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APLICACIÓN  
SISTEMA

ESTADO INICIAL

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Tipo de obra EDIFICIO SINGULAR
Propiedad:
FUNDACIÓ HOSPITAL ST. PAU

Contratista: UTE HOSPITAL DE SANT 
PAU. Restauración del Pabellón de la 
Administración del Recinto Histórico de 
Santa Creu i Sant Pau

Dirección facultativa:
ONL ARQUITECTURA – JOAN NOGUÉ

Aplicador especialista:
GRUPO IRACO  
Advanced Coating Systems 

Medición: 
1.500 m2

Contratista: COPCISA 
Pabellón Farmacia
Medición: 
1.800 m2

Contratista: TEYCO 
Anexo Pabellón SANT PAU
Medición: 
600 m2

 
Sitemas: 
AQUAPRO® PY 1000
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CARTA INFORMATIVA 

   Documento: Carta informativa materials reciclats i regionals Versión registro: 2 Página ____ de ____ 

 

 

 

 

Documento propiedad de UTE Hospital de Sant Pau 

Tratar como CONFIDENCIAL, no copiar ni divulgar sin autorización expresa.  

 

A. DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 

Projecte: Restauració del Pavelló de l’Administració del Recinte Històric de Santa Creu i Sant Pau    

Localització de l’obra: Carrer Sant Antoni Marià Claret, 164 

Localitat: 08025 Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Província: Barcelona 
    
 

 
Apreciat proveïdor, 

 

El motiu de la present és per informar-lo que, és voluntat de la propietat de l’obra indicada a la capçalera, 

certificar l’obra mitjançant el prestigiós reconeixement internacional de construcció i rehabilitació d’edificis 

sostenibles LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). 

 

Per això és necessari donar compliment a un seguit de requisits per l’obtenció de crèdits que finalment 

permetran assolir la certificació. 

 
Dos dels requisits que s’han de complir tenen incidència directa amb els proveïdors de materials, que com 

vostè, subministren a la nostra obra. El primer, és un requisit de regionalitat, mitjançant el qual es pretén potenciar 
la demanda de materials de construcció i productes extrets i manufacturats regionalment, per tal de recolzar l’ús 

de materials autòctons i reduir els impactes ambientals derivats del transport. Per aquest requisit els facilitem el 

registre “Certificado de Materiales Regionales” el qual s’ha de complimentar un registre per cadascun dels 

materials o productes subministrats. El segon, és un requisit de contingut de reciclats, mitjançant el qual es pretén 
augmentar la demanda de productes de construcció que incorporin materials amb contingut reciclat, i així reduir 

els impactes resultants de l’extracció i el processament de materials verges. 
 

És per aquest motiu que els agrairia que complimentessin els dos registres adjunts a la present carta, els signin, 

els segellin i ens els reenviïn a l’atenció de Montse Servitje (m.servitje@constructoracalaf.com) i en cas de dubte 

es posin en contacte amb ella al telèfon 664438683. 

 
Documents adjunts: 

 

• Certificat de materials regionals 

• Certificat de materials que contenen materials reciclats 
 

Tot esperant que amb la seva col·laboració puguem assolir l’objectiu definit, rebi una cordial salutació. 

 

Atentament. 
 

Josep Picañol 

Cap d’Àrea Qualitat – Prevenció – Medi Ambient 

Unitat de Gestió de la R+D+i 

 

A Calaf, el 23 de novembre del 2012    
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ESTADO FINAL

Recinte Històric de Santa Creu i Sant Pau
CARRER SANT ANTONI MARIÀ CLARET, 164
08025 Barcelona


