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patologies
aluminosi; armadures a la vista
aluminosi; cassetó ceràmic en descomposició
element estructural ﬁssurat o esquerdat
per efectes de l'aigua i/o l'aluminosi
esquerda (majoria per assentament)
fongs; afectacions per humitat
acabat desprès per efectes de l'aigua i/o l'aluminosi
element estructural metàl·lic oxidat
fals sostre desprès
afectacions per incendi
paviment exterior saltat, capa impermeable
danyada, amb vegetacions i molsa
ﬁbrociment (uralita)

projecció materials
biga ppal - jàssera
biguetes (direcció)
llosa (formigó)
estructura metàlica
fusta

altres elements
accés a pou Mouras

p. coberta

enderroc pel PGOU

p. 2

p. 1

patologies
aluminosi; armadures a la vista
aluminosi; cassetó ceràmic en descomposició
element estructural ﬁssurat o esquerdat
per efectes de l'aigua i/o l'aluminosi
esquerda (majoria per assentament)
fongs; afectacions per humitat

acabat desprès per efectes de l'aigua i/o l'alumino
element estructural metàl·lic oxidat
fals sostre desprès
afectacions per incendi
paviment exterior saltat, capa impermeable
danyada, amb vegetacions i molsa

N

ﬁbrociment (uralita)

projecció materials

e. 1/400
p. 0

biga ppal - jàssera
biguetes (direcció)
llosa (formigó)
estructura metàlica
fusta

altres elements
accés a pou Mouras
enderroc pel PGOU

Despreniment de l’enlluït
de cal a les parets de
marès.

PATOLOGIES
GENERALITZADES

PATOLOGIES NAUS
ENDERROCADES

Eflorescències salines a
paraments verticals de
marès a causa de a l’acció
de l’aigua acompanyades
de despreniment de
l’acabat de pintura.

A més a més de les esmenades a altres naus.

PATOLOGIES
NAU 1938

A causa de l’acció de
l’aigua.

Acabats interiors de
coberta malmesos per
l’acció de l’aigua.

PATOLOGIES
NAU 1964

Biguetes esquerdades o
amb l’armadura a la vista
per causa de l’aigua

A causa de l’acció conjunta d’aluminosi i aigua.
L’edificació més afectada és la nau nord, en tant la nau
central-mitjanera es troba en un estat de conservació
òptim.

PATOLOGIES
EN COBERTA

A més a més de la
presència generalitzada
de cobertes i canalons
d’uralita.

Teules trencades i absencia de peces. Inexistència
d’aïllant tèrmic i canalons.
Lluernaris no estancs.
Vegetació.

Erosions superficials i
despreniment d’acabats
per l’acció continuada
de l’aigua, especialment
sota coberta.

Esquerdes i despreniment
dels acabats a les plantes
altes de les naus.

Verdet i humitats a
alguns trams de jàssera.

Esquerdes i armadures
en pilars vistes, humitats
i fongs.

Paviment saltat i trencat,
molsa, aïllant hidròfug
molt deteriorat i quasi
inexistent, presència de
vegetació entre juntes.

Acabats saltats, especialment a murs de marès a
causa de l’acció de l’aigua.

Armadures a la vista a
biguetes i, puntualment,
jàsseres i pilars.

Biguetes i , puntualment,
jàsseres molt malmeses,
així com cassetons en
descomposició. Zona
crítica del complex.

Jàssera metàl·lica amb
afectacions per l’aigua a
l’última planta de la nau
en “O”.

Danys per un incendi provocat per la crema il·legal
de cables i eflorescències.

Erosions superficials a
algunes jàsseres en pb
per l’acció continuada de
l’aigua (nau 1964 nord)

Humitats i fongs, especialment afectada la façana al
carrer Randa (orientació
nord) en planta superior.

Rodapeus entre les parets
i l’exterior saltat, produïnt
esquerdes horitzontals i
presència de vegetació.

Esquerdes a jàsseres i
altres elements estructurals.
A causa de l’acció conjunta d’aluminosi i aigua.

Fals sostres de canya
despresos.

