
Una ciutat dins la ciutat

Sant Pau és el conjunt modernista més gran 
d’Europa. Projectat per l’arquitecte català 
Lluís Domènech i Montaner, va ser construït 
entre 1905 i 1930, i des del 1997 és Patrimoni 
Mundial de la UNESCO per la seva singularitat 
constructiva i bellesa artística. 
 El Recinte Modernista és un entorn únic, 
un conjunt arquitectònic tancat i ordenat, 
plenament integrat a la trama de l’Eixample 
barceloní, format per 12 edificis de gran valor 
artístic i envoltats de jardins. 
 Després d’acollir durant un segle l’activitat 
assistencial de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, un rigorós procés de rehabilitació 
ha permès recuperar la riquesa patrimonial 
dels seus pavellons. Gràcies a aquesta 
transformació, els edificis modernistes són 
avui espais de treball moderns i funcionals 
destinats a organitzacions que desenvolupen 
projectes d’alt impacte social en els àmbits 
de la innovació, la sostenibilitat, la salut, 
l’educació i la cultura. 

12 pavellons modernistes, 
declarats Patrimoni Mundial 
per la UNESCO
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Seu d’organitzacions  
d’alt impacte social en els 
àmbits de la innovació,  
la sostenibilitat, la salut, 
l’educació i la cultura 

Espais de treball d’alt valor patrimonial

Sant Pau és, actualment, un entorn de treball 
únic a disposició d’empreses i institucions, 
un conjunt d’edificis mediambientalment 
responsables equipats amb els més avançats 
sistemes de connectivitat.
 El Recinte Modernista compta amb 
la major instal·lació geotèrmica del sud 
d’Europa per generar la climatització dels 
pavellons. A la vegada, els edificis disposen 
de diversos mecanismes per reduir el 
consum energètic i hídric. Sant Pau és,  
com a resultat, el primer espai patrimonial 
del món que té el certificat LEED 
Neighbourhood Development.
 Al seu interior, els edificis acullen 
espais d’oficines de diferents capacitats 
que conjuguen harmoniosament solucions 
arquitectòniques contemporànies amb la 
bellesa de l’obra de Domènech i Montaner: 
despatxos, àrees de treball diàfanes, sales de 
reunions i altres zones d’ús comú adaptades 
a les necessitats del segle XXI. 

Despatxos i àrees de  
treball diàfanes

Sales de reunions  
i videoconferències i altres  
zones d’ús comú

Fibra òptica, Wi-FI i altres  
mesures de connectivitat

Ús d’energia geotèrmica  
en la climatització

Mesures d’estalvi energètic  
i hídric

Serveis disponibles

Sant Pau posa a disposició de les 
organitzacions que decideixen instal·lar-se 
al conjunt modernista una àmplia cartera 
de serveis que faciliten i acompanyen el 
desenvolupament de les seves activitats. 

Serveis generals:
– Neteja i manteniment general dels espais 

d’oficines. 
– Control d’accessos i servei de seguretat 

integral.
– Recepció centralitzada.
– Distribució de correu i paqueteria. 
– Recollida de residus.
– Conservació de vials, jardins i espais 

exteriors comuns. 

Serveis opcionals:
– Lloguer de sales, auditoris i altres espais 

singulars per a la celebració de reunions  
i esdeveniments corporatius. 

– Servei de restauració.
– Servei de prevenció de riscos  

i salut laboral.
– Trasllat i muntatge de mobles. 

Organitzacions residents

El Recinte Modernista acull organitzacions 
capdavanteres en els àmbits de la innovació, 
la sostenibilitat, la salut, l’educació i la 
cultura. Aquestes institucions desenvolupen 
els seus propis programes, i també 
estableixen acords de col·laboració per 
portar a terme projectes i activitats que 
aportin respostes a alguns dels reptes de la 
societat, en coherència amb la trajectòria  
de Sant Pau. 

Actualment, el Recinte Modernista acull  
les seus de: 
– Barcelona Health Hub. 
– Institut Forestal Europeu (EFI).
– Barcelona International Public Policy Hub 

(BIPP Hub). 

– Programa de Nacions Unides per als 
Assentaments Humans (UN-HABITAT), 
que té a Sant Pau dues oficines: Urban 
Resilience Programme (URP) i la Global 
Water Operators’ Partnerships  
Alliance (GWOPA). 

– Organització Mundial de la Salut (OMS).
– Centre d’Activitat Regional per al Consum  

i la Producció Sostenibles (SCP/RAC).
– Organització Europea de Malalties Rares 

(EURORDIS).
– Fundació Lluís Domènech i Montaner.
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Un entorn estratègic per a 
projectes d’alt impacte social

Espais:

Superfície total: 37.000 m² 

Espais ocupats: 24.000 m²

Una ubicació estratègica:

Integrat a l’Eixample

A tocar de l’Hospital de la Santa Creu  
i Sant Pau, l’Institut de Recerca i el Campus  
Sant Pau (UAB)

Proper als principals centres de recerca  
i coneixement i al Districte Tecnològic 22@

Ben connectat:

Metro i Bus

A 30 min de l’aeroport

A 20 min de l’alta velocitat ferroviària
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El Recinte Modernista de Sant Pau 
és propietat de la Fundació Privada 
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, que d’acord amb els seus 
fins fundacionals porta a terme 
una important activitat benèfico-
assistencial. A més, s'ocupa de 
mantenir i millorar les instal·lacions 
hospitalàries i el seu patrimoni. 

Sant Pau Recinte Modernista / 
Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
93 553 79 73
recintemodernista@santpau.cat
www.santpau.barcelona


