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Des de l'Ajuntament de Xàbia us fem arribar informació important relacionada
amb la nova normativa de contractació que obliga als licitadors que es
presenten en processos de contractació en l'Administració realitzats a través d'un
procediment obert simplificat a estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) que depèn del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, tal com disposa l'article 159.4-a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Per a la resta de procediments de contractació de superior quantia que convoque
aquest Ajuntament, no resulta preceptiu aquest tràmit, però sí convenient.
L'Ajuntament podrà acordar la utilització d'aquest procediment obert simplificat
quan el valor benvolgut del contracte d'obra siga igual o inferior a 2.000.000€ o
100.000€ en el cas de contractes de subministrament o serveis, és a dir, la immensa
majoria de contractes que formalitza aquest Ajuntament.
Sense el compliment d'aquest registre, no serà possible contractar amb qualsevol
administració pública mitjançant el procediment obert simplificat, a partir del 9 de
setembre.
La primera cosa a tenir en compte és que per a accedir al Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat haurà d'identificar-se forçosament amb el
seu DNI electrònic o amb el seu certificat digital CERES (FNMT-RCM) , un certificat
que l'Ajuntament no pot expedir (sí gestionem l'obtenció del certificat de la ACCV),
però que vostè podrà obtenir en l'Oficina d'Hisenda de Dénia. També es pot obtenir
telemàticament en la web de la FNMT. Els passos serien els següents:
• Entrar en la web https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-derepresentante/persona-juridica i punxar a sol·licitar certificat
• En el correu indicat es rebrà un codi. Amb aquest codi, escriptura d'empresa i
DNI cal anar a Hisenda. Amb CITA PRÈVIA
• En Hisenda li donaran un codi de descàrrega de certificat on haurà de pagar (14
euros) a l'hora de descarregar el Certificat en programari.
La inscripció facilita la participació a les empreses en la contractació amb
l'Administració, ja que evita la necessitat d'aportar en cada procediment tota la
documentació que acredita les circumstàncies que consten en el registre. Així mateix,
redueix i agilita les càrregues administratives
Per a formalitzar la inscripció, que és gratuïta, és necessari que l'interessat o el
seu representant disposen de certificat electrònic i que presenten una sol·licitud
telemàtica,
usant
el
formulari
que
es
troba
en
l'adreça
https://registrodelicitadores.gob.es/. Posteriorment, s'ha d'incorporar la documentació
acreditativa, com és el cas de les escriptures de constitució, modificació, la justificació
d'estar inscrit en el Registre Mercantil o els comptes anuals.
Adjuntem una guia del Ministeri que pot ser del seu interès.
• MANUAL DE TRAMITACIÓ
• MANUAL RAPID DE TRAMITACIO
 ACCÉS RÀPID A ROLECE
• PREGUNTES FREQÜENTS
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