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EMPLAÇAMENT

El nostre terreny es troba situat en el municipi de la Selva de Mar, 
el qual es sitúa a la península de Cap de Creus. 

Aquesta regió és característica per ser una zona costera però que 
a la vegada conté les muntanyes en front del mar. Això dificulta 
d’alguna manera l’accés i és per aquest motiu que observem com 
només la carretera de Cadaqués ens permetrà arribar al nostre 
terreny.

Així doncs, i com a municipis propers trobem; Port de la Selva, 
Arola i Perabeua. Cal remarcar però, que Port de la Selva era 
antigament un barri de Selva de Mar que s’independitzà 
concretament al 1787. Per aquest motiu, trobem certa relació 
entre ambdós municipis i una carretera que els comunica.

Aquesta carretera, anirà pujant la muntanya ja que la Selva de 
Mar es troba a una cota superior. No obstant, la varietat de la zona 
otorga grans possibilitats i unes característiques úniques per a 
disfrutar del paisatge ja sigui per la vessant del mar com de la 
muntanya.

Selva de Mar

La Selva de Mar és un municipi dins de l’Alt Empordà a la 
província de Girona.

Concretament el situem a l’interior de la península de Cap de 
Creus. El seu nom és conseqüència de la riera de la Selva que 
desemboca al mar, atravessant el municipi.

La regió es basa en el cultiu de vinya i oliveres, així com la 
construcció i el turisme. Tot i ser un municipi proper a la costa, el 
fet de que el Port de la Selva deixés de ser part del municipi, fa que 
prengui un caire muntanyenc donada la topografia de la zona.

D’altra banda, la Selva de Mar destaca quant als seus edificis 
perquè segueixen unes característiques comuns; construïts amb 
pissarra alguns d’ells i d’altres amb pedra a conseqüència d’una 
tradició des del passat de treballar amb la pedra.

- Península de Cap de Creus

- Zona costera/muntanya

- Accés únic - Ctra. Port de la Selva

- Relació Port de la Selva - Selva de Mar

MATERIALS CONSTRUCTIUS

Al voltant del solar en el que edificarem el nostre hotel ens trobem 
amb una urbanització d’habitatges unifamiliars de classe social 
alta. La majoria d’aquests edificis estan construïts amb una 
estructura de formigó in situ i amb murs i envans de totxana que 
posteriorment tindran diferents acabats.

La solució més comú quant als acabats és la combinació del 
enguixat i pintat blanc i en segona alternativa els revestiments 
petris. D’altra banda, tots els habitatges gaudeixen de grans 
obertures a les façanes per a disposar de les millors vistes cap a 
Port de la Selva.

CARACTERÍSTIQUES DEL SOLAR

El terreny consta d’ una diferència d’alçada d’uns 15 m 
aproximadament. Això ens indica que la disposició del edifici en el 
solar haurá de adaptar-se al pendent i un exemple l’observem a 
l’entorn en els camps de cultiu, és a dir les terrasses.

Els accessos al solar es podran realitzar tant des de la cota més 
baixa com des de la cota més alta ja que ambdós costats donen al 
carrer.

VEGETACIÓ CARACTERÍSTICA

En el trajecte fins al solar i en els seus voltants podem observar 
gran quantitat de cultius de vinyes i oliveres típics de la regió.

En el nostre solar en canvi, trobem com la vegetació predominant 
són els pins i la gran quantitat de matolls propiciats per les 
condicions climàtiques de la península de Cap de Creus. Gairebé 
tots ells es troben concentrats a la vessant Est del solar on es crea 
un petit bosc. 
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