
 

15. Torre Diagonal ZeroZero: nova seu de Telefónica  
 
MUNICIPI 
Barcelona 
 
TITULAR 
Telefónica ubica la seva nova seu en el pol d’innovació tecnològica del Fòrum-22@. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
A la confluència del carrer de Taulat amb l'avinguda Diagonal, a la zona Fòrum, el consorci 
construirà la seu corporativa a Catalunya de la companyia Telefónica, que acollirà totes les 
oficines fins ara disperses per Barcelona i el seu centre de R+D a la ciutat. En total, està 
prevista una ocupació de 1.500 persones. 
 
L'edifici destinarà 5.000 m2 al centre de R+D de Telefónica, actualment ubicat a la Via Augusta 
de la ciutat i dedicat a la investigació d'aplicacions multimèdia i serveis d'Internet per a totes les 
empreses de la companyia en el món. D'aquesta manera, la nova seu social de Telefónica, 
dotada d’aplicacions d’alta tecnologia, es convertirà en punt de referència de la innovació a 
Barcelona, un centre d’activitat tecnològica que serà un nou focus de dinamització econòmica 
en l’entorn urbà de l’àrea Fòrum-22@. A més, la proximitat del nou campus universitari 
d’enginyeria Diagonal-Besòs contribuirà des de la vessant acadèmica a la creació d’aquest pol 
de referència en innovació tecnològica. 
 
Una altra de les novetats de la seu és la zona de demostracions oberta al públic, que s'ubicarà 
a la planta baixa de l'edifici i en la qual es donaran a conèixer les últimes novetats 
tecnològiques aplicades a qualsevol mena de dispositiu. La vocació de Telefónica amb aquesta 
iniciativa és acostar la tecnologia i el seu ús a tots els ciutadans, a més de mostrar les 
innovacions que els científics i enginyers de Telefónica desenvolupen a Barcelona.  
 
Així mateix, l’edifici constitueix una nova icona arquitectònica de la Barcelona d'avantguarda, 
amb una estructura en forma de rombe diamant que aconseguirà els 110 m d'altura, distribuïts 
en vint-i-quatre plantes amb amplis espais de lluminositat en constant moviment. Es construirà 
amb criteris d'aprofitament energètic i bioclimàtic. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

‐ Inversió: 60 M € 
‐ Superfície: 25.353,30 m2 sobre rasant i 8.621,43 m2 sota rasant  
‐ Termini d’execució: segon semestre del 2010 
‐ Arquitecte: Enric Massip 
‐ Promotor: Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.elconsorci.net 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Manuel Royes, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca. 
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