
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Edifici d’habitatges socials basat en la flexibilitat, la industrialització de l’estructura i els tancaments, 
que forma una porta sobre el passatge que li dona accés i genera un sòcol comercial que rebaixa la 
altura de l’edifici des de les zones peatonals, estenent-se l’edifici com una pantalla sobre el c/ Taulat 
(prolongació natural de la av. Diagonal) que delimita i protegeix el teixit residencial . 
La combinació d’unitats tant en horitzontal com en vertical permet obtenint habitatges de entre 36 i 
145m2. 
Les característiques de l’estructura permeten la llibertat real de la distribució interior (planta lliure), així 
com l’aparició d’espais de pas d’instal·lacions registrables tant des de l’interior de l’habitatge com des 
del balcó corregut. 
 
Altres consideracions   
 
L’edifici no es va construir per canvi de planejament. 
 
Exposicions:  
Colegio de arquitectos de Murcia, 2001 
“Gir a l’oest” COAC 01.2003 
“<40” COAC 02.2003 
Premis:   
Menció al “Concurso de ideas sobre las experiencias de cambio y las tipologías de futuro de la vivienda 
social y la vivienda de protección oficial” convocat pel Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 
España y ASEMAS, 2004 
Publicacions:   
Revista Arquitectura Viva núm. 84, Madrid 2002 
Revista Arquitectura núm. 331, Madrid 2003 
Revista Arquitectos núm. 168, Madrid 2004  
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Quatre illes d’habitatges als carrers Llull-Taulat a Barcelona 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Infraestructures 2004 SA – Ajuntament de Barcelona 
 

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 
 
2000 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Quatre illes d’habitatges als carrers Llull-Taulat a Barcelona  
 

Autor/Autors UPC 
 
Jaume Valor Montero 
 

Altres autors 
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