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APARTHOTEL A SELVA DE MAR

N

LA SELVA DE MAR

El municipi de Selva de Mar pertany a la comarca de l’Alt Empordà, a la província de Girona, es troba situat a l’in-
terior de la península  del Cap de Creus. Té una extensió de 719 Km2, i té una al! tud de 48 metres sobre el nivell 
del mar. La seva zona costanera era Port de la Selva, l’any 1787 es va independitzar com a municipi. 

L’agricultura amb vinyes i oliveres era una de les ac! vitats més importants del municipi, així com la pesca, però 
amb l’arribada de la fi l·loxera a les vinyes i les gelades a les oliveres la producció va minvar dràs! cament, és per 
aquest mo! u que podem localitzar múl! ples feixes agrícoles que s’u! litzaven per conrear i cul! var a les terres 
amb topografi a marcada.

Actualment l’economia del municipi és centra principalment en el turisme, el comerç i la construcció.

El poble està situat a 2 Km de Port de la Selva, que és un punt important de turisme degut a la gran bellesa del 
paisatge i dels múl! ples atrac! us turís! cs de la zona, per aquesta proximitat que el municipi de la Selva de Mar 
pròxim a la  zona de costa té molta vivenda de segona residència  i en temporada d’es! u i caps de setmana, am-
plia l’afl uència de visitants.

PORT DE LA SELVA

SELVA DE MAR

MONASTIR SANT PERE DE RODES

LLANÇÀ

GOLF DE ROSES

SERRA DE DE RODES

VEGETACIÓ:

El territori presenta una vegetació dominant de ma-
tolls i formacions arbus! ves. Les especies predominants 
són: Pi blanc (pinus halepensis), Alzina surera (quercus 
subei),Llen! scle(pistacia len! scus),Ginebre (junperus com-
muns) i brolles de romaní, bruc, argelaga, bufalaga i cistàci-
es.

ENTORN:

CAP DE CREUS

El Cap de creus és el punt més oriental de la península ibèrica, situat a l’extrem nord de la Costa Brava, al fi nal de 
una pe! ta península que s’endinsa a la mar Mediterrània i separa el Golf de Roses al sud i el Golf de Lleó al nord. 

És un terreny abrupte i rocós de 672 metres d’al! tud que s’alça sobre el mar formant una pe! ta península de ca-
ràcter muntanyós, tallada per nombroses entalladures a forma de pe! tes cales, orientades en funció de l’estructu-
ra de pissarra . Forma part dels Pirineus que s’endinsen dintre del mar per el massís del cap de Creus.

Avarca els municipis de Port de la Selva, La Selva de Mar, Llança, Cadaqués, Palau-saverdera,Roses i Vilajuïga.

La península del cap de Creus és un dels parcs naturals de més super$ cie protegida de Catalunya d’una extensió 
total de 13.844 ha, repar! des en 3.064 ha de marines i 10.760 ha terrestres, amb una riquesa excepcional en fau-
na, fl ora i també paisatgís! ca.

SITUACIÓ:

Municipi Selva de Mar

Comarca: Alt Empordà

Super$ cie: 7,19 Km2

Al! tud: 48 m msnm

Població:  209 Hab

DISTÀNCIES AMB POBLACIONS:

-Port de la Selva: 2 Km

-Llança: 6Km

-Cadaqués: 15 Km

-Portbou-Frontera França: 24 Km

LÍMITS TERME MUNICIPAL:

Nord: Port de la Selva

Est: Cadaqués

Sud: Roses i Palau-saverdera

Oest: Llançà.

-Figueres: 30 Km

-Girona: 70 Km

-Perpinyà: 56 Km

-Barcelona: 175 Km

CLIMA:

Tipologia: Mediterrani Humit

Temperatura mitjana anual: 15ºC

Temperatura mitjana màx diària es! u: 24ºC      

Temperatura mitjana mín diària es! u:18ºC

Temperatura mitjana màxdiària hivern: 13ºC

Temperatura mitjana mín diària hivern: 4ºC

Vents predominants: Tramuntana (nord-nord-oest) 
Garbí (sud-oest)

Precipitacions: 500-800mmLLEGENDA:
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PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS
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