
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Edifici d'habitatges de protecció oficial situat en una parcel·la delimitada per dos carrers rodats i dos de 
peatonals. 
El programa comprèn locals comercials en planta baixa, 4 plantes amb 4 habitatges passants cadascuna 
i aparcament en soterrani per a 15 vehicles. 
Els habitatges s’organitzen en 3 franges: una a sud, amb vistes sobre la plaça, que conté les sales 
d’estar; una franja central amb cuines i banys, i la franja nord amb les habitacions, que s’obre sobre 
l’espai públic més allunyat del carrer i, per tant, més silenciós. 
Els materials són: arrebossat monocapa en tres de les seves façanes i xapa microperforada a sud, 
recolzada en els forjats volats de les terrasses. Les obertures agrupen dues plantes, reduint la 
percepció de l’escala del volum i generant un espai intermig que protegeix del sol i afavoreix la 
ventilació. 
 
Altres consideracions   
 
Finalista Premis AVS 2010 
Publicacions:    
Llibre “Barcelona Transformació: plans i projectes” / Pàg. 192 / Ed. Ajuntament de Barcelona, 2008 
Llibre “Habitatge Assequible i Qualitat de vida a Barcelona (2004-2010)” Ed. Ajuntament de Barcelona-
COAC, 2007  
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Edifici de 15 habitatges socials al carrer Deià de Barcelona 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
BAGURSA, Barcelona Gestió Urbanística, SA – Fundació Família i Benestar 
 

Caràcter del concurs 
 
D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 
 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Intern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs 
 
2005 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Edifici de 15 habitatges socials al carrer Deià de Barcelona 
 

Autor/Autors UPC 
 
Jaume Valor Montero 
 

Altres autors 
 
Elisabeth Sadurní i Marc Obradó 
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