NOTA INFORMATIVA
Nou servici tutorial municipal per a la inscripció d'empresaris i
contractistes en el ROLECE.
El Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) es crea en
compliment del que disposen els articles 301 a 307 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic. El Registre té caràcter electrònic, i tant les sol·licituds
d'inscripció com l'obtenció de certificats es tramiten de manera telemàtica, acreditant-se la
identitat del sol·licitant per mitjà de l'ús d'un certificat electrònic.
Quina avantatge té per a l'empresari estar inscrit en el ROLECE?
Li permet a l'empresari presentar-se als concursos públics a l'estar inscrit, siga quin siga
la seua tipologia, amb un certificat emés, en este cas, pel Ministeri d'Hisenda.
Quant costa inscriure's en el registre de licitadors?
No hi ha cap cost.
L'Ajuntament d'Almussafes, dins de l'estratègia publica de contractació municipal, ha
definit com un dels objectius la “Formació a les empreses domiciliades a Almussafes“.
L'Ajuntament ha establit un servici tutorial per a ajudar als empresaris a presentar
les seues ofertes en la plataforma (https://contrataciondelestado.es) de manera correcta
amb el suport d'un manual molt pràctic a l'hora de seguir les indicacions per a
presentar una oferta. També es donarà suport en la configuració dels equips
informàtics de l'empresa que ho sol.licite per a accedir mijançant certificat electrònic
a la plataforma ROLECE (https://registrodelicitadores.gob.es/) i procedir a l'alta de
l'empresa en els registre de licitadors (pas previ a la presentació d'una oferta). Les
sol.licituds dels empresaris i contractistes amb domicili fiscal a Almussafes seran
ateses de forma personalitzada i per prèvia cita amb l'informàtic
Salvador Navarro Calatayud
Cita prèvia a través del mail: almussafes_opi@gva.es
Esta formació és necessària, ja que una de les principals novetats de la Nova Llei de
Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, (art. 159) és la incorporació del
procediment obert simplificat en l'article 159. Este procediment naix amb la finalitat de
simplificar tràmits i amb la necessitat d'agilitzar la licitació dels contractes públics, la qual
cosa implicarà que siga molt utilitzat en la pràctica, i es convertisca en el procediment més
utilitzat en la gestió de la contractació municipal. Es podrà aplicar a contractes d'obra
d'import inferior a 2.000.000 € i de Servicis i Subministraments inferior als 100.000 €.
Cal ressaltar que és de vital importància estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic, o quan procedisca De conformitat amb el que
establix l'apartat 2 de l'article 96 en el Registre Oficial de la corresponent Comunitat
Autònoma, per a participar en les licitacions tramitades pel procediment obert simplificat.
Per tant, aquelles empreses d'obres i servicis que no estiguen classificades, i les
empreses de subministraments, hauran d'inscriure's en el dit ROLECE o obtindre la

Classificació de Contractistes, ABANS DEL 9 DE SETEMBRE DE 2018. Per a accedir al
Registre pròpiament dit, es necessita identificació electrònica per mitjà de DNIe o
Certificat de firma digital.

Estar inscrit en el ROLECE suposa una
l'empresari:

sèrie d'avantatges

ja que

permet a

Accés a nombre més gran de licitacions: Les entitats inscrites podran licitar en
Procediments Oberts Simplificats. Les que no estiguen inscrites, no ho podran fer.
Reducció considerable de l'elevada càrrega de documentació administrativa a aportar en
els processos de licitació, substituint-la per la certificació electrònica del ROLECE.
Reducció de costos directes (gastos notarials) i indirectes (temps de treball) per a cada
procés de licitació.
Visibilitat: Estar donat d'alta en una base de dades a què els diferents organismes poden
accedir a la recerca d'empreses que oferisquen els servicis o productes que necessiten.
Informació: Accés a base de dades d'empreses que estiguen interessades a formar Unió
Temporal d'Empreses (UTEs)
Col·laboració: Possibilitat d'inscriure a la seua entitat en la base de dades com
interessada a formar UTEs.
Accés directe a la sol·licitud del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). Amb la
inscripció en el ROLECE, part de la confecció d'este document es realitza de forma
automàtica.
Acreditació: Les empreses classificades podran acreditar la vigència de les seues
classificacions de contractistes a través del certificat ROLECE, demostrant d'eixa forma la
seua capacitat tècnica i econòmica exigida per l'òrgan licitador.
En definitiva, el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
(ROLECE) es convertix en una ferramenta imprescindible per a les empreses i entitats
que desitgen contractar amb les Administracions Públiques en general i amb este
Ajuntament en particular.
Almussafes, a 31 de juliol de 2018

El Regidor delegat d'Obres i Servicis i de Noves Tecnologies.
Signat: Andrés López Herreros.

