
 
 

 
Palau de l’Abat   
17489 El Port de la Selva 
Tel. 972 19 31 91 
pncapcreus@gencat.cat 

 
PREGUNTES SOBRE LA REGULACIÓ D’ACCÉS A LA PUNTA DE CAP DE 
CREUS. ESTIU 2022 

Versió 21/07/2022  

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 vulnerables 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. Des de l’estiu passat se n’ha regulat 
l’accés durant Setmana Santa, estius i alguns ponts i festius, 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). Diàriament des 

de l’1 de juliol fins a 30 de setembre i els caps de setmana d’octubre i els dies 

31 d’octubre i 1 de novembre de 2022 no es permet el pas de vehicles entre les 

9:30h i les 21.30h per la carretera entre Cadaqués al Far de Cap de Creus. Per 

aquesta raó, es disposa de l’aparcament gratuït de 120 places al Corral d’en 

Morell, al nucli de Cadaqués, des d’on surten unes llançadores de l’empresa 

SARFA que traslladen 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 donaran servei continuat entre les 8h i 

les 23:30h diàriament des de l’1 de juliol fins a 30 de setembre, els caps de 
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setmana d’octubre i els dies 31 d’octubre i 1 de novembre de 2022. L’ús de 

mascareta és obligatori en els minibusos. 

El punt de sortida serà l’aparcament del Corral d’en Morell del nucli urbà 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). Algunes de 

les expedicions també sortiran de l’estació d’autobusos de Cadaqués. 

A l’aparcament del Corral d’en Morell hi haurà el punt de sortida de les 

llançadores, una caseta d’informació del Parc i un WC públic. La venta de 

tiquets es farà al bus mateix.  

Els horaris de la llançadora seran:  

 De les 8h a les 10h hi haurà sortides cada 40 minuts.  
La primera sortida és a les 8h al Corral d’en Morell.  

 De les 10h a les 21h hi haurà sortides cada 20 minuts. 

 De les 21h fins a les 23.59h hi haurà sortides cada 40 minuts.  
L’última sortida és a la punta de Cap de Creus a les 23.45h. 
 

A més, algunes expedicions sortiran o arribaran fins a l’estació d’autobusos de 

Cadaqués 

 Sortides des de l’estació de busos de Cadaqués cap al Corral d’en 
Morell a les  7:54h, 9:55h, 13:34h i 15:54h  

 
 Sortides des del Corral d’en Morell direcció cap a l’estació de busos de 

Cadaqués 9:45h, 13:25h, 14:45h, 15:45h, 21:05h i 00:05h 
 

Les tarifes per al servei de llançadora són les següents:  

Tarifa Preu 

Tarifa bitllet anada i tornada  
(major de 14 anys  i menors 65 anys) 

 
7 € 

Tarifa bitllet anada i tornada  
(entre 6 i 14 anys i majors de 65 anys) 

 
5 € 

Tarifa bitllet menors  
(entre 0 i 5 anys) 

 
Gratuït 

Tarifa bitllet senzill  
anada o tornada  

 
4 € 

Tarifa bitllet combinat amb 
allotjament i/o restaurant * 

 
3,50 € 

*Funcionament pregunta 5.  

L’ús de mascareta és obligatori en els minibusos. 

Les llançadores estan habilitades per a persones amb mobilitat reduïda.  
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Les mascotes, en concret gossos no perillosos, podran pujar a les llançadores 

sempre que vagin lligats i amb un màxim de 2 gossos per expedició. No està 

permès portar més d'un gos per persona i no podran pujar a les llançadores els 

gossos potencialment perillosos tal i com determina el reglament de 

l’ajuntament de Cadaqués.  

 

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 de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2022 amb un horari 

de 8h a 23.59h. Fora d’aquest horari restarà tancat i els vehicles que quedin al 

seu interior poden ser sancionats.  

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

WC públic i la caseta d’informació del Parc Natural de Cap de Creus.  

 

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 19h del 24 de juny a 12 de setembre i de 10h a 18h 

durant els caps de setmana de setembre, octubre i el dia 1 de novembre. Fora 

d’aquest horari l’aparcament de Tudela es tancarà i els vehicles que quedin al 

seu interior seran sancionats). 

Fora de l’horari de 9.30h a 21.30h l’accés a la carretera del far de Cap de 

Creus continua essent d’accés lliure.  

Les persones amb targeta de minusvàlua no tenen accés restringit, però han de 

presentar la targeta acreditativa al correu electrònic: 

accescapdecreus@cadaques.cat per tal d’introduir la matrícula a la base de 

dades i no ser sancionats. 

 

mailto:accescapdecreus@cadaques.cat
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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 cas que tingueu reserva en el restaurant, podreu gaudir d’un descompte a la 

llançadora i pagar un bitllet bonificat d'anada i tornada a un cost total de 3,5 €. 

Per això, l'usuari haurà de presentar la reserva feta al restaurant en el 

moment d'adquirir el bitllet. A més, en el viatge de tornada, l’usuari haurà de 

presentar el bitllet i el tiquet del restaurant amb un consum mínim de 20 € 

per persona. I en el cas que no presenti el tiquet del restaurant, haurà de 

pagar el viatge de tornada. Important, tenir en consideració que no es 

retornaran diners a cap usuari que demani el descompte en el viatge de 

tornada encara que justifiqui que ha consumit en el restaurant. I per tant, sense 

reserva prèvia, no podrà gaudir de la bonificació. 

 

En cas d’altres tipus d’activitat, 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. 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 pistes ni itineraris del Parc.  

En el cas de la carretera d’accés a la punta de Cap de Creus no estarà 

permès anar a peu ni en bicicleta per la carretera. Pel que fa a la llançadora, 

continuarà en funcionament per a traslladar els clients dels restaurants de la 

punta de Cap de Creus, sense cap més parada entremig.  
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7. 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.  

8. 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 de la 

legislació catalana 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 lliurement a cales situades fora de la 

Reserva, com Guillola, Sant Lluís, S’Alqueria, Portlligat, Sa Sabolla, Sa Conca, 

etc. 

9. Puc accedir al 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.  

 

10. 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. 

 

11. 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/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
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/
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12. On puc adreçar-me per a preguntes concretes del Parc Natural de 

Cap de Creus?  

A l’aparcament del Corral d’en Morell hi ha una caseta d’informació del Parc. 

També hi ha 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 trobarem un altre 

punt d’informació del Parc a la caseta del Paratge de Tudela. 

 

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/
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