
 

Plec de condicions tècniques per a la contractació del servei de guarda de ramats de muntanya 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIO DEL SERVEI DE GUARDA DELS RAMATS 

EN ELS AGRUPAMENTS [NOM DELS AGRUPAMENTS DE RAMATS] DURANT EL PERIODE DE 

MUNTANYA 

 

 

1.- OBJECTE I ABAST 

Descripció 

És objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques, la licitació del servei de guarda dels ramats 

dels agrupaments [NOM DELS AGRUPAMENTS DE RAMATS], per part de pastors/es de muntanya 

professionals, durant el període estipulat en aquest plec de condicions.  

 

2.- CONDICIONS DEL SERVEI DE GUARDA DELS RAMATS 

Dates 

El servei de guarda dels agrupaments de ramats a les muntanyes de [NOM DELS AGRUPAMENTS 

DE RAMATS] es realitzarà entre [DATA INICI SERVEI] i [DATA FINALITZACIÓ SERVEI]. S’espera que 

els ramats pugin a muntanya a data [DATA EN QUE PUGEN ELS RAMATS] i hi restin fins [DATA EN 

QUE BAIXEN ELS RAMATS].  

 
Tasques a executar 
 

1. Vigilància dels ramats assignats durant 6 dies a la setmana. Es disposarà d’un dia de 

repòs setmanal, el qual es triarà per consens entre les parts implicades i podrà ser un dia 

diferent a escollir cada setmana o el mateix dia de cada setmana.  

2. Residir en permanència a la muntanya, pernoctant un total de 5 nits a la setmana a la o 

les cabanes assignades, excepte el dia de repòs setmanal i excepte en cas de força 

major. 

3. Conduir el ramat de manera que asseguri el millor engreixament possible dels animals 

tot vetllant perquè pasturin el conjunt de sectors de la muntanya i la mantinguin en bon 

estat (pla de pastura). 

4. Detectar les malalties i efectuar les cures, si és possible. Alertar els ramaders si és 

necessari. 

5. Alertar [el president de l’agrupament, ramaders, entitat contractant] de qualsevol 

esdeveniment major que ocorri a la muntanya (mortalitat, accident greu, epidèmia, etc.) 

6. Vetllar per una bona gestió del ramat i els gossos respecte els altres usuaris de la 

muntanya. 

7. Mantenir els seus equipaments ordinaris de la muntanya en bon estat, vetllar pel seu 

bon us i mantenir-los nets i endreçats un cop finalitzada la temporada. Els equipaments 

ordinaris que es posen a la disposició dels pastors/es son els següents: [a precisar quins i 

a on es troben: cabanes, mànigues, abeuradors, etc.] 
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8. Mantenir i tenir cura del material cedit per la prevenció de danys:  [a precisar quin 

material: bateries, malles, llums, etc.]. Caldrà que un cop acabada la temporada el 

material es [deixi dins la cabana ben recollit, es torni a l’entitat contractant, etc.]. 

9. Utilitzar els mitjans de prevenció de danys que informin els tècnics. 

10. Tancar els animals a la nit en els tancats elèctrics. 

11. Tenir sota control i actualitzat el quadern de muntanya, que reflexa el funcionament 

quotidià de la muntanya. Aquest quadern menciona: les condicions meteorològiques, la 

localització dels animals, aparellaments, malalties observades, cures efectuades, pujada 

o baixada dels animals durant el període de muntanya, i qualsevol altre informació 

important. 

12. Aquest quadern serà entregat obligatòriament a [el president de l’agrupament, 

ramaders, entitat contractant] al final del període de muntanya, i revisat per la mateixa 

entitat o persona. 

13. D’una manera general, vetllar per l’execució de totes les disposicions necessàries per la 

bona conducció dels animals que li son confiats. 

14. En tots els casos, l’ interlocutor principal del pastor/a és [el president/a de 

l’agrupament, ramaders/es, entitat contractant], també és l’única persona a precisar o 

modificar les seves missions. 

Característiques de les muntanyes i detall dels equipaments que es posen a disposició 
 
1) [MUNTANYA 1]: 
- Nombre i tipus d’animals:  
- Nombre de propietaris/es dels ramats: 
- Nombre d’anys que aquests ramats pugen a aquesta muntanya: 
- Nombre d’hectàrees: 
- Alçada mínima – alçada màxima: 
- Condicions meteorològiques habituals: 
- Nombre d’atacs de fauna salvatge produïts en les dues temporades anteriors:  
- Accessos: [explicar si hi ha pistes que es puguin fer amb cotxe per facilitar la tasca de vigilància] 
- Cabana 1 [nom de la cabana]: 

• Electricitat: [plaques solars, no en té, generador, etc] 

• Aigua corrent: 

• Aigua calenta: 

• Lavabo i dutxa: 

• Cobertura mòbil: 

• Cuina: 

• Accés: [explicar si es pot arribar amb cotxe normal o 4x4 a les cabanes o si no es 
pot arribar amb cotxe (en aquest cas, indicar a quanta estona a peu estan les 
cabanes de l’aparcament del cotxe), pista en bon estat o no, distància en temps 
fins al poble més proper amb serveis]. 

- Cabana 2 [nom de la cabana]: 

• Electricitat: [plaques solars, no en té, generador, etc] 

• Aigua corrent: 

• Aigua calenta: 
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• Lavabo i dutxa: 

• Cobertura mòbil: 

• Cuina: 

• Accés: [explicar si es pot arribar amb cotxe normal o 4x4 a les cabanes o si no es 
pot arribar amb cotxe (en aquest cas, indicar a quanta estona a peu estan les 
cabanes de l’aparcament del cotxe), pista en bon estat o no, distància en temps 
fins al poble més proper amb serveis]. 

- Altres equipaments i el seu estat: [mànigues, pletes, abeuradors...] 
 
2) [MUNTANYA 2 (EN CAS QUE HI HAGI MÉS D’UNA MUNTANYA A LICITAR)]: 
- Nombre i tipus d’animals:  
- Nombre de propietaris/es dels ramats: 
- Nombre d’anys que aquests ramats pugen a aquesta muntanya: 
- Nombre d’hectàrees: 
- Alçada mínima – alçada màxima: 
- Condicions meteorològiques habituals: 
- Nombre d’atacs de fauna salvatge produïts en les dues temporades anteriors:  
- Accessos: [explicar si hi ha pistes que es puguin fer amb cotxe per facilitar la tasca de vigilància] 
- Cabana 1 [nom de la cabana]: 

• Electricitat: [plaques solars, no en té, generador, etc] 

• Aigua corrent: 

• Aigua calenta: 

• Lavabo i dutxa: 

• Cobertura mòbil: 

• Cuina: 

• Accés: [explicar si es pot arribar amb cotxe normal o 4x4 a les cabanes o si no es 
pot arribar amb cotxe (en aquest cas, indicar a quanta estona a peu estan les 
cabanes de l’aparcament del cotxe), pista en bon estat o no, distància en temps 
fins al poble més proper amb serveis]. 

- Cabana 2 [nom de la cabana]: 

• Electricitat: [plaques solars, no en té, generador, etc.] 

• Aigua corrent: 

• Aigua calenta: 

• Lavabo i dutxa: 

• Cobertura mòbil: 

• Cuina: 

• Accés: [explicar si es pot arribar amb cotxe normal o 4x4 a les cabanes o si no es 
pot arribar amb cotxe (en aquest cas, indicar a quanta estona a peu estan les 
cabanes de l’aparcament del cotxe), pista en bon estat o no, distància en temps 
fins al poble més proper amb serveis]. 

- Altres equipaments i el seu estat: [mànigues, pletes, abeuradors...] 
 
Disposicions per part de l’entitat licitadora 
 
[EL PRESIDENT/A DE L’AGRUPAMENT, RAMADERS/ES O ENTITAT CONTRACTANT] pren les 
disposicions necessàries perquè el pastor/a disposi del següent: 
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• Llista dels animals confiats al pastor/a (autorització de transhumància dels ramats pel 

propietari, document d’autorització de la utilització de la muntanya, numero 

d’identificació, tipus d’animals, dades de contacte dels propietaris dels ramats). 

• Quadern de muntanya. Aquest quadern es conservarà a la muntanya durant la 

temporada i serà entregat a [el president/a de l’agrupament, ramaders/es, entitat 

contractant] al final de la temporada de muntanya, degudament complimentat. 

• Farmaciola de primers socors. 

• Productes veterinaris necessaris per les cures dels animals amb les receptes 

corresponents fetes pels veterinaris. 

L’entitat contractant contempla indemnitzar les despeses de: 

kilometratge  __€/km                             menjar __€/mes            

despeses telefòniques                      equipament personal (roba de pluja, guants, etc.) 

menjar pels gossos   altres 

 
3.- PRESENTACIO DE LES OFERTES 
 
Les ofertes presentades hauran de contenir: 

• Descripció detallada de la formació i l’experiència i responsabilitats preses pels/les 
sol·licitants en el mateix tipus de feina o similars realitzades anteriorment. 

• Descripció breu de dues situacions complicades o difícils en les que s’han trobat a 
muntanya cada un dels sol·licitants i com s’han resolt. 

• Dos contactes per cada un dels/les sol·licitants, de ramaders/es o altres persones que 
puguin donar referències de la qualitat de la feina que hagin desenvolupat prèviament. 

• Pressupost desglossat. 
 
 
4.- CRITERIS D’ADJUDICACIO 
 
L’adjudicació es farà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, tenint en compte la 
formació i experiència demostrable en tasques similars de les persones que realitzaran la guarda 
dels ramats.  
 
 
 


