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Idea

El treball consisteix en fer un anàlisi de diferents vivendes organitzades en bloc lineal en en qual el seu accés sigui a través d’un nucli. L’anàlisi consistirà 

en veure com l’accés des d’una única porta del nucli d’escales i ascensor in�ueix i distribueix l’interior de la vivenda, és a dir, si hi ha un passadís, 
la sala d’estar, un rebedor,...

Exemples 

La base per poder treballar seràn les diferents plantes de vivendes escollides amb nucli d’accés central. A través d’un                                                               

anàlisi i classi�cació de cada una de elles, es podrà començar a entendre quines són les diferents respostes i com afecten a la distribució interior.

Anàlisi

Per poder analitzar cada una d’aquestes distribucions respecte el nucli d’accés, marcaré amb diferents colors les respostes més freqüents:

ACCÉSRebedor

Distribuidor Passadís
Sala

Mixte 1

Mixte 2

ESQUEMA EXPLICATIU DE LES DIVERSES 
OPCIONS A L’HORA D’ACCEDIR A LA VIVENDA
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Planta Accés

Planta Pis

Conclusions

Des del meu punt de vista, els espais que funcionen millor en relació la resta de la distribució de la vivenda, són 

els distribuidors i l’entrada directa a la sala.  Per una banda, degut a que cada cop més, els espais poden 
agafar diverses identitats, és a dir, un gran espai com és la sala principal d’accés, poder ser usat com a menjador, sala 
d’estar, estudi i cuina a la mateixa vegada sense que hi hagin di�cultats. D’altra banda, un primer espai de distribució 

encara millora més el cas anterior, ja que també s’obra directament a la sala principal, que pot tenir molts 
usos, però organitza els nuclis humits (serveis i cuina), al seu voltant. D’aquesta manera, la resta de les habitacions es 

poden ordenar d’una forma més coherent respecte aquest primer nucli d’accés i serveis. En el cas de la sala, 
l’organització lliure perimetral podia di�cultar una coherencia en l’organització en planta. 

Per això, aquest exemple de l’accés MIXTE 2, englova aquestes dues possibilitats.

 EM2N

Siewerdstrasse, 10 - 14
Zurich

Vista des de l’entrada a la sala d’estar, menjador i cuina Vista de l’entrada a la sala 

Sala d’estar, cuina, menjador

Nucli d’escales i ascensor

Terrassa

Escales interiors

Serveis

Habitacions



Classi�cació de plantes
per cada tipus d’accés

Rebedor

Mixte 1
Rebedor +
Distribuidor

Distribuidor

En aquest cas, el rebedor és un espai tancat que sempre té la necessitat d’un altre element, normalment el passadís que acabi de distribuïr 
els disferents usos de cada habitació. Això succeeix perquè el rebedor, al ser un petit espai tancat que relaciona interior i exterior de la vivenda, sempre 
tindrà aquesta condició de rótula, sense poder obrir directament totes les estances a aquest espai.

Aquest espai d’entrada, també tancat, igaul que el rebedor, no només actua com a espai intermig entre interior i exterior de la vivenda, sinó que 

també conecta amb alguna de les seves estances. Com podem veure en els exemples, acostumen a ser els serveis i la cuina els que es connecten 
a aquest primer espai.

Aquest primer espai d’accés, també té unes dimensions petites, com en el cas del rebedor, però no està tancat a la resta de les estances, sinó que és 

aquest el que organitza els diferents usos de cada espai. Com podem veure en els exemples, acostuma a distribuïr l’espai diferenciant les estances 
de dia i les de nit.



Mixte 2
Distribuidor + 
Sala

Sala

Passadís

L’entrada sempre s’afectua des d’un espai més petit però sempre obert a la sala principal, que acostuma a ser el menjador o la sala d’estar. Aquest, 

igual que el distribuidor acostuma a estar conectat als serveis i la cuina. 

L’entrada a la vivenda s’afectua directament a la sala principal, de manera que a diferencia dels anteriors, no hi ha un espai intermig. D’aquesta 

manera, la resta d’estances s’articulen al perímetre d’aquest gran espai.

L’entrada a la vivenda és el passadís directament, igual que en el cas anterior, no hi ha un espai més petit que mantingui la relació entre 
l’exterior i l’interior de la vivenda. Tanmateix, el passadís no és el mateix que el distribuidor, ja que les seves escases dimensions, 5 x 1 m, no possibiliten la 
lliure mobilitat, sinó que únicament distribueix a banda i banda de la vivenda



Manuel Ruisánchez

Calle las Chafarinas,
Trinitat Nova, Barcelona

60 vivendes

Rebedor

Niall Maclaughlin Architects

Evelyn Road
Silvertown, London

12 vivendes

Rebedor

PLANTA 1 : 200

PLANTA 1 : 200



EM2N

Hegianwandweg 28 - 36,
Zurich

76 vivendes

Mixte 1

Zero Zero

Sabinovska, Presov

190 vivendes

Mixte 1

PLANTA 1 : 200

PLANTA 1 : 200



EM2N

Hegianwandweg 28 - 36,
Zurich

76 vivendes

Mixte 1

Arango Arquitectos

Pinar de San Jose 5 - 13
Madrid

106 vivendes

Mixte 1

PLANTA 1 : 200

PLANTA 1 : 200



Gigon & Guyer

Brölberg 8.
Kilchberg, Zurich

13 vivendes

Passadís , Mixte 1

Rueda Pizarro Arquitectos

Vallecas, Madrid

38 vivendes

Mixte 1

PLANTA 1 : 200

PLANTA 1 : 200



Pizarro - Rueda

Méndez Alvaro, 24
Madrid

43 vivendes

Distribuidor

Promontorio

Parque de las Naciones
Lisboa

30 vivendes

Distribuidor

PLANTA 1 : 200

PLANTA 1 : 200



Gonçalo Byrne

Rua Garrett 54 - 64
Chado, Lisboa

36 vivendes

Sala

Saia, Barbarese, Laverdière, Guguere

3800 Benny street,
Montecarlo

147 vivendes

Sala

Saia, Barbarese, Laverdière, Guguere

3800 Benny street,
Montecarlo

147 vivendes

Sala

PLANTA 1 : 200

PLANTA 1 : 200



Cino Zucchi

Edi�cio A2 - A3
Junghans, Giudecca
Venecia

12 vivendes

Sala

Chipper �eld, Santolaya, Fernández - Isla

Berrocal, 54
Villaverda, Madrid

92 vivendes

Sala

PLANTA 1 : 200

PLANTA 1 : 200



Shop

366 West 15 th Street,
New Yorl

22 vivendes

Sala, Mixte 2

EM2N

Siewerdstrasse, 10 - 14
Zurich

25 vivendes

Mixte 2

PLANTA 1 : 200

PLANTA 1 : 200



Cino Zucchi

Edi�cio G1 - G2
Junghans, Giudecca
Venecia

35 vivendes

Sala, passadís

Pool Architekten

Leimbachstrasse, 221 - 231
Zurich

119 vivendes

Passadís

PLANTA 1 : 200
PLANTA 1 : 200
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