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Annex núm. 9.1
ALTRES PROPOSTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

El senyor/a .................................. amb DNI ...................., en nom i representació de
............................, en qualitat de ......................., amb domicili a ................................
carrer ................................................................ núm. .............., assabentat de l’anunci
publicat al perfil de AEROPORTS DE CATALUNYA i de les condicions i requisits que
s'exigeixen per a l'adjudicació de dret de superfície sobre la parcelꞏla núm. D1 situada
a l’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell, complementa la seva oferta mitjançant la
següent proposta en relació als criteris d’adjudicació qualitatius consistents en
aspectes mediambientals:
Criteris Qualitatius Aspectes Mediambientals

SÍ

NO

El projecte constructiu* preveu (o preveurà en cas que aquest no
s'incorpori al sobre núm. 2) que l'hangar que es construeixi adopti
mesures d'estalvi i eficiència energètica:
El projecte constructiu* preveu (o preveurà en cas que aquest no
s'incorpori al sobre núm. 2) que l'hangar que es construeixi utilitzi
energia procedent de fonts renovables:
El licitador presenta el projecte constructiu* conjuntament amb
l'annex núm. 9 al Sobre núm. 2
(*) "Projecte constructiu" definit en l'apartat 13 de les Bases Reguladores

(Notes:
-

Marcar amb una “X” en la casella del SÍ / NO

Barcelona, ……… de ……………de…………..
Signatura i segell licitador:

Avinguda Litoral, 36‐40
08005 Barcelona
Tel. 93 327 83 68
Fax 93 221 98 06
aeroports@aeroports.cat
www.aeroports.cat
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Annex núm. 9.2
ALTRES PROPOSTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

El senyor/a .................................. amb DNI ...................., en nom i representació de
............................, en qualitat de ......................., amb domicili a ................................
carrer ................................................................ núm. .............., assabentat de l’anunci
publicat al perfil de AEROPORTS DE CATALUNYA i de les condicions i requisits que
s'exigeixen per a l'adjudicació de dret de superfície sobre la parcelꞏla núm. D1 situada
a l’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell, complementa la seva oferta mitjançant la
següent proposta en relació als criteris d’adjudicació qualitatius consistents en
aspectes d’impacte econòmic i social, i declara que en el moment de presentació de
les ofertes:
CRITERIS QUALITATIUS ASPECTES IMPACTE ECONÒMIC I
SOCIAL

L'empresa licitadora té contractats el següent nombre de
treballadors/es:

Barcelona, ……… de ……………de…………..
Signatura i segell licitador:
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Marca
r amb
X
De 6 a 10
treballadors/es
De 11 a 20
treballadors/es
De 25 a 25
treballadors/es
Més de 50
treballadors/es

Annex núm. 9.3
ALTRES PROPOSTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

El senyor/a .................................. amb DNI ...................., en nom i representació de
............................, en qualitat de ......................., amb domicili a ................................
carrer ................................................................ núm. .............., assabentat de l’anunci
publicat al perfil de AEROPORTS DE CATALUNYA i de les condicions i requisits que
s'exigeixen per a l'adjudicació de dret de superfície sobre la parcelꞏla núm. D1 situada
a l’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell, complementa la seva oferta mitjançant la
següent proposta en relació als criteris d’adjudicació qualitatius consistents en altres
aspectes d’impacte social, i declara que l’empresa a la que representa promou les
següents iniciatives en matèria social, ja implementades en el moment de presentació
de les ofertes:
• Mesures socials pels treballadors: .............SI ....................NO
(assenyalar opció inclosa en la oferta del licitador. Aquest model haurà d’anar
acompanyat de la corresponent descripció detallada dels avantatges socials que
l’empresa ofereix als seus treballadors).
• Pla d’igualtat entre homes i dones: .
..............SI ....................NO
(assenyalar opció inclosa en la oferta del licitador. Aquest model haurà d’anar
acompanyat de la corresponent descripció detallada del pla d’igualtat que l’empresa té
implantat).

Barcelona, ……… de ……………de…………..
Signatura (i segell) licitador:

Avinguda Litoral, 36‐40
08005 Barcelona
Tel. 93 327 83 68
Fax 93 221 98 06
aeroports@aeroports.cat
www.aeroports.cat
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