Indústria Polinex, S.A.
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
carrer de Joan Peiró i Belis
Alçada:

Maresme
Carretera B-510, km. 3,3 - Polígon industrial dels Joncs - Zona
de Dosrius
Al sud-oest del nucli urbà de Dosrius, formant cantonada amb el
131m

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.59244
2.40157
450124
4604700

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08075-165
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani Popular
XX
1968
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 0249701DG5004N
Adriana Geladó Prat
dj., 14/12/2017 - 01:00

Descripció
Edifici industrial aïllat de grans dimensions, que consta de diversos cossos adossats que li
proporcionen una planta irregular. A la banda de llevant de la construcció hi ha una gran
nau de planta irregular, coberta amb quatre teulades de dues vessants i distribuïda en
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soterrani i dues plantes. Presenta grans finestrals rectangulars als pisos superiors i un plafó
d'obra que amaga la coberta i on es troba el nom de l'empresa. Aquest volum està enllaçat
amb la resta mitjançant un cobert que cobreix la zona de càrrega. A la banda de ponent hi
ha dues grans naus de planta rectangular. La que està alineada amb la carretera presenta
una coberta esglaonada formada per set volums disposats a mode de dents de serra, amb
teulades d'un sol vessant. L'altra nau està coberta amb teulada de dues vessants. A la
banda de ponent d'ambdues naus hi ha l'accés principal al recinte i les oficines. Es tracta de
dos volums rectangulars disposats en perpendicular a les naus, amb les cobertes planes i
distribuïts en dos i tres nivells. Presenten obertures rectangulars disposades en franges
horitzontals i amb lamel·les verticals orientables. Unint-los hi ha un volum rectangular a
mode de torre, amb la coberta plana i quatre nivells. La seva façana presenta una gran
vidriera disposada als pisos superiors i està coronat amb el nom de l'empresa pintat al
parament: "POLINEX, S.A". En general, la construcció presenta els paraments d'obra vista i
d'altres d'arrebossats i emblanquinats.

Història
L'any 1967, l'empresa Polinex, S.A. va sol·licitar llicència d'obres a l'Ajuntament de Dosrius per
construir una fàbrica destinada a la fabricació de plàstics lleugers emmotllats, del ram de l'envàs
alimentari. Es tractava de la nau coberta amb les dents de serra. El dia 6 de juny de 1968 es va
concedir l'esmentada llicència. L'any 1969 es va ampliar amb la construcció de dos magatzems
situats prop de la riera. Posteriorment, l'any 1974 es va tornar a ampliar amb la construcció de la
nau de la banda de llevant. La darrera ampliació es dugué a terme l'any 1977 amb la construcció
d'un magatzem adossat a la nau original. Fins a finals dels anys 80 i principis dels 90, era l'única
empresa que hi havia a Espanya destinada a la fabricació de safates de poliestirè per a
l'alimentació.
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