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A l'hora de pensar en la projectació dels alçats de l'edifici d'apartaments s'ha volgut aconseguir una sintonia entre el
projecte del Castell de Beuda i la tipologia arquitectònica de la vila de Beuda.

Per  aquesta  raó  s'ha  obtat  per  crear  unes  façanes  completament   diferents  en   les  orientacions    nord   i   sud.
La façana nord es troba en el carrer d'accés al nucli  de  Beuda, és a dir,  en  contacte  directe  amb  la  resta  de  les
edificacions.
S'ha obtat per una façana amb obertures de forjat a forjat i d'amplada d'un o dos metres.  Aquestes es col·loquen de
manera irregular i aleatòria per tal d'aconseguir un joc amb elles a fi de trobar visualment una partició volumetrica en
tres edificis diferents (com en l'antiguitat).

Les obertures  superiors es  col·loquen  indistintament  ja que  no   tenen  cap  tipus  de  restricció  des  de  l'interior.  En
canvi, les obertures inferiors tenen una  disposició  predeterminada  perquè des  del  projecte  es  vol  aconseguir  una
visual  completa de  tot a la  longitud  disponible  en el  moment d'entrar  a  l'apartament.   (Exemplificació de l'espai)

Finalment,  com a  protecció  envers al sol o a l'entrada  d'intrusos s'han  instal·lat unes persianes  correderes de llibrets
col·locades des de l'extrerior.  Aquestes  es  construeixen  en fusta per  tal  de  seguir el  llengutge  arquitectònic  de la
població.

La façana nord es correspon a una copia de la façana projectada en el Castell de Beuda.
Així correspon a  una  façana  ventilada  acabada amb  revestiment  exterior de  llistons de fusta, de manera que ens
permet  trencar  amb la  possible  repetició  "d'elements"  que ens podria proporcionar una tipologia d'edifici passera.

Per la part interior es crearan obertures de doble alçada.


