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Tres pavellons del Recinte Modernista de Sant Pau 
obtenen la certificació Leed Plata 

Els criteris de sostenibilitat aplicats en les obres de recuperació del conjunt 
ideat per Domènech i Montaner obtenen el seu primer reconeixement 
internacional 

 

Els Pavellons de l’Administració, Sant Leopold i Sant Manuel del Recinte Modernista de Sant 
Pau han rebut la Certificació LEED SILVER  (Leadership in Energy and Environmental Design) 
per part del U.S. Green Building Council, que certifica internacionalment els edificis LEED.  

La Certificació LEED reconeix internacionalment els edificis més sostenibles i engloba aspectes 
tan diversos com l’ús de l’aigua, l’eficiència energètica de l’edifici, la salubritat i qualitat 
ambiental per a l’usuari i el seu entorn i també aspectes propis de la sostenibilitat en el procés 
constructiu i la reutilització de materials. 

L’obtenció d’aquestes distincions és molt significativa, ja que els tres edificis formen part del 
conjunt arquitectònic de gran valor patrimonial, inaugurat el 1930, obra de l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner i declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1997. 

Les obres de rehabilitació, iniciades a l’estiu de 2009, tenen com a objectiu recuperar l’obra 
original de Domènech i Montaner i, al mateix temps, fer d’aquests edificis espais funcionals 
pels usos del segle XXI, incorporant millores tecnològiques que impliquin una millora de la 
sostenibilitat des de tots els punts de vista. 

Els tres pavellons, tal com ho certifiquen aquestes distincions, són, a dia d’avui, uns edificis 

sostenibles. Estan dotats dels últims avenços en eficiència i estalvi energètic. Els equips de 

climatització funcionen gràcies a un sistema de geotèrmia que permet assolir un important 

estalvi en la despesa dels consums. La calor i el fred es transmeten, en bona mesura, a través 

del terra radiant, el mecanisme més recomanat en espais de grans dimensions, ja que 

concentra la temperatura en les capes més baixes de les estances, és a dir, allà on es produeix 

l’activitat diària.  

 

En els cas dels pavellons de Sant Leopold i Sant Manuel,  el sistema de climatització també 

utilitza l’espai interior de les columnes per distribuir els diferents conductes de sortida d’aire. 

Això permet aprofitar el sistema de ventilació que va idear a principis del segle XX Domènech i 

Montaner, a la vegada que garanteix l’absència d’elements tècnics als espais patrimonials.  

 

També s’ha conservat el sistema de regulació d’entrada de llum natural que va dissenyar 

Domènech. L’arquitecte va preveure que les obertures superiors, les més properes al sostre, 



 

Sant Pau Recinte Modernista 
Comunicació: 935 537 803 / comunicacio.recinte@santpau.cat 

tinguessin lames de fusta per poder augmentar l’entrada de llum solar a l’hivern i disminuir-la 

durant els mesos d’estiu. Ara aquestes persianes s’han electrificat i tenen un control domòtic 

per facilitar-ne l’ús.   

 

En termes de connectivitat i telecomunicacions, els pavellons estan equipats amb fibra òptica, 

Wi-Fi i equips de videoconferència.  

 

La certificació Leed pel pavelló de Ntra. Sra. de la Mercè està en tràmit. 
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