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El Parc Natural de l’Alt Pirineu té la necessitat de cobrir mitjançant la formalització 

d’un contracte menor de durada determinada el servei de vigilància de l’ús públic 

a la vall de Bonabé durant el període de màxima afluència, per un període de 

dos mesos i mig.  
  
  
1.        Descripció del contracte menor 

  
Nom del servei: servei de vigilància del Parc Natural de l’Alt Pirineu a la vall de Bonabé 
Concepte: Vigilància i atenció informativa de 2 persones al visitants que accedeixen 

amb vehicle a la vall de Bonabé  

Dotacions: les necessàries per cobrir el servei en la seva totalitat 
Unitat directiva: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
Centre de treball: Parc Natural de l’Alt Pirineu 
Localitat: Refugi del Fornet (Alós) i Marimanha (Alós) 
  
 
2.        Funcions del servei a contractar 

  
 Vigilància i control de pas de l’accés motoritzat a la vall de Bonabé als punts del 

Fornet (entrada per Valls d’Àneu) i Marimanha (entrada per la val d’Aran)  en 

base a la normativa vigent s’han instal·lat unes casetes 

 Limitació del pas a tots els vehicles tipus moto, ATV, quad i buggie a partir del 

30 de juny moment en que està previst s’implementi la Zona d’Especial 

Protecció de la Qualitat Acústica 

 Així s’implementi control de pas dels vehicles tant d’entrada com de sortida que 

han fet la reserva d’aparcament a través de la plataforma 

www.valldebonabe.com. En cas no l’hagin fet informar-los de com fer-la via el 

mòbil i en cas de necessitat que no s’ensurten realitzar el cobrament via 

datàfon que es subministrarà al vigilant. 

 Informació al visitant sobre la normativa existent i l’oferta de visita (es 

disposarà d’un plànol guia informatiu amb la normativa de la zona gratuït per 

poder entregar al visitant) i estat d’equipaments de la zona.  

 Control del bon funcionament del sistema automàtic de control de pas per 

lectura de matrícules un cop s’implementi 

 Control i traspàs d’informació de l’estat dels equipaments a la zona. 
 Recull de dades estadístiques de visitants que accedeixen a la zona 

 Altres de suport a l’àrea d’ús públic. 

  
  
3.        Aspectes imprescindibles per presentar oferta  (a l’empresa o autònom i 

personal aportat per l’empresa o autònom que presenti l’oferta) 

  
 Coneixements mínims de llengua estrangera (preferiblement francès i/o 

anglès) del personal aportat per l’empresa adjudicatària. 

 Coneixement del territori del Parc Natural i en especial de la vall de Bonabé 

 Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle propi pels dos vigilants apte per 

circular per la pista forestal de Bonabé 

 Experiència en tasques similars.  

 Disposar de dos aparells de radiofreqüència amb abast de  mínim de 15 km per 

contactar  entre els dos punts de control (per garantir la comunicació 

permanent). A la vall de Bonabé no hi ha cobertura de telèfon mòbil. En cas de 

http://www.valldebonabe.com/
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necessitat es podran fer trucades al 112 per avisar els Agents rurals o Mossos 

al refugi del Fornet. 

 El personal contractat o autònom caldrà estar donat d’alta al regim de la 

seguretat social els dies que presti el servei.  

 L’adjudicació serà únicament per l’oferta econòmica presentada 

 

 
 

4.        Participació i procediment de selecció 

 

 En cas d’estar interessat comunicar-ho a la direcció del Parc al Correu 

mlujan@gencat.cat o telèfon 973622335 abans del 13 de juny per tal d’anotar 

el contacte de correu electrònic per tal de sol·licitar-li oferta econòmica  

 S’estipula com a preu màxim del servei per presentar oferta el de 19 €/h + IVA 

= 22,99 €/h que és el mateix preu màxim en altres parcs naturals de 

Catalunya 

 El servei s’haurà d’oferir entre les 9h30 a 14h i de 15h30 a 18h30 (7h30 /dia) 

en les hores que hi ha major entrada de visitants, tot i que poden ser variables 

en funció de les necessitats a mesura que s’implementa el servei 

 El còmput d’hores total del servei ha de ser de 385,5 h x 2 = 771 h més 10 h 

de redacció memòria resultats i incidències vàries 

 L’import màxim per tant serà de 781 h x 22,99 = 17.955,19 € 

 Es podrà facturar mensualment a final del mes de les hores realitzades 

 El pagament és màxim a 30 dies de la data de factura presentada 

 Es realitzarà una jornada formativa prèvia de 3h el 20 de juny 

 S’entregarà un xalecos sense mànigues identificatius com vigilants del Parc que 

siguin necessaris pel personal contractat 

 El criteri d’adjudicació, si es compleixen els requisit serà únicament per preu 

Annex 1: Calendari del servei a oferir 

Tot seguit, es detalla el calendari del servei a oferir pel servei de vigilància a la 

capçalera de la Vall Bonabé al Parc Natural de l’Alt Pirineu.  
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