
Ubicació de l’Edifici

Normativa
Cal recordar que una de les premisses establertes a l’hora d’afrontar aquest projecte ha estat el realisme i per tant s’ha estudiat quines eren les exigències de la normativa 
a l’hora de construir.

Aquesta estableix que s’intentarà sempre preservar al màxim el conreu de les terres, i és a partir d’aquest punt que dona certes indicacions que ajuden a definir la ubicació 
dels edificis. Els punts que remarca són:
 - Construir als punts més contigus a les masses boscoses
 - Edificar a les zones de màxim pendent del terreny
 - Preservar al màxim les zones de conreu i vinya

El terreny on ens trobem presenta varies característiques que gairebé de forma automàtica deixen clara quina ha de ser la ubicació de l’edifici.
Si ens fixem en la única subparcel•la on la normativa ens permet edificar veurem que hi ha 3 zones de conreu qualificades de vinya, limitades pel bosc, per camins interns 
del terreny o per altres zones de conreu.

Es parla de 3 zones ja que el conreu esta orientat de forma lineal en 3 direccions clarament diferents, gairebé ortogonals entre si. La part de conreu ubicada al Nord-Oest és 
la de menor dimensió, queda limitada sempre per camins i molt recollida per la massa boscosa. El camí peatonal que transcorre per la finca passa just pel costat d’aquesta 
zona.

Així doncs es decideix ubicar l’edifici en aquest punt i alterar el mínim possible la resta de camps que podran funcionar sempre mentre duri la construcció de l’edifici.
Aquest punt gairebé el més alt de la parcel•la atorga a l’edifici un punt dominant del terreny i amb unes molt bones vistes i orientació. Tot i tenir una massa boscosa a la part 
posterior, si s’aconsegueix prou alçada es pot arribar a veure Montserrat i per la part Sud, on hi ha un millor assolellament tenim unes vistes dominants sobre les vinyes i 
es pot veure la cara nord de la serralada litoral.
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