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GIV-6121

   La Selva de Mar

La Selva de Mar és un municipi  de la comarca de l'Alt Empordà,  a la província  de Girona, situat a l'interior de la península

formada pel Cap de Creus. Pel seu terme municipal transcorre  la riera de la Selva, que també passa pel bell mig del poble,

fins desembocar  en el mar a pocs quilòmetres.  La seva zona costanera era anomenada Port de la Selva, que l'any 1787 es va

independitzar del municipi.

El terme municipal  té una extensió de 7'16 km², 48 metres sobre el nivell del mar i una població  de 220 habitants. El poble

està situat sota la muntanya  de Sant Pere de Roda. Els límits del terme municipal són al nord amb El Port de la Selva, a l'est

amb Cadaqués, al sud amb Roses i a l'oest amb Llançà.

L'accés  al poble es fa mitjançant  la carretera local GI-6121 que transcorre  al costat de la riera de la Selva, durant 2 km, des

de la carretera comarcal GI-612, que uneix les poblacions veïnes de Port de la Selva i Llançà, població per on passa la

carretera nacional N-260 que uneix la ciutat de Figueres, passant per Llançà amb la frontera francesa.

El poble, situat tan sols a 2 quilòmetres  de Port de la Selva és lloc triat per persones de la comarca, i barcelonins  de cap de

setmana,  que coneixedors  de la seva situació privilegiada escullen aquest bellíssim  poble com a segona residència.  La Selva

de Mar ha sigut oblidat pel boom turístic.  No obstant,  durant la temporada alta d'estiu i els caps de setmana acudeixen aquí

un important nombre d'estiuejants, que igual que els seus residents han sabut restaurar els seus habitatges amb bon criteri.

Actualment  l'economia  del poble es centra en el turisme, el comerç i la construcció,  aquesta última portada a terme

afortunadament a petita escala, amb respecte i sensibilitat.

   Situació

Distàncies quilomètriques des de La Selva de Mar:

- Llançà (8km)

- Cadaqués (15km)

- Portbou - Frontera francesa (24km)

- Figueres (30km)

- Girona (70km)

- Perpinyà (86km)

- Barcelona (175km)

   Llocs d'interès

La Selva de Mar té edificis de tipus popular construïts  amb pissarra de la zona, amb petits ponts de pedra (construïts  als

segles XVI i XVIII, alguns amb reformes posteriors) que serveixen per travessar  la riera i un antic safareig públic. Els més

destacats són el pont del Molí, el d'en Gerombí  i el pont del Corder. En alguns murs és fàcil veure restes procedents d'espolis

fets al monestir de Sant Pere de Rodes.

- Torres de defensa. (Antigues muralles integrades en el paisatge urbà del poble, quatre torres dels segles XVI-XVII)

- Església de Sant Esteve. (Edifici religiós construït a finals del segle XVI)

- Capella de Sant Sebastià. (Edifici religiós del segle XII-XIII d'estil romànic,  situat al punt més alt del poble al costat

del cementiri local)

- Celler d'en Climent. (Edifici públic del segle XVII ara reconvertit en restaurant, tot i ser restaurat per a nous usos

encara s'hi conserven les voltes i parets originals del celler)

- Molí d'en Cervera. (Molí del segle XVIII situat a l'extrem del nucli urbà, necessita una intervenció)

- Dolmen de la Taula dels Lladres. (Construcció megal·lítica datada entre 4000 i 2000 aC)

- La font dels Lledoners.

    Solar del projecte

El solar on s'emplaça el projecte està situat a l'entrada del poble. Es pot accedir desde dos punts diferents mitjançant  el camí

de Les Clotes. El solar té un pendent pronunciat  ja que es localitza a la vessant duna muntanya.  El desnivell va desde la cota

+43 situada a la part baixa del solar per on passa el camí fins la cota +65, per on el camí  voreja el solar per la part superior.  El

pendent no és l'ideal per aconseguir  unes optimes condicions climàtiques  i d'il·luminació  per al projecte ja que està orientat

cap al Nord / Nord-Oest.

El solar disposa d'unes vistes privilegiades  sobre el port natural  i el poble de Port de la Selva cap al Nord-Est, sobre el poble

de la Selva de Mar i les formacions  muntanyoses del Cap de Creus de Nord a Sud-Oest i de Sud a Est podem observar  el

carrer i les edificacions situades a l'altra banda del camí.

Al solar actualment  hi ha diversos exemplars de pi blanc, la majoria  agrupats formant petits boscos sobretot a la part més

baixa i cap a l'est del solar i alguns exemplars aïllats per la resta del solar. Tot el solar esta recobert per una barreja de brolla

de romaní, bruc, argelaga, bufalaga i cistàcies de manera més espessa sota les petites formacions boscoses.

   Característiques a tenir en compte

- Orientació a Nord / Nord-Oest

- Vistes Oest-Nord / Nord-Est

- Pendent pronunciat al voltant del 30%

- Possibilitat de dos accessos

- Vents: Tramuntana (vent fred del Nord / Nord-Oest) i Garbí (vent del Sud-Oest)

- Clima mediterrani, precipitacions 500 - 800 mm.

   Normativa urbanística

Superfície solar 8500 m²

Separacions a límits Alineat a carrer, 3m la resta de límits

Edificabilitat 40%

Alçada reguladora PB+1 PSS+PB+1

Camins

Carretera local

Rieres

Límit solar

Cotes 5m

Cotes 1m

Piscines

Carrers

Edificacions

Vistes sobre P. Selva

Vistes poble

Imatges
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Anàlisi emplaçament

   Tipologia i edificacions del lloc

Les edificacions que envolten el terreny es basen en una tipologia residencial.  A banda

i banda del camí de Les Clotes surgeixen diverses vivendes unifamiliars de PB+1.

Com a conseqüència  del fort pendent la majoria de construccions  tenen una planta

d'accés a nivell de carrer i segons a quina banda del carrer estiguin situades, disposen

una planta superior o inferior per tal de complir la normativa i adaptar-se al pendent.

Els materials utilitzats a les façanes majoritàriament  són materials petris arrebossats.

Són construccions  composades a partir de prismes on la superfície del buit és bastant

inferior  a la del massís. Són construccions  força compactes,  però que s'obren cap a

l'exterior mitjançant amplies terrasses protegides en ocasions per pèrgoles.

Les construccions  tenen una tipologia aïllada que permet un espai lliure de zona verda

al voltant de l'edificació.  La majoria es situen prop del carrer,  deixant el jardí  a la part

del darrera. Aquest sovint està format per diferents terrasses per tal de crear diverses

zones planes que salven el fort pendent de la zona.
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