ESEIAAT - Campus de Terrassa

Obres d’habilitació de la sala d’estudis 24/7
a l’edifici TR10 del Campus de Terrassa
Nova sala d’estudi a l’edifici TR10 amb capacitat per a 102 persones. Espais destinats a treballar de forma
col·lectiva i en grup.
Millora funcional

Accessibilitat
Estalvi energètic
Rehabilitació d’edificis
Millora de les instal·lacions
Posta en normes
Urbanització
Imatge corporativa i
retolació
Estudis i projectes
Altres
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FabLab al TR3
Obres de construcció i habilitació d’un laboratori de fabricació additiva amb formigó.
Millora funcional

Accessibilitat
Estalvi energètic
Rehabilitació d’edificis
Millora de les instal·lacions
Posta en normes
Urbanització
Imatge corporativa i
retolació
Estudis i projectes
Altres
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Altres actuacions:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Remodelació de l’espai d’administració i direcció (TR1).
Remodelació de la sala S02 de l’edifici TR7 per a la ubicació d’armaris químics.
Protecció de les estructures metàl·liques amb pintura intumescent.
Actuacions per millorar el sistema d’enllumenat d’emergència.
Subministrament de mobiliari per les aules 023 i 025 de l’edifici TR5.
Sanejament de la coberta de l’edifici TR10, treballs de pintura i la construcció de gàrgoles per recollir l’aigua de pluja.
Substitució de finestres al TR7.
Execució de la primera fase de pintura de les finestres dels edificis TR1-2-3.
Substitució de les lames de protecció solar de la façana interior de l’edifici TR45.
Millora de la canalització de la recollida d'aigües de pluja.
Centralització a l’edifici TR10, de les megafonies de seguretat dels edificis TR1-2-3-5 i 8.
Millora d’instal·lacions a l’edifici TR5: inici de la substitució de l'enllumenat d'emergència, substitució de part de l’escomesa
d'aigua de boca, substitució d’electrovàlvules de calefacció i substitució de la caldera-acumulador d’aigua calenta del servei
d’esports.
➢ Substitució de llaç 1 i del llaç 2 de la detecció d’incendis a TR45-6.
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Actuacions en curs:

Actuacions futures:

➢ Rehabilitació de les patologies de carbonatació de les
armadures de l’edifici TR5.
➢ Substitució de finestres al TR5.
➢ Instal·lació camp solar fotovoltaic TR3 i TR5.

➢
➢
➢
➢
➢

Ampliació de la Biblioteca del Campus.
Rehabilitació de laboratoris.
Actualització de la sala d'actes.
Reforma del TR20.
Implantació sistema de megafonia d’emergència sobre IP
a TR4.
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