CIRCULAR INFORMATIVA

OBLIGACIÓ D’INSCRIURE’S LES EMPRESES QUE CONTRACTEN AMB L’AJUNTAMENT I
AMB ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN EL REGISTRE OFICIAL DE
LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L’ESTAT (ROLECE)
Des de l’Ajuntament de Silla us informem d’una important novetat introduïda per la nova normativa de contractació
que obliga a les persones licitadores que es presenten a 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 depén 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.

A QUINES EMPRESES
AFECTA?

QUÈ APORTA EL ROLECE A LES
EMPRESES?

A totes les empreses que vulguen participar en el procediment
obert simplificat de contractació en l’Ajuntament de Silla i en
qualsevol altra Administració pública:
• Contracte de servei o subministrament de 35.000 a 100.000

euros

• Contracte d’obra de 80.000 a 2.000.000 euros

Per a la resta de procediments de contractació de superior quantia
que convoque aquest Ajuntament, no resulta preceptiu aquest
tràmit, però sí que és convenient.

El registre suposa un avantatge per a les
empreses, ja que no han de presentar la
documentació administrativa en cada
procediment de contractació i permet
concentrar els esforços en la proposta
tècnica i econòmica.

PER QUÈ?
És obligat segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que entrà en vigor el 9 de març de
2018.
La conseqüència de no estar inscrits en el ROLECE o en l'autonòmic, significarà la impossibilitat de concórrer a les
licitacions convocades, en aquest cas, per part de l’Ajuntament de Silla.
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COM ES REALITZA LA INSCRIPCIÓ?
La inscripció de les empreses en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses classificades de l’Estat (ROLECE)
és tracta d’un tràmit que les empreses han de
gestionar.
Segon l’article 96.1 de la Lle
Llei 9/2017, de 8 de
novembre” La inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará frente a todos los órganos de contratación del
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial,
solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo”

El ROLECE depén del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, Junta Consultiva d’Administracions Públiques
o bé de la comunitat autònoma corresponent. Es tracta d’un registre públic, electrònic, voluntari i gratuït.
El Registre té caràcter electrònic. Tant la sol·licitud d’inscripció com l’obtenció de certificats es tramiten de forma
telemàtica en https://registrodelicitadores.gob.es/
Per accedir al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) haurà d’identificar-se
forçosament perquè així ho ha determinat el Ministeri amb el seu DNI electrònic o amb el seu certificat digital CERES
(FNMT-RCM)
El certificat CERES (FNMT-RCM) es pot obtindre en l’Oficina d’Hisenda de Catarroja en C/ Mestre Manfredo
Monforte, 4. També es pot obtindre telemàticament en la web de la FNMT(www.cert.fnmt.es/certificados).Els passos
serien els següents:
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ENTRAR EN LA WEB

RECEPCIÓ DEL CODI

DESCÀRREGA DEL CERTIFICAT

https://www.sede.fnmt.gob.es/
c e r t i fi c a d o s / c e r t i fi c a d o - d e representante/persona-juridica i
punxar en “solicitar certificado”

En el correu indicat es rebrà un
codi. Amb aquest codi, l’escriptura
d’empresa i el DNI cal anar a
Hisenda (amb cita prèvia).

En Hisenda li donaran un codi de
descàrrega de certificat i haurà
de pagar 14 euros a l’hora de
descarregar el certificat en
software.

MÉS INFORMACIÓ (ATENCIÓ A PROVEÏDORS) I SUPORT ROLECE
Telèfon: 91 443 0995
https://registrodelicitadores.gob.es/
rolece@minhap.es
Per tal de facilitar més informació, us hi adjuntem una guia del Ministeri que pot ser del vostre interés i les preguntes
més freqüents.
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