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Fet a mida
Edifici d’oficines de la seu de l’empresa de comunicació Ogilvy

Josep Olivé
informatiu@apabcn.cat 

Es tracta d’un edifici corporatiu en règim de lloguer, fet a 
mida per a un sol client amb, Grup Immobiliari Castellví, 
com a promotor, Tècnics G3, com a direcció integrada de 

projecte i obra i direcció facultativa (aquesta conjuntament amb 
PBA Arquitectes – Plasencia, Buendía, Arraut, com a autors 
del projecte), i amb la intervenció, coordinada amb la direcció 
facultativa general de l’edifici, d’una arquitecta independent 
en tot l’arranjament dels interiors. Aquests s’han fet bastant 
sofisticats i detallistes, encara que amb una contenció pressu-
postària raonable –excepte en els banys, que són força luxosos–. 

Tot i que l’edifici vol destacar amb els dos grans voladissos 
dels pisos superiors, el seu volum passa una mica desaper-
cebut atès que els edificis de l’entorn són gairebé tots molt 
més alts i perquè l’espai sota els voladissos és molt reduït, 
cosa que els fa menys evidents i menys espectaculars. A 
l’exterior destaca pel seu mur cortina de línies molt sim-
ples, minimalistes, amagant els muntants per l’interior i 
que també cobreix les parts inferiors dels voladissos. El 
vidre de tot el mur cortina s’ha serigrafiat per la cara 2 per 
augmentar el filtre solar de la façana, a més de tenir un 
factor solar baix.

detall del mur cortina serigraFiat de les Façanes
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   Les façanes i el seu entorn
Tot i que pràcticament totes les façanes són de vidre, la classificació cli-
màtica de l’edifici és una B, el que constata que amb el CTE es poden 
fer murs cortina i que en la certificació energètica prima el factor de les 
instal·lacions per sobre de l’arquitectònic, per tal de valorar l’eficiència 
d’un edifici. S’ha de dir que en les orientacions sud i oest l’edifici està 
protegit del sol pel gran volum de l’edifici de la Comissió del Mercat de 
les Telecomunicacions, i que a sud-est estan situats els serveis i la part 
més opaca de la façana. Certament, el confort en un dia de principis de 
setembre, a l’interior, era molt alt, sense molestar per res la radiació 
solar. Per acabar, a la banda del carrer de la Ciutat de Granada, l’edifici 
s’adapta a la nau preexistent, actualment una seu de la Universitat de 
Barcelona, enrasant-ne el seu volum amb la cornisa de l’antiga fàbrica. A 
la banda del carrer de Bolívia, hi ha una curiosa macla de volums i mate-
rials amb l’edifici de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions en 
la zona d’entrada als respectius pàrquings, més aconseguida en la façana 
del pati d’illa que en la del carrer. Això és gràcies a què el propietari 
d’ambdós edificis és el mateix, el grup immobiliari Castellví.

Els dos grans volums en voladís, que no responen a cap necessitat fun-
cional sinó a una demanda formal del client, estan resolts amb jàsseres 
metàl·liques de perfil I en els sostre del darrer pis, ancorades en els trams 
no volats dels pòrtics, i de les quals pengen uns tirants que suporten 
els altres forjats en suspensió. Tant a les jàsseres com als forjats se’ls va 
donar una contrafletxa inicial per tal que quedessin ben horitzontals en 
el moment en què entressin en càrrega, després de retirar els pilars pro-
visionals col·locats en la fase de construcció als extrems dels voladissos. 
Malgrat que la llum en voladís és considerable (fins a 6 m), aquestes jàs-
seres tenen un cantell força reduït, d’aproximadament uns 1,20 metres, 
i queden molt integrades, sense fer-se notar gens en la formalització de 
l’edifici. 

La classificació 
climàtica de l’edifici és 
una B, el que constata 
que amb el CTE es 
poden fer murs cortina

Nom de l’obra: 

Nova seu corporativa per al Grup 
Bassat-Ogilvy 

Emplaçament: 

C/ Bolívia 68-70, cantonada C/ Ciutat 
de Granada de Barcelona

Promotor: 

Grupo Inmobiliario Castellví

Direcció integrada de projecte:

Tècnics G3, SLP (Víctor Forteza, 
Martí Santana i Àlex Solé)  
 
Autors del projecte: 

PBA Arquitectes – Plasencia,  
Buendía, Arraut -

Directora de l’obra:

Alexa Plasencia

Director d’execució d’obra:

Tècnics G3; SLP (Víctor Forteza, 
Martí Santana i Àlex Solé)

Coordinador/a de seguretat i salut: 

Tècnics G3, SLP (Julio Gonzalo)

Constructor: 

Dragados

Caps d’obra: 

Júlio Reillo i Francesc Admetlla

Consultors d’estuctures: BOMA

Instal·lacions: PGI grup

Data d’acabament de l’obra  
Març de 2011

Fotografies: © Arlex i  Aitor Estévez
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Com ja he dit abans, l’efecte visual dels voladissos 
queda minimitzat per la dimensió dels edificis veïns i 
per la volumetria una mica caòtica del mateix edifici, 
i és en les terrasses cobertes pels mateixos voladissos 
-terrasses que són una extensió exterior i lúdica de 
les oficines- on aquests es gaudeixen més, en crear 
uns espais coberts però molt oberts, des dels que es 
domina visualment tot l’entorn, sense obstacles, el 
que produeix un efecte molt agradable.

   L’interior de l’edifici
El tractament de l’interior és molt 
acurat i treballat, destacant un 
terra tècnic acabat amb moqueta 
en totes les zones de treball, un 
paviment de PVC blanc en les 
zones de descans i la il·luminació 
realitzada amb unes línies de 
llum que no segueixen sempre 
l’horitzontal, sinó que resse-
gueixen en vertical les parets en 
alguns punts per situar endolls, 
interruptors i altres mecanismes. 
Només en la zona de l’escala ober-
ta, (demanda de l’usuari per con-
nectar fàcilment i de forma agra-
dable totes les plantes, al marge 
de les preceptives vies d’evacuació 
protegides), el tractament dels 
acabats és menys sofisticat, i fins 
i tot el qualificaria de brutalista, 
contrastant amb la precisa nitide-
sa de la resta de l’interior.

entrada a l’ediFici situada en el xamFrà

espai coBert d’una de les terrases sota els grans 
Voladissos

el mur cortina gira i queda suspès sota els Voladius, coma a aca-
Bat del sostre
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Per últim, a l’estar connectat al DistriClima del 22@ i no haver de produir 
energia, es minimitza l’espai necessari per a maquinària d’instal·lacions i es 
contribueix a l’assoliment de la classificació B, al considerar-se que la pro-
ducció d’aigua calenta i freda de forma centralitzada és molt més eficient. 

Vistes interiors de l’ediFici ogilVy

zona de descans amB l’escala de comunicació interior, al 
Fons

tractament dels diFerents tipus de mampares i acaBats que separen unes zones de les 
altres

VestíBul i recepció de l'ediFici

TÈCNICA  
ANÀLISI D’OBRA



72   

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 
DESEMBRE  
2014

TÈCNICA  
REHABILITACIÓ

Procés d’obra i control econòmic
Estructura, obra civil, espais i instal·lacions 

Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat 

Edifici administratiu amb caràcter de seu corporativa de la companyia, caracteritzat 
pels seus volums impol·luts i el parament vidrat proveït amb una serigrafia per a 
control solar. Tres plantes sota rasant, S2 i S3 d’aparcament i S1 destinat a serveis 

generals. Contencions amb pantalles i fonament amb llosa de subpressió. Planta baixa i 
4 plantes pis d’ús administratiu, amb forjats posttesats, de llosa i xapa col·laborant, i un 
gran voladís suspès d’unes bigues metàl·liques a coberta.

FAÇANA 
13.80%

SISTEMA 
ESTRUCTURAL 
22.89%

SISTEMA 
D’INSTAL·LACIONS 
34.44%

OBRA CIVIL (INCLÒS 
PROJECTE PRIVATIU) 
28.87%

   Cost Bassat-Ogilvy
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El sistema 
d’instal·lacions és el 
lot que representa 
la major fracció del 
pressupost, un 34% 

El conjunt del sistema estructural 
té una incidència molt continguda 
d’aproximadament el 22.9% del 
pressupost. La façana és de mur 
cortina amb control solar, i signi-
fica un13.8% del cost. El projecte 
incorpora un estudi energètic per 
simular les condicions i comporta-
ments de l’envoltant i els sistemes 
d’instal·lacions. 

La composició del vidre proporciona un factor solar 
g=0.30, i transmitància U=1.4w/m2ºK 

El capítol anomenat d’obra civil inclou les cobertes i els 
sistemes d’acabats i compartimentacions interiors, té 
una repercussió en el pressupost del 28,9%. L’edifici 
és obra del promotor que després el lloga a l’usuari, 
de manera que el condicionament interior es desen-
volupa en un projecte paral·lel de distribució i acabats 
conforme a les necessitats concretes i un programa 
d’oficines gens convencional (amb sales de descans, 
joc, office, menjador, dutxes amb vestidors...).

   Espais i acabats
El tractament de l’interior és molt acu-
rat i treballat, destacant un terra tècnic 
acabat amb moqueta en totes les zones 
de treball, un paviment de PVC blanc 
en les zones de descans i la il·luminació 
realitzada amb unes línies de llum que 
no segueixen sempre l’horitzontal, sinó 
que ressegueixen en vertical les parets 
en alguns punts per situar endolls, inte-
rruptors i altres mecanismes. Només 
en la zona de l’escala oberta, (deman-
da de l’usuari per connectar fàcilment 
i de forma agradable totes les plan-
tes, al marge de les preceptives vies 
d’evacuació protegides), el tractament 
dels acabats és menys sofisticat, i fins i 
tot el qualificaria de brutalista, contras-
tant amb la precisa nitidesa de la resta 
de l’interior.
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El tractament principal és d’espais oberts amb uns acabats equilibrats i 
de qualitat. En destaca per a les zones de treball el sostre metàl·lic micro-
perforat amb vel acústic, el paviment de fals terra modular d’aglomerat 
encapsulat en xapa d’acer i acabat amb unes lloses atàctiques d’entramat 
vinílic amb aparença similar moqueta, i les mampares de vidre laminar 
6+6 alternat amb mòduls-armari en DM laminat.

El sistema d’instal·lacions és el lot que representa la major fracció del 
pressupost, un 34%.Té una forta incidència tot i que no hi ha equips de 
producció de fred o calor, ja que l’energia prové de la connexió a la xarxa 
urbana de distriClima. Aquest sistema permet evitar les despeses de 
manteniment dels equips i un estalvi d’espai on ubicar-los. El subminis-
trament és continu i garantit, i les tarifes es regulen en funció dels preus 
indexats de l’energia. D’altra banda ha calgut deixar previst el sistema 
de recollida pneumàtica de residus fins al punt de connexió a la façana, 
condició obligatòria en els nous projectes del sector 22@, atesa la previ-
sió d’instal·lar aquesta xarxa urbana de forma generalitzada.

Els conceptes de seguretat i salut i control de qualitat estan repercu-
tits en cadascun dels capítols. Els costos exposats es corresponen a una 
superfície construïda de 6.650 m2, de la qual 3.071 m2 (un 46%) corres-
ponen a soterrani, i 3.579 m2 (54%) a plantes sobre rasant. En canvi, pel 
que fa al condicionament interior es corresponen 2.200 m2 (1/3 super-
fície total) amb tractament de pàrquing i sales tècniques, i altres 4.450 
m2 (2/3 superfície total) amb tractament d’oficines i serveis generals. 
El control econòmic l’ha dut a terme tèCniCs G3 slP, que ens ha facilitat 
les dades reflectides. 
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Direcció integrada de projecte a mida

Tècnics G3

Tècnics G3 va realitzar la gestió d’obra i la direcció 
d’execució d’aquest edifici singular situat al distric-
te 22@ de Barcelona. El projecte va néixer de l’acord 

entre el promotor, el Grup Immobiliari Castellví i l’usuari 
final, el Grup Bassat-Ogilvy, per dotar d’una nova seu corpo-
rativa a aquest important grup de comunicació i publicitat. 
Aquest encàrrec va plantejar a l’equip, grans reptes a afrontar:

   L’establiment de les fases de projecte  
i l’estratègia en les contractacions 

L’equip de gestió va determinar les fases del projecte executiu, 
la seva execució en obra i els sistemes de contractació dels dife-
rents lots. A causa dels terminis ajustats, vam decidir executar 
l’obra en dues fases, realitzant-se amb modalitat de fast track. 
Vam fer una licitació inicial d’un contractista per l’execució 
d’una primera fase d’obra consistent en els murs pantalla i els 
fonaments i disposant d’un projecte executiu parcial. Poste-
riorment, i un cop finalitzat el projecte executiu complet, es 
va licitar la 2a fase d’obra, consistent en la resta d’edifici. Per 
a la realització d’aquesta fase es va optar per licitar 5 paquets 
inicials: estructura, façana, obra civil, instal·lacions elèctri-
ques i instal·lacions mecàniques. Un cop feta la licitació, es va 
prendre la decisió de contractar a una única empresa les fases 
d’estructura, façana i obra civil (Dragados), mantenint-se els 
paquets independents d’instal·lacions (Cofely i Imemsa). Tots 
els contractes es van tancar sota la modalitat claus en mà amb 
preu tancat. 

Finalment, a mitja obra se’ns va entregar el projecte privatiu 
d’interiors, projecte encarregat directament per Bassat-Ogil-
vy a un equip d’arquitectura especialista. En aquesta fase, va 
ser necessari repetir l’estratègia inicial però per a moltes més 
partides: paviments, aplacats, aixetes, mampares, mobiliari... 
durant la fase d’obra. Es van fer necessaris més recursos de 
gestió destinats a la licitació que es van mantenir fins a la con-
tractació de l’últim lot d’obra.

Sense dubte, participar en l’estratègia de contractacions és un 
valor afegit que s’aporta com a gestors del procés constructiu, 

que incrementa nota-
blement els recursos i 
la dedicació a destinar 
pel projecte. I més en 
un sistema tipus fast 
track, on es solapa la 
fase d’execució amb les 
licitacions de la resta de 
paquets.

   El control de terminis va permetre acomplir els 
acords entre el promotor i l’operador en la data 
d’entrega de l’edifici

L’acord entre Grupo Castellví iOgilvy es va oficialitzar el mes 
de juny de 2009 i preveia l’entrega de l’edifici el maig de 2011. 
És a dir, es disposava d’aproximadament 23 mesos per la realit-
zació del projecte executiu, la construcció de l’edifici i l’entrega 
al client final amb tots els subministres de serveis. Tot i així, el 
mes de novembre de 2010 es va acordar incloure l’execució del 
projecte privatiu d’interiors en l’acord inicialment pactat, i es 
va fer necessària una replanificació de tot el procés, avançant 
l’execució de feines per garantir els acords de tercers.

   La coordinació d’equips i contractistes
Per a la construcció d’aquest edifici es va donar una casuística 
particular. Per un cantó l’equip de gestió havia de coordinar 
les feines entre els diferents contractistes, pròpia d’un sistema 
de contractació per lots. Per l’altra, en la 3a fase d’execució de 
l’edifici, es va fer necessària la coordinació entre la direcció 
d’obra i l’equip de redactors del projecte privatiu d’interiors, 
ja que en aquella fase hi havia dos projectes.

   El control d’execució
El control d’execució va ser rigorós especialment en les fases 
de contenció i a causa de la presència de dues plantes rasant 
sota el nivell freàtic, i també en el d’estructura. Els punts més 
singulars d’aquest últim era el control del traçat de les baines 
en les lloses posttesades així com el seguiment topogràfic de
les deformacions dels voladissos. 

Participar en l’estratègia 
de contractacions és un 
valor afegit que s’aporta 
com a gestors del 
procés constructiu
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