temperatura adequada per a la seva correcta conservació, s’instal·larà una
nevera de 38 litres de capacitat que es pot observar a la il·lustració 37, la qual
anirà sempre connectada a la font d’alimentació esmentada anteriorment.
S’ha buscat dins una gama molt extensa la millor nevera relació qualitat-preu
del mercat.

Il·lustració 37: nevera 38L Orbegozo
Font: https://www.puntronic.com

El cost final d’aquest objecte és de 99,90€.

•

Fogó
El fogó és un primordial en la cocció dels aliments. Encara que molts aliments
siguin aptes per al consum immediat sense necessitat de cuinar-los, n’hi ha
d’altres en els que resulta imprescindible. El fogó escollit és de tipus càmping
gas per la senzillesa que aporta el seu ús, i la seva mida. Es pensarà un lloc
específic destinat per a guardar-lo.
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Il·lustració 37: fogonet seleccionat.
Font: https://www.planetahuerto.es

Tots els hipervincles dels components de muntatge directe comprats es poden
trobar a l’annex 1 del document annexes.

3.4. Materials de confecció
En quant als materials escollits per confeccionar el mobles seran els següents:
•

Fusta OSB
S’utilitzaran panells de fusta OSB reciclada de 2,50 x 1,25 x 0,18m per
confeccionar els diferents mobles, visible a la il·lustració 38. Aquest tipus de
panell és d’un material compost de diferents encenalls llargues de fustes de pi i
avet de determinat format i espessor que units per mitjà d’una resina adhesiva.
Actualment és una fusta que s’utilitza molt en construcció degut a les seves
propietats de resistència i estabilitat, la producció d’aquesta assegura un millor
aprofitament forestal, ja que no necessita utilitzar espècies amb característiques
determinades o de mides específiques, i el reciclatge d’aquesta redueix de
manera significativa els residus i emissions de CO2 ja que també es poden
desmuntar i reutilitzar directament en cas que no s’hagi produït cap fractura.
Degut al seu baix cost i al seu fàcil reciclatge i reaprofitament ha estat l’escollida.
(20)
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Il·lustració 38: Panell de fusta OSB.
Font: https://www.bricodepot.es

Tenint en compte que es necessitaran 10 unitats de panells i el cost unitari
per panell és de 26,95€/unitat tindrem un cost total en panells de 269,50€.
• Llistons
Per a poder subjectar els panells que tindran un determinat moviment per a
proporcionar diferents utilitats en el mateix muntatge. S’utilitzaran llistons
d’avet per a poder ser recolzats quan es desitgi posar el conjunt en posició
de llit. La propietat de resistència en aquest material és molt important, i com
a conseqüència s’ha escollit la fusta de pi, la qual proporciona una resposta
a la necessitat esmentada, ja que garantirà el bon funcionament del
mecanisme i té un cost adequat. Aquest material, es pot observar a la
il·lustració 39.

Il·lustració 39: Llistó d’avet.
Font: https://www.bricodepot.es
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El cost de unitari del perfil és de 1,99€/unitat i només en necessitarem 5. El
cost final serà de 9,95€.
• Visos autorroscants per fusta
Els visos que es compraran per a unir les diferents fustes i elements de
obertura seran de dues mides però de mateix calibre. S’hauran d’utilitzar els
de 16mm de llarg quan el gruix on collar sigui de 18mm. Aquests s’utilitzaran
quan s’hagin de fixar els tancaments i frontisses. En els altres casos
s’utilitzaran els de 40 mm de llargada ja que el gruix on collar serà de més de
18mm. Aquests visos es poden observar a les il·lustracions 40 i 41.

Il·lustració 40: Visos autorroscants 4x40.
Font: https://www.bauhaus.es

Es necessitaran 263 visos, pel qual només serà necessari comprar una capsa
de 400 unitats. El seu cost és de 12,99€.

Il·lustració 41: Visos autorroscants 4x16.
Font: https://www.bauhaus.es
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El cost de la capsa és de 1,99€, com es necessitaran 78 visos d’aquesta mida,
el cost total de les 5 caixes de 25 unitats serà de 9,95€, es comprarà una caixa
extra per errors possibles de collat.
• Frontisses
Aquest element és imprescindible per a poder accedir a l’emmagatzematge.
S’han seleccionat unes frontisses d’acer inoxidable per a garantir que tingui una
vida útil molt llarga. Les mides de l’allotjament de la frontissa que es pot observar
a la il·lustració 42 són de 18 x 90 mm.

Il·lustració 42: Frontissa d’acer inoxidable.
Font: https://www.sdslondon.co.uk

El seu cost unitari és de 2,94€ i com se n’utilitzaran 14, el seu cost final serà de
41,16€.

• Fixacions mobles
El sistema de fixació que s’ha triat per a que els mobles no es moguin durant els
desplaçaments del vehicle han estat de tipus palanca, tal i com s’observa a la
il·lustració 43, i suporten fins a 180 kg de massa per unitat mitjana. En l’elecció
d’aquest material no s’ha buscat el més senzill i més econòmic, ja que serà
l’element que garantirà el bon funcionament del muntatge dissenyat.
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Il·lustració 43: Fixacions de palanca.
Font: https://www.banggood.com

El cost del pack de 5 és de 18,95€, per tant com que se’n necessitaran 20
unitats el cost total serà de 75,80€.
• Tancaments
Per a garantir que durant els moviments del vehicle els mobles no s’obrin, tota
porta del sistema ha de portar un tancament que suporti els esforços que poden
arribar a fer els moviments bruscos que es poden donar durant la conducció del
vehicle, visible a la il·lustració 44. El tancament que s’ha escollit és d’acer
inoxidable i funcionen sota pressió, tant per l’obertura com pel tancament. S’ha
escollit aquest sistema ja que té un cost molt reduït i garanteix un bon
funcionament.

Il·lustració 44: Tancament portes i calaixos.
Font: https://es.aliexpress.com
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El cost del pack de 2 surt a 0,96€. Se n’utilitzaran 9 unitats i per tant el cost total
serà de 4.80€, quedant-ne d’aquesta manera una unitat de recanvi.
•

Kit Ancoratge taula
Aquest kit, visible a la il·lustració 45, possibilita que la taula situada al centre del
sistema es pugui desmuntar fàcilment per a proporcionar una estància més
còmode a l’hora de muntar el conjunt per dormir. Aquest conjunt és d’acer
inoxidable per a garantir una bona durabilitat.

Il·lustració 45: kit d’ancoratge de taula.
Font: https://todocampers.com/

El preu total de pack d’encastaments i barra de suport és de 19,50€.
Tots els hipervincles dels materials de confecció comprats es poden trobar a
l’annex 2 del document annexes.
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4. Procediments de la camperització
4.1. Legislació
Les diferents variants de vehicles es classifiquen en diferents categories segons el
Reglament General de Vehicles aprovat per el Real Decret 2822/1998, del 23 de
desembre de 1998. En aquest projecte es treballarà amb furgonetes, per tant es
recollirà la informació d’aquest tipus de vehicles que s’exposarà a continuació.
Les classificacions de les furgonetes s’indiquen amb un codi numèric que es troba
en la fitxa tècnica de cada vehicle. Els dos primers dígits d’aquest codi corresponen
a la classificació de vehicles per la seva manera de ser produït i els dos últims
corresponen a la classificació pel seu tipus d’ús.
El tipus de classificació tal i com s’indica, afectarà en diferents aspectes que
s’exposen a continuació. Afectarà a la periodicitat en la que el vehicle haurà de
passar la ITV, el cost dels imposts de circulació, els límits de velocitat a la que el
vehicle podrà anar, el número de passatgers que podran moure i si hi haurà d’haver
panells separadors entre la zona de mercaderies i la zona d’habitacle.
Per a entendre la classificació de tipus de vehicles, és important conèixer la
diferència entre càrrega i moble. Tal i com explica Sentís (2020) són el següent:
• La càrrega es aquella mercaderia que es transporta, i per tant, s’ha de poder
treure en qualsevol moment. No pot anar collada a la furgoneta, sinó que ha
d’anar subjectada amb pops. A més, es necessita un panell separador entre la
càrrega i els passatgers. La ITV ha de ser passada sense càrrega i amb la
separació fixe entre la càrrega i l’habitacle dels passatgers.
• Els mobles són aquelles estructures fixes que es poden trobar als vehicles
homologats com a habitacle. Aquest tipus de vehicles no tenen permès
transportar càrrega, ja que no disposen de panell separador. La ITV ha de ser
passada amb el mobiliari que porten integrat.

A continuació es mostra la classificació de furgonetes:
• Furgó/furgoneta (2400): Té com a finalitat el transport de mercaderies. Vehicle
amb quatre o més rodes, disposa de màxim 9 places, incloent la del conductor,
que en aquest tipus de vehicle està integrada al resta de la carrosseria. La seva
utilitat principal és el transport de mercaderies.
Disposa d’un panell separador rígid de càrrega fet amb xapa, i si es retira es
considera una modificació d’importància. Qualsevol embalum es considera
càrrega i ha d’anar ben subjectada amb pops, per tant, portar mobiliari collat és
il·legal en aquest tipus de vehicle. Té la velocitat limitada a 90 km/h a autopista.
En cas de tenir més de 10 anys, haurà de passar la ITV cada 6 mesos.
• Vehicle mixt adaptable (3100): Té com a finalitat el transport de mercaderies i
persones (simultani o no) degudament separats. Disposa de 9 places incloent
la del conductor.
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És necessari col·locar una reixa de seguretat en el cas de portar càrrega. La
càrrega no pot anar collada, sinó subjectada amb pops, ja que si fos el cas
s’hauria d’homologar com a habitacle. Té la velocitat a autopista limitada a 100
km/h. La ITV s’ha de passar cada 6 mesos, portant el número de seients que
diu a la fitxa tècnica i sense contenir càrrega.
• Derivat de turisme (3000): Té com a finalitat el servei o transport exclusiu de
mercaderies, conservant la carrosseria d’un turisme i únicament conté una filera
de seients davanters. Com la part posterior del vehicle és utilitzada per al
transport de mercaderies, aquesta ha de disposar d’un panell separador de
càrrega fixe que no es pot retirar sense haver de modificar la fitxa tècnica.
Té la velocitat a autovia limitada a 100 km/h. Haurà de passar la ITV cada 6
mesos en cas de tenir més de 10 anys.
• Turisme (1000): Té com a finalitat el transport de persones i té capacitat fins a
9 places incloent la del conductor. Té la velocitat a autovia limitada a 120 km/h.
S’ha de passar la ITV cada any en cas que tingui més de 10 anys.
• Autocaravana MMA 3500 kg (3248): Vehicle que ha sigut construït amb un
propòsit especial, poder-s’hi allotjar i viure en ell. Conté almenys seients, taula,
lliteres o llits, cuina i armaris. Tot això esmentat anteriorment ha d’anar collat al
compartiment d’habitacle, i la taula i cadires poden ser de fàcil desmuntatge però
durant la seva conducció també s’ha de disposar collat. Té la velocitat a
autopista limitada a 90 km/h. Ha de passar la ITV obligatòriament cada any en
el cas que tingui més de 10 anys.
• Furgó-habitacle (2448): Com a mínim ha de tenir una taula i un llit. La MMA es
de 3500 kg. La velocitat màxima permesa és de 100 km/h. Haurà de passar la
ITV als dos anys de la seva matriculació, i des de llavors, periòdicament cada
dos anys i a partir de tenir 10 anys l’haurà de passar semestralment.
• Turisme-habitacle (1048): Com a mínim ha de tenir una taula i un llit. La MMA
es de 2500 kg. La velocitat màxima permesa és de 120 km/h. Haurà de passar
la ITV amb la mateixa freqüència que un turisme.
A Espanya, es considera una reforma de gran importància passar d’un vehicle a
vehicle-habitacle, i per tant, han de passar un seguit d’homologacions estrictes que
s’explicaran seguidament.
Les modificacions realitzades en un vehicle poden ser considerades com a reformes
o simplement com a canvis en el vehicle, s’haurà de tenir en compte l’annex 1 del
Real Decret 866/2010, del 2 de juliol. Per tant, es considerarà reforma aquelles
modificacions que siguin relatives a les següents funcions:
• Identificació
• Unitat motriu
• Transmissió

43

Estudi de camperització d’un vehicle industrial per
a doble ús, laboral i vacacional a través d’un
sistema modular desmuntable

• Eixos
• Suspensió
• Direcció
• Frens
• Carrosseria
• Dispositius d’enllumenat i senyalització
• Unions entre vehicles tractors i els seus remolcs o semiremolcs
• Modificacions en les dades que apareixen a la targeta de la ITV.
Els tràmits i documents necessaris per homologar un vehicle habitacle segons
l’article 7 del Real decret 866/2010, del 2 de juliol son els següents:
• La reforma de vehicles es podria sol·licitar per el titular o per una persona que
aquest anterior autoritzi.
• Si una modificació del vehicle afecta simultàniament a varies reformes
tipificades n l’annex 1, la seva tramitació exigirà el compliment dels requisits
marcats en el manual de reformes de vehicles per cada una d’elles.
• Projecte tècnic de la reforma realitzat per un tècnic titulat. Aquest document es
presentarà a la marca del vehicle perquè així, obtingui l’informe de conformitat
del fabricant.
• Informe de conformitat del fabricant, segons l’annex 2 del Real decret 866/2010,
del 2 de juliol, aquest document pot ser emès per el servei tècnic de reformes o
bé pel fabricant del vehicle.
Un cop realitzada l’homologació, en un termini de 15 dies, s’haurà de portar el vehicle
a la ITV. En aquest cas, és necessari presentar la documentació anterior i també el
següent:
• Certificat final d’obra, indicant que s’ha realitzat l’establert en el projecte tècnic,
quin taller ho ha realitzat i la data d’inici de la reforma. Aquest document també
ha de ser firmat pel tècnic titulat del projecte.
• Certificat de taller on s’ha realitzat la reforma, segons l’annex 3 del Real Decret
866/2010, del 2 de juliol.
En el cas que es realitzi una instal·lació elèctrica i/o de gas, s’haurà de presentar el
certificat d’electricitat 220v d’un electricista i el d’un instal·lador de gas.
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Per poder homologar una furgoneta-habitacle o turisme-habitacle, s’hauran de
complir els següents requisits:
• Ha d’estar aïllat tèrmicament
• Ha de tenir algun tipus de ventilació, finestres claraboies o reixes.
• Com a mínim ha de contenir un seient-llit en l’ordre de la marxa.
• Ha de contenir un mòdul de cuina, portàtil o fixe.
• Instal·lació elèctrica amb bateries auxiliars, que compleixi amb les condicions
legals.
• El mobiliari ha d’estar degudament fixat.
• Els mobles no poden tenir cantells punxeguts perillosos, és a dir que les arestes
han de ser arrodonides.
• Si s’instal·la estació de gas ha de complir amb els requisits legals.

(4) (21)

4.2. Vehicle a camperitzar
El vehicle del qual s’han agafat les mides per poder fer aquest projecte ha estat una
Ford Transit Custom de 3 seients. És un vehicle de tipus furgoneta (2400) que està
destinat al transport de mercaderies i és un dels candidats com vehicle de client, ja
que el sistema que es dissenyarà estarà pensat per a qualsevol model de furgoneta
de mida mitjana.
Les mides totals del vehicles són les que es veuen a l’annex 3.
Les dades que són d’interès per aquest projecte són les que conformen les mides
de la part de mercaderies, que és on s’hauran de disposar els mòduls que seran
dissenyats a continuació.
Les mides són les següents: 2992 x 1775 x 1405mm sent la llargada, l’amplada i
l’alçada respectivament.
L’altre aspecte que s’haurà de tenir en compte és la MMA (massa màxima
autoritzada) que podrà portar aquest vehicle, que segons el manual de l’usuari del
vehicle Ford Transit Custom 270 L1 és de 924 kg. D’aquesta manera podem dir que
el sistema que es dissenyarà haurà de tenir un pes inferior a l’anterior, tenint en
compte que també s’hi haurà de disposar l’emmagatzematge de viatge.
(22)
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5. Anàlisi d’alternatives
Principalment s’han desenvolupat 3 esbossos per a fer-ne una comparativa tenint
en compte els següents aspectes i la seva importància:
1. Comoditat de muntatge-desmuntatge. (Importància 25%)
2. Comoditat d’ús. (Importància 20%)
3. Aprofitament de l’espai. (Importància 25%)
4. Distribució. (Importància 20%)
5. Estètica. (Importància 10%)
A continuació es mostren els 3 esbossos en disposició de dia i de nit, il·lustracions
46, 47, 48, 49, 50 i 51.
El disseny 1 està composat per dos bancs, dos panells, un de taula i un de terra
que es poden disposar a dues alçades diferents depenent si és per ús nocturn o
diürn, dos armaris a l’alçada dels bancs que fan també la funció de tauleta de nit, i
finalment un moble gran per a poder-hi guardar una gran quantitat d’útils necessaris
per al dia a dia.

Il·lustració 46: Distribució de dia disseny 1.
Font pròpia

Il·lustració 47: Distribució de nit disseny 1.
Font pròpia.

46

El disseny 2 està conformat per dos bancs, un panell que es pot posicionar en dos
alçades, depenent l’ús diürn o nocturn del conjunt, i un bloc a l’alçada dels bancs
que s’utilitza com a moble d’emmagatzemament i com a llit, aquest últim disposa de
dos separadors per una millor organització dels espais d’emmagatzematge.

Il·lustració 48:Distribució de dia disseny 2.
Font pròpia.

Il·lustració 49: Distribució de nit disseny 2.
Font pròpia

El disseny 3 està format per dos bancs, un panell de taula-llit, un moble que fa la
funció de llit ja que queda a la mateixa alçada dels bancs i un altre moble amb més
alçada destinat a disposar-hi la cuina i emmagatzematge, com es pot veure té tres
compartiments diferents, els 3 de la línia superior estan destinats a la disposició
dels estris de cuina i les aliments, mentre que l’inferior està destinat a
emmagatzematge general.
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Il·lustració 50: Distribució de dia disseny 2.
Font pròpia.

Il·lustració 51: Distribució de nit disseny 3.
Font pròpia.

Tenint en compte els anteriors aspectes la valoració de cada disseny ha estat la
següent:

Comoditat
muntatgedesmuntatge
Comoditat ús
Aprofitament
espai
Distribució
Estètica
Resultat

Disseny
1
8

Disseny
2
8

Disseny
3
6

9
9

8
6

6
7

8
10
8,65

7
8
7,3

6
9
6,55

Taula 2: Valoració dels dissenys plantejats.
Font pròpia.
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Com es pot veure en la valoració que s’ha fet el disseny escollit que es
desenvoluparà a continuació ha estat el disseny 1. Aquest és el que presenta millors
condicions en la majoria d’aspectes i és el que s’ha vist de manera més clara on es
disposaran els components de muntatge directe com poden ser el escalfador
d’aigua, la nevera i l’WC per al seu ús més pràctic. Les seves característiques seran
explicades en el següent apartat.
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6. Especificacions del disseny escollit
Tal i com s’ha esmentat a l’apartat anterior, els diferents mòduls que conformen el conjunt
que s’ha dissenyat són dos bancs, amb dissenys lleugerament diferents per a cobrir
diferents necessitats, un armari central, dos armaris laterals, amb petites modificacions
però aparentment iguals, i tres panells, dos per al conjunt de taula especificant que un
d’ells també farà de superfície de llit, i un últim que tant serveix per fer de terra com de
part del llit. A continuació, es comenten les especificacions de cada components.
•

Els bancs:
Per a poder aprofitar al màxim l’espai de emmagatzematge d’aquest components,
se’ls hi ha fet un orifici rectangular per a que aquests quedin en contacte amb les
parets laterals sense l’obstacle de la rodera posterior del vehicle, tal i com es pot
veure a la il·lustració 52.

Il·lustració 52: forat dels bancs per encaixar la rodera.
Font pròpia.

Per a una millor organització de l’emmagatzematge, tal i com s’observa a la
il·lustració 53 s’ha posat un separador dins l’espai interior dels dos bancs tal i com es
veu a per d’aquesta manera poder disposar els utensilis necessaris de manera
ordenada i classificats segons utilitats. Dels components de muntatge directe només
es disposarà el tancament de dutxa dins la seva bossa a un dels dos compartiments
coincidents amb les roderes posteriors deixant l’espai restant d’aquests
compartiments per a les necessitats de l’usuari.

Il·lustració 53: separació interior dels bancs.
Font Pròpia.
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En quant a la manera de subjectar tant el panell de la taula com el panell que es fa
servir com a part superior del llit es disposaran uns perfils quadrats de 25mm per a
que al voler la disposició de llit aquests quedin recolzats, tal com es veu a la
il·lustració 54. D’aquesta manera minimitzant el material podem tenir tant una taula
com una superfície on dormir sense necessitar el doble de material.

Il·lustració 54: Perfils per suportar els panells de terra-llit i taula-llit.
Font pròpia.

La diferència que hi ha entre el moble esquerre i el dret és l’accés frontal d’aquest, ja
que el banc esquerre disposa d’un calaix llevadís que es pot veure a la il·lustració 55
al qual s’hi col·locaran el fogonet i els utensilis de cuina. Aquest es podrà utilitzar
tant a sobre de la taula, com a sobre de qualsevol superfície exterior que l’usuari
desitgi. En canvi, al moble dret s’ha instal·lat una obertura tal i com s’observa a la
il·lustració 56, per la qual es pot accedir a l’escalfador d’aigua que va disposat
juntament amb el dipòsit d’aigua a la cavitat del banc dret.

Il·lustració 55: calaix llevadís del banc esquerre.
Font pròpia.
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Il·lustració 56: obertura banc dret.
Font pròpia.

Respecte als armaris laterals, pel que fa a l’armari dret, aquest posseeix una doble
obertura, superior i frontal, tal i com es pot observar a la il·lustració 57, ja que és el
que emmagatzema l’WC. L’alçada d’aquest moble ha estat pensada per a què a l’hora
d’utilitzar el dispositiu les parts íntimes de l’usuari no quedin visibles des de l’exterior
sempre i quan s’utilitzi amb les portes de l’habitacle tancades. En quant a l’armari
esquerre només te la obertura superior com s’observa a la il·lustració 58. Només s’hi
guarda el conjunt del sistema elèctric i queda espai lliure per emmagatzematge que
l’usuari necessiti.

Il·lustració 57: obertures moble dret.
Font pròpia.
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Il·lustració 58: obertura superior armari esquerre.
Font pròpia.

A l’armari central tal i com es pot observar a la il·lustració 59, s’hi ha instal·lat dos
prestatges on disposar-hi la roba necessària per a viatjar, i al departament inferior
disposa la nevera de 38L que va connectada just a l’armari del seu lateral esquerre.

Il·lustració 59: armari central amb doble prestatgeria.
Font pròpia.
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Per altra part del càlcul del volum total l’emmagatzematge s’ha desenvolupat
multiplicant el valor de l’amplada, la llargada i l’alçada de les cavitats obtenint les
següents operacions.
A l’armari central hi ha un volum ocupable per prestatgeria de :
Superior: 0,712 x 0,712 x 0,319 (metres) = 0,162 m2.
Mitja: 0,712 x 0,712 x 0,345 (metres) = 0,175 m2.
Inferior: 0,712 x 0,712 x 0,600 (metres) = 0,304 m2.
Als armaris laterals hi ha un volum ocupable per unitat de:
0,464 x 0,714 x 0,600 (metres)= 0.199 m2.
I respecte als bancs hi ha els volums ocupables següent:
Banc esquerre compartiment gran: 0,264 x 1,172 x 0,572 (metres) = 0,177 m2.
Banc dret compartiment gran: 0,322 x 1,2 x 0,6 (metres) = 0,232 m2.
Banc esquerre/dret compartiment rodera (en aquest cas es restarà el volum ocupat
per la rodera del total de forat):
(0,6 x 1,2 x 0,124)-(0,35 x 0,85 x 0,124) (metres) = 0,052 m2.
Sumant els diferents volums obtenim la següent operació:
Volum armari central + (2 x volum armari lateral) + volum compartiment gran banc
dret + volum compartiment gran banc esquerre + (2 x volum compartiment rodera
banc). Unitats en m2.
0,162 + 0,175 + 0,304 + (2 x 0,199) + 0,232 + 0,177 + (2 x 0,052) = 1,552 m2.
Finalment cal especificar que per a fer aquest sistema adaptable a qualsevol
furgoneta de mida similar, l’únic que es modificarà seran l’amplada dels tres panells
utilitzats com a conjunt de taula i de terra-llit. D’aquesta manera, variarà l’amplada i
allargada del sistema complet i es podrà instal·lar en qualsevol vehicle de
prestacions similars.
A l’annex 4 es poden observar imatges del conjunt amb els components de
muntatge ràpid que s’han pogut trobar en modelat 3D instal·lats.
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6.1. Modalitats d’ús.
El disseny resultant està pensat per ser utilitzat de manera còmode tant de dia, com
de nit. Per aquesta raó a través de diferents moviments dels panells de terra com
de taula, el disseny s’adapta a les necessitats que hi hagi en qualsevol moment
determinat.
La primera distribució, la més útil per la utilització del sistema durant el dia, es pot
veure a la il·lustració 60. El panell llit-terra es posicionarà al terra de la zona de
càrrega, d’aquesta manera es podrà accedir de manera còmode als 2 armaris
d’emmagatzematge, a l’interior dels bancs i permetrà utilitzar el lavabo que està
posicionat a l’armari dret. Per altra part, el panell de llit-taula es posicionarà a una
distància paral·lela del banc de 0,32 metres, ja que es la mida idònia per a ser
utilitzada com a taula de treball o de menjador.

Il·lustració 60: disposició de dia del conjunt.
Font pròpia.

La segona distribució, que es pot veure a la il·lustració 59, serà la necessària quan
es vulgui utilitzar el conjunt per a dormir. En aquesta disposició tant el panell de
terra com el de taula es disposaran a l’alçada dels bancs per d’aquesta manera
quedi una superfície plana de 1,95 x 1,76 metres que gràcies al matalàs serà
còmode per a dormir. Per altra part l’alçada dels mobles laterals ha estat pensada
per a ser utilitzats com a tauleta de nit en aquesta disposició.
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Il·lustració 61: disposició de nit del conjunt.
Font pròpia.

6.2. Mètode de muntatge general i de fixacions.
Per al muntatge del conjunt es seguirà un patró que és el següent.
Per el tall de les peces es consultarà el document annexat al treball anomenat
plànols per a extreure’n les mesures per a procedir al tallat.
Un cop els mobles estiguin tallats a la seva mida, per la unió dels diferents panells
s’utilitzaran visos autorroscants de mida 4 x 40, i no serà necessari fer cap trepat
anterior. Aquests visos anomenats anteriorment es disposaran als extrems de la
unió, deixant un marge d’1 cm per lateral, i a partir d’aquí es seguirà la línia d’unió
introduint 1 vis cada 20 cm aproximadament, per a mesures que quedin entre les
unitats de visos sempre es tendirà a la alça. Per a garantir que els panells queden
units a 90º s’utilitzarà una esquadra.
Un cop s’hagin dut a terme les unions senzilles es procedirà a les unions per
frontissa. En aquest cas depenent de l’espessor on collar s’utilitzaran un visos de
4x16 o els esmentats anteriorment. Per a l’elecció dels visos s’establirà la normativa
que al collar perpendicularment a un panell de 18mm d’espessor s’utilitzaran els
visos de 4x16, mentre que quan aquesta unió sigui en paral·lel a la llargada del
panell es podrà seguir utilitzant la mida estandarditzada per al conjunt, la 4 x 40.
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I finalment per als tancaments s’utilitzaran sempre els visos de 4 x 16 i es
posicionaran centrades longitud de la porta.
Per a garantir una bona fixació dels mobles a la zona de càrrega s’utilitzarà el
següent sistema que es pot veure a les il·lustracions 62 i 63. Aquest suporta fins a
180 kg per fixació posada, per assegurar que fa la funció de mantenir l’estructura
fixada en els 3 possibles de moviments, se’n disposaran 4 per mòdul.

Il·lustració 62: part de la fixació instal·lada al moble.
Font: https://www.banggood.com

Aquesta primera part del sistema que es pot observar a la il·lustració 62 anirà
collada al sistema fent d’aquesta manera un forat rectangular de 70mm de vertical
i 30 mm d’horitzontal. D’aquesta manera es podrà accedir fàcilment a la fixació i el
moble quedarà el màxim proper a les parets de la zona de càrrega maximitzant
d’aquesta manera l’aprofitament de l’espai, objectiu plantejat a l’inici del projecte.

Il·lustració 63: part de la fixació instal·lada a la paret.
Font: https://www.banggood.com

Aquesta segona part del sistema que es pot observar a la il·lustració 63 anirà collada
a la paret del vehicle.
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Per a garantir la compatibilitat del conjunt al màxim de models de furgoneta
possible, el sistema es durà a terme una vegada el client indiqui per a quin model
de vehicle vol utilitzar el conjunt de camperització.
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7. Estudi de viabilitat econòmica
Un cop finalitzat el projecte, per dur-lo a terme a nivell personal és una bona opció, ja
que al tenir en compte només el cost dels materials, la camperització completa surt a
un cost de 2361 €. És un preu raonable tenint en compte que el conjunt inclou tots els
components de muntatge directe necessaris (aïllament tèrmic, revestiment de parets,
claraboia, instal·lació elèctrica, dipòsit i escalfador d’aigua, fogó, WC, matalàs i nevera)
i el sistema modular sencer. Els conjunts que estan en venta actualment alguns dels
components inclosos (no tots) es venen per un preu, posant per cas el conjunt de
Furgomania, de 4221€.
Per altra part, comparant el resultat del sistema modular sense afegir els components
de muntatge, surt molt econòmic. El seu cost total de materials és de 422,91€ i
comparant-ho amb el preu dels actuals similars al mercat, com pot ser el de Kitcamper,
el qual s’ha esmentat anteriorment, té un cost de 1270€.
Els costos resultats dels materials, la mà d’obra, la redacció de documentació i la
elaboració del disseny i dels plànols per dur a terme el projecte a l’àmbit comercial,
donant un valor del 10% del cost total de redacció i elaboració de documentació per
moble venut, el cost total és de 2799,10€. Afegint-hi les despeses generals d’estructura
(un 13% dels costs de materials, muntatge, pressupost parcial de disseny i
documentació) que inclouen les despeses i taxes d’empresa, càrregues fiscals i
despeses financeres l’IVA i un benefici del 10%, el preu de venta final és de 3965,67€.
El projecte final ha resultat un conjunt de bona qualitat i per tant el podem comparar
amb el de Furgomania per exemple, el conjunt dissenyat resulta 264,33€ més barat.
Aquest presenta millors condicions d’emmagatzematge, més components de fàcil
muntatge com la instal·lació elèctrica i l’escalfador d’aigua, una disposició més amplia
i un conjunt més sostenible, per tant si es llença al mercat pot suposar una competència
per a ells.
Per últim, cal esmentar que els costs dels components amb els que s’ha treballat són
els preus de venta al mercat. Des d’una visió més realista, si el projecte es dugués a
terme a nivell professional, aquests costs es veurien reduïts degut a que es comprarien
com a distribuïdor i a l’engròs. El projecte proposa uns components base per al conjunt
que es posarà en venta, però el client té la possibilitat de fer uns canvis determinats
en els components proposats. Lògicament, el preu final es veurà afectat.
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8. Anàlisi i valoració de les implicacions ambientals i
socials
Un dels principals objectius que s’han prioritzat des d’un principi ha estat la sostenibilitat
del conjunt a dissenyar. Ja finalitzat el projecte, podem afirmar que aquest objectiu ha
estat complert.
El punt diferencial que aporta aquest disseny respecte la resta de conjunts existents al
mercat, és la utilització de la fusta OSB. Aquesta, tal i com s’ha esmentat anteriorment,
està formada per encenalls de fusta premsats. La seva producció assegura un millor
aprofitament forestal, ja que no necessita utilitzar espècies amb característiques
determinades o de mides específiques. El reciclatge d’aquesta redueix de manera
significativa els residus i emissions de CO2, ja que també es poden desmuntar i
reutilitzar directament en cas que no s’hagi produït cap fractura.
Independentment d’aquesta modificació anterior, un clar punt diferencial és el fet de no
haver utilitzat cap tipus de material plàstic en el procés de fabricació del mobiliari,
qüestió important en el món actual.
En quant a la implicació social també s’ha complert l’objectiu de poder oferir un producte
de qualitat i econòmic, que podrà anar destinat a un públic jove o amb limitacions
econòmiques.
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9. Conclusions
El projecte final ha resultat satisfactori. S’ha aconseguit dissenyar un sistema
econòmicament viable a partir de material sostenible i respectuós amb el medi
ambient. Aquesta primera característica en relació al preu i la senzilla adaptació del
sistema a qualsevol furgoneta de mida mitjana, possibilita arribar a un públic més
ampli.
Al haver-hi les fixacions de palanca a cada mòdul, el sistema no es fixa directament al
xassís del vehicle, i per tant, no s’ha de realitzar cap homologació. D’aquesta manera
el conjunt no comporta cap modificació en la classificació del vehicle, ja que el sistema
es considera com a càrrega. Aquestes fixacions també possibiliten un muntatge ràpid
i segur del conjunt de camperització.
S’ha aconseguit que el disseny desenvolupat en aquest treball garanteixi la capacitat
d’emmagatzematge proposada a l’inici del projecte. Consta d’un total de 1,552m2
repartits en 5 armaris amb diferents separacions i mides, i el conjunt en disposició de
nit proporciona una superfície de 1,95 metres de llarg i 1,76 metres d’ample per utilitzar
com a llit. Per a fer més complet el conjunt de camperització que es posa a la venta, a
més de les peces que conformen el sistema, s’inclou la instal·lació elèctrica que va
disposada a una part de l’espai proporcionat per l’armari esquerre, una nevera situada
a l’armari central al prestatge inferior. El lavabo i els utensilis de neteja íntima van
disposat a l’armari dret, i per últim el banc esquerre i el banc dret que emmagatzemaran
el fogonet, els utensilis de cuina i l’escalfador d’aigua i el dipòsit. Tots aquests elements
formen part del mateix conjunt i la seva ubicació establerta a cada espai concret
provoca un bon aprofitament de l’espai. Aquesta característica no permet que usuaris
que ja disposen d’algun d’aquests components els puguin utilitzar en aquest sistema,
sempre que les mides d’aquests no coincideixin o siguin adaptables en els diferents
espais que es proporcionen.
La venta d’aquest sistema està pensada per una imminent utilització. El públic al qual
està destinat són persones amants de la vida nòmada i que tinguin el propòsit de donar
diferents utilitats a un vehicle industrial de tipus furgoneta o simplement vulguin
realitzar una camperització integral i amb un baix cost. El preu final resultant és molt
competitiu ja que inclou el propi sistema i els components, a diferència d’altres conjunts
que només ofereixen el mòduls de camperització. Un altre punt a favor d’aquest
disseny, és la sostenibilitat, ja que la majoria dels mòduls actualment comercialitzats,
estan confeccionats principalment amb plàstic o fustes no reciclades. La utilització
d’aquest material, la fusta OSB, pot ser reutilitzada en un futur per altres projectes o
modificacions en el sistema dissenyat, fet que aporta un tret d’identitat pròpia al
disseny.
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En un futur, es pot plantejar l’opció de crear un pla de negoci per a la creació d’una
empresa que comercialitzi el sistema dissenyat. Amb la industrialització del procés, es
podria automatitzar el muntatge dels mobles per d’aquesta manera obtenir un màxim
rendiment de la producció d’aquests. La intenció és potenciar també altres empreses,
aquelles que fabriquen els components seleccionats per al disseny. Amb la
col·laboració mútua es potenciaria la venta d’aquests components i a la inversa, la
venta del disseny. Seguint amb l’objectiu d’apostar per la no homologació, es buscarien
alternatives per a la instal·lació d’aire condicionat i calefacció estacionària. A més, de
recollir opinions dels usuaris per a millorar els prestacions del conjunt.
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