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PREGUNTES SOBRE LA REGULACIÓ D’ACCÉS A LA PUNTA DE CAP DE 
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Versió 02/06/2021  

La Punta de Cap de Creus i el Paratge de Tudela són espais d’una gran 
singularitat, però alhora els seus valors naturals (geologia, paisatge, flora 
endèmica) són molt sensibles i vulnerable a l’ús públic si aquest és 
desordenat i massiu. Formen part de la Reserva Natural Integral de Cap de 
Creus, la figura de màxima protecció d’un Parc Natural a Catalunya i on no 
és permès sortir dels camins senyalitzats. Després de les aglomeracions i 
problemes de trànsit dels darrers estius i alguns ponts i festius, se n’ha 
regulat l’accés per a garantir que el/la visitant pugui gaudir millor de la 
visita a un indret tan excepcional. 
 

1. Es pot visitar la Punta de Cap de Creus i el Paratge de Tudela?  

 

Sí, la Punta de Cap de Creus i Paratge de Tudela es poden visitar.  

L’accés a peu és obert com sempre; existeix el camí antic del far i el GR11 

transpirinenc que sempre són transitables. Els itineraris de la Punta de Cap de 

Creus i Paratge de Tudela sempre són accessibles per a caminants.  

L’accés en bicicleta és obert com sempre; es pot accedir per la carretera 

asfaltada d’accés a la Punta de Cap de Creus. En aquest sentit, la bicicleta no 

es considera vehicle motoritzat. Tanmateix, cal recordar que l’itinerari circular de 

la Punta de Cap de Creus i l’itinerari del Paratge de Tudela només es poden fer 

caminant.  

L’accés en vehicle motoritzat, cotxe i motocicleta estarà regulat amb 

videovigilància (sanció prevista segons ordenança municipal). Des del 10 de juny 

fins a 30 de setembre de 2021 no es permet el pas de vehicles entre les 9:30h i 

les 20h per la carretera entre Cadaqués al Far de Cap de Creus. Per aquesta 

raó, s’ha habilitat un aparcament gratuït de 120 places al Corral d’en Morell, al 

nucli de Cadaqués, des d’on sortiran unes llançadores que traslladaran els 

visitants cap a la Punta de Cap de Creus.  

 

2. Com funcionen les llançadores per a visitar Cap de Creus? 

Les llançadores són uns minibusos que sortiran cada 20 minuts entre les 9:30h i 

les 20h. El punt de sortida serà l’aparcament del Corral d’en Morell del nucli urbà 
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de Cadaqués i les parades seran tres: Guillola, trencant d’accés al Paratge de 

Tudela i l’aparcament del far de Cap de Creus (anada i tornada). 

A l’aparcament del Corral d’en Morell hi haurà la caseta de venda de tiquets i un 

punt d’informació del Parc.  

 
Les tarifes per a ser transportat en vehicle (no pas pel concepte d’accés al Parc 

Natural, el qual és sempre gratuït) són les següents:  

Majors de 12 anys  Anada i tornada 8 € 

Entre 3-12 anys  Anada i tornada 5 € 

Menors i de 3 anys Gratuït 

Majors i de 65 anys  Anada i tornada 7 € 

Persones de Cadaqués  
(amb comprovació 
DNI)  

Anada i tornada 5 € 

 

També està previst que es pugui fer un sol trajecte amb la llançadora, ja sigui 

l’anada o la tornada. En aquest cas les tarifes són:   

Majors 12 anys  Anada o tornada 5 € 

Entre 3-12 anys  Anada o tornada 4 € 

Menors i de 3 anys Gratuït 

Majors i de 65 anys  Anada o tornada 5 € 

Persones de 
Cadaqués (amb 
comprovació DNI)  

Anada o tornada T 3 € 

      

3. Puc aparcar a l’aparcament del Corral d’en Morell? 

És un aparcament gratuït situat a la zona de S’Alqueria que es pot utilitzar només 

si es té la intenció de visitar la Punta de Cap de Creus. Aquest aparcament 

funcionarà del 10 de juny al 30 de setembre de 2021 amb un horari de 9.30h a 

21h. Fora d’aquest horari restarà tancat i els vehicles que quedin al seu interior 

seran sancionats.  

En aquest aparcament s’hi pot trobar: el punt de sortida de les llançadores, la 

caseta de venda de tiquets de les llançadores, un WC públic, un punt 

d’informació del Parc Natural de Cap de Creus i una petita àrea de pícnic.  
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4. No pot accedir cap vehicle  a la carretera del far de Cap de Creus? 

La majoria de vehicles no hi podran accedir, però els/les treballadors/es, les 

empreses de serveis, vehicles d’emergències, els/les residents als habitatges de 

Guillola, els/les propietaris/àries de finques al sector afectat i els/les veïns/es de 

Cadaqués (que paguen l’impost de vehicle motoritzat al municipi) hi podran 

continuar accedint amb el seu propi vehicle.  

Els aparcaments habilitats a la Punta de Cap de Creus per a aquests vehicles 

són el del Far de Cap de Creus (aparcament lliure) i l’aparcament del Paratge de 

Tudela (Horari de 10h a 18h durant els caps de setmana de juny i setembre. 

Horari de 9.30h a 19h des del 24 de juny a 12 de setembre, el qual serà gratuït 

durant aquest període. Fora d’aquest horari l’aparcament de Tudela es tancarà i 

els vehicles que quedin al seu interior seran sancionats). 

També fora de l’horari de 9.30h a 20h l’accés a la carretera del far de Cap de 

Creus continua essent lliure.  

Cal recordar que en aquesta carretera no està permès l’accés d’autocaravanes. 

La pernoctació amb qualsevol mena de vehicle no és permesa en cap punt 

d’aquest accés ni als seus aparcaments. 

 

5. I si tinc una reserva al restaurant o tinc una visita guiada 
concertada a la Punta de Cap de Creus en un horari determinat? 

En aquest cas, cal que pacteu amb l’empresa quina serà la millor manera per a 

garantir que pugueu ser a l’hora a la cita acordada.  

 
6. Quins itineraris senyalitzats hi ha a la punta de Cap de Creus? 

La Punta de Cap de Creus i Paratge de Tudela formen part de la Reserva Natural 
Integral de Cap de Creus, que és la figura de màxima protecció i on no està 
permès circular fora dels itineraris senyalitzats del Parc.  
 
Trobareu els itineraris senyalitzats en el quadríptic informatiu “Itineraris de la 
Punta de Cap de Creus” 
 
Podeu consultar tots els itineraris senyalitzats del Parc de forma detallada aquí.  
Recordeu que cal portar un calçat adient, aigua i preparar prèviament la ruta per 
evitar desorientar-se i dimensionar la distància i temps necessari.  
 
 
  

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/cap_de_creus/gaudeix_del_parc/equipaments-i-itineraris/itineraris/Itineraris-15-17-Cap-de-Creus-CAT.pdf
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/cap_de_creus/gaudeix_del_parc/equipaments-i-itineraris/itineraris/Itineraris-15-17-Cap-de-Creus-CAT.pdf
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/cap_de_creus/el_parc/mapa-parc/planol-guia-Cap-de-Creus-ca-es.pdf
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7. Ens podem banyar a les cales de la punta de Cap de Creus? 

La Punta de Cap de Creus i el Paratge de Tudela formen part de la Reserva 

Natural Integral de Cap de Creus, que és la figura de màxima protecció i on no 

està permès circular fora dels itineraris senyalitzats del Parc. Per això, es pot 

accedir a les cales on arriben els itineraris senyalitzats del Parc que són: cala 

Jugadora, cala Culip i cala Gentils. 

 

Així mateix, també es pot accedir sense problemes a les cales que fora de la 

Reserva, com són la badia de Guillola, Sant Lluís, S’Alqueria, Portlligat, Sa 

Sabolla, Sa Conca, etc. 

 
8. Puc anar pel Parc en bicicleta?  

En l’àmbit del Parc Natural de Cap de Creus el pas de bicicletes és recomanat 
als dos itineraris senyalitzats ciclables, que són el 12 i 13.  En el cas de voler 
accedir a la Punta de Cap de Creus, s’ha de fer obligatòriament per la carretera 
i la bicicleta no està subjecte a la restricció de pas.  

 
 

9. Puc contractar una visita guiada al Parc? 

Sí. Podeu trobar la informació de les empreses que treballen amb guies 
acreditats del Parc a http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cap-
creus/gaudeix-del-parc/guia-de-visita/que-shi-pot-fer/activitats-amb-guies-
acreditas-del-parc/ 

 
 

10. Es pot acampar al Parc? 

La normativa general del Parc estableix que l’acampada està prohibida fora 

d’aquelles zones preparades per a aquest ús com són els càmpings situats en 

els nuclis urbans dels municipis del Parc.  

 

  

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/cap_de_creus/el_parc/mapa-parc/planol-guia-Cap-de-Creus-ca-es.pdf
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cap-creus/gaudeix-del-parc/guia-de-visita/que-shi-pot-fer/activitats-amb-guies-acreditas-del-parc/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cap-creus/gaudeix-del-parc/guia-de-visita/que-shi-pot-fer/activitats-amb-guies-acreditas-del-parc/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cap-creus/gaudeix-del-parc/guia-de-visita/que-shi-pot-fer/activitats-amb-guies-acreditas-del-parc/
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11. On puc adreçar-me per a preguntes concretes del Parc Natural de 
Cap de Creus?  

A l’aparcament del Corral d’en Morell hi haurà un punt d’informació del Parc. 

També hi haurà un punt d’informació a l’Espai Cap de Creus, situat al far de Cap 

de Creus (on hi ha una exposició que es pot visitar) i també a la caseta del 

Paratge de Tudela hi ha un altre punt d’informació del Parc.  

 

Si voleu contactar-hi prèviament us podeu adreçar telefònicament o per correu 

electrònic al Punt d’Informació de la seu del Parc, al Palau de l’Abat del Monestir 

de Sant Pere de Rodes que està obert a diari al pncapcreus@gencat.cat  o al 

telèfon 972193191 (des del 24 de juny a 12 de setembre de 10h a 14h i de 15h 

a 18h; i la resta de l’any de 10h a 15h). 

 

També podeu consultar la web del Parc, on trobareu molta informació, consells i 

propostes: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cap-creus/inici/ 

 
 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cap-creus/inici/

