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EN L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS. ESTIU DE 2022 

 

Versió 14/7/2022  

El Parc Natural de Cap de Creus és un espai natural destacat pels seus valors 

naturals (geologia, paisatge, flora endèmica, etc.) que són molt sensibles i 

vulnerables a l’ús públic si aquest ús és desordenat i massiu. Després de 

l’agreujament de les aglomeracions i els problemes de trànsit dels darrers 

estius, se n’ha regulat l’accés per garantir que el/la visitant pugui gaudir d’una 

millor visita, amb tranquil·litat i seguretat, en aquests indrets tan excepcionals. 

 

1. Es pot accedir a la carretera de Montjoi?  

Sí, l’àmbit del Parc Natural de Cap de Creus dins el municipi de Roses es pot 

visitar.  

L’accés a peu és obert com sempre; hi ha el camí de ronda (GR-92) i l’itinerari 

de cap Norfeu que sempre són transitables. Els itineraris senyalitzats per a 

senderisme són accessibles a caminants.  

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

asfaltada que és l’itinerari 12 ciclable del Parc. En aquest sentit, la bicicleta no 

es considera vehicle motoritzat. Tanmateix, cal recordar que l’itinerari 16 de cap 

Norfeu no es pot fer en bicicleta, ja que és Reserva Natural Integral del Parc i 

només es pot fer caminant.  

L’accés en vehicle motoritzat de 2 rodes serà obert. Els vigilants de la 

barrera permetran l’accés als vehicles motoritzats de 2 rodes.  

L’accés en vehicle motoritzat de 4 rodes o més serà regulat. Des del 15 de 

juliol al 31 d’agost de 2022, no es permet el pas de vehicles entre les 10.30 h i 

les 16.30 h per la carretera de Montjoi. Hi haurà una barrera física i punt de 

control situat al mirador de punta Falconera que impedirà l’accés dels vehicles 

motoritzats que no compleixin els requisits.  
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2. Hi ha algun transport alternatiu? 

No s’ha habilitat cap transport públic específic. 

Sí que hi ha l’alternativa de llogar un taxi de Roses per a aquests trasllats dintre 

de l’horari restringit.  

En el cas de voler fer una visita turística a la zona, hi ha empreses com el 

trenet turístic de Roses o els transports marítims que fan rutes guiades per a 

visitants. 

En el nucli urbà de Roses, trobareu diferents zones d’aparcament per al vehicle 

privat. Les principals zones s’indiquen orientativament en aquest mapa. 

 

3. No pot accedir cap vehicle a la carretera de Montjoi? 

La majoria de vehicles no hi podran accedir, però sí que hi tindran accés dins 

l’horari restringit els següents:  

▪ Propietaris o llogaters d’habitatges, finques i activitats; empresaris/es i 

treballadors/es (caldrà mostrar en el punt de control una declaració 

responsable signada que servirà per a tota la temporada). En el cas de 

llogaters d’habitatges i treballadors/es d’activitats, caldrà indicar les dades 

del/de la propietari/ària, però no cal la seva co-signatura. 

▪ Visites a propietaris/àries o llogaters/es d’habitatges i finques situades 

dintre de l’àmbit (caldrà mostrar en el punt de control una declaració 

responsable signada que tindrà validesa puntual). En aquest cas, també 

s’hauran d’indicar les dades del/de la propietari/ària, però no caldrà la 

seva co-signatura. 

▪ Clients/es d’activitats situades en el Parc. No cal cap declaració, sinó que 

l’acreditació de la reserva prèvia ja habilitarà per a l’accés (acreditació de 

reserva per mitjans habituals, en paper o electrònicament). 

▪ Vehicles d’empreses subministradores i de manteniments, serveis de 

transport i paqueteria, vehicles d’administracions, vehicles de transport 

públic i altres vehicles amb autorització municipal.  

I, fora de l’horari de 10.30 h a 16.30 h, l’accés a la carretera serà lliure.  

En tots aquests casos, els vehicles només poden aparcar en les zones 

d’aparcament habilitades.  

La web de l’Ajuntament de Roses conté el model de declaració responsable 

(DR). El document es pot signar digitalment o en paper. En el punt de control, 

es podrà mostrar en paper o en una còpia digital en un telèfon mòbil, tauleta, 

etc. 

https://www.roses.cat/la-vila/medi-ambient-i-platges/fitxers/platges/acces-motoritzat-pncc/18_Fulleto_aprovat.pdf
https://www.roses.cat/la-vila/medi-ambient-i-platges/fitxers/platges/acces-motoritzat-pncc/declaracio-responsable
https://www.roses.cat/la-vila/medi-ambient-i-platges/fitxers/platges/acces-motoritzat-pncc/declaracio-responsable
https://www.roses.cat/la-vila/medi-ambient-i-platges/fitxers/platges/acces-motoritzat-pncc/declaracio-responsable
https://www.roses.cat/la-vila/medi-ambient-i-platges/fitxers/platges/acces-motoritzat-pncc/declaracio-responsable
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4. I si tinc una reserva al restaurant, bar i hotel, o tinc una activitat o 

visita concertada a una empresa d’aquest àmbit en l’horari d’accés 

restringit? 

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

garantir que pugueu ser a l’hora a la cita acordada. Si cal accés durant l’horari 

restringit, us hauran d’enviar una acreditació per mostrar als vigilants del 

tancament.  

 

5. I si durant l’estiu s’activa el Pla Alfa 3 de prevenció d’incendis? 

El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals per 

definir les actuacions de vigilància i prevenció d'incendis, davant les situacions 

de perill d’incendi forestal que es puguin produir.  

Aquestes situacions de perill d’incendis forestals es graduen en una escala de 

4 nivells operatius (del nivell 0 al nivell 3). El nivell 3 correspon al nivell 

extrem de perill d’incendi, el màxim que es preveu. 

Per això, amb l’activació del Pla Alfa 3 al massís de Cap de Creus no es 

permet l’accés al medi natural, ni tampoc fer senderisme o circular en 

bicicleta per cap itinerari. Pel que fa a l’accés en vehicle a les cales de Roses, 

només es permet en l’horari permès per les restriccions i sense possibilitat 

d’accedir a cap de les pistes i camins que condueixen al Parc Natural o que 

surtin de la carretera. D’aquesta manera només estaria permès l’accés a les 

cales de Montjoi, Pelosa i Jóncols.  

 

6. Quins itineraris de senderisme es poden fer? 

Trobareu els itineraris senyalitzats del Parc en el plànol guia de l’àmbit del 

Parc. Recordeu que cal dur calçat adient i aigua, preparar prèviament la ruta 

per evitar desorientar-vos i dimensionar la distància i el temps necessaris.  

 

En el cas de l’itinerari de Cap Norfeu, que és una Reserva Natural Integral, és 

obligatori no sortir dels itineraris senyalitzats del Parc. 

 

 

7. 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.  

 

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/web/.content/Xarxa-de-parcs/cap_de_creus/el_parc/mapa-parc/planol-guia-Cap-de-Creus-ca-es.pdf
http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/cap_de_creus/gaudeix-parc/equipaments-i-itineraris/itineraris/Nou-itinerari-16-DEFINITIU.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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8. Es pot acampar al Parc? 

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

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

els nuclis urbans dels municipis del Parc.  

 

Els vehicles només poden aparcar en els aparcaments habilitats a la zona. A 

més, als aparcaments de Montjoi, Pelosa, punta Falconera i Jóncols no es 

permet l’estacionament de vehicles de 00 h - 6 h. 

 

9. Puc contractar una visita guiada al Parc? 

Sí. Podeu trobar la informació de les empreses que treballen amb guies 
acreditats del Parc a la pàgina d’Activitats amb guies acreditats del Parc. 

 

10. On puc adreçar-me per a preguntes concretes sobre el Parc Natural 

de Cap de Creus?  

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

electrònic a: 

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

Sant Pere de Rodes, obert cada dia, correu electrònic 

pncapcreus@gencat.cat  o telèfon 972 193 191 (des del 24 de juny al 12 

de setembre de 10 h a 14 h i de 15 h a 18 h; i la resta de l’any de 10 h a 

15 h). 

▪ L’Oficina de Turisme de Roses, correu electrònic turisme@roses.cat i 

telèfon 972 150 537. 

 

També podeu consultar la web de l’Ajuntament de Roses amb tota la 

informació, així com la web del Parc, on trobareu molta informació, consells i 

propostes. 

 

 

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/
mailto:turisme@roses.cat
https://www.roses.cat/la-vila/medi-ambient-i-platges/medi-ambient-i-platges/mesures-provisionals-de-restriccio-dacces-al-parc-natural-del-cap-de-creus
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cap-creus/inici/
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