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Ordenanza número 53  
 
 
 

“REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE DE 
LICITADORS DE LA FONT D'EN CARRÒS” 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
El Ple de l'Ajuntament de La Font d'en Carròs va aprovar en sessió ordinària de 10 de març de 2016 
la creació d'un registre de licitadors que permeta als proveïdors interessats inscriure's com a 
oferents de serveis a l'administració municipal amb l'objectiu de generar una base de dades 
d'empreses i particulars on siga possible valorar amb criteris objectius la seua capacitat, àmbit 
d'actuació i experiència. Aquesta informació serviria per a informar els proveïdors de possibles 
activitats susceptibles de contractació en el futur. 
 
L'autonomia municipal, garantida per l'article 140 de la Constitució,  pot utilitzar-se per a la 
simplificació de tràmits administratius garantint els principis d'eficiència i igualtat. El present 
reglament compleix doncs amb aquesta finalitat, sense assumir cap de les funcions atribuïdes en 
exclusiva per Llei a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat o a la Junta de 
Contractació administrativa de la Generalitat Valenciana, com la qualificació d'empreses o la 
inscripció de prohibicions per a contractar. L'objectiu del present reglament és únicament 
simplificar la presentació i estudi de la documentació administrativa i facilitar que empreses locals 
de xicoteta o mitjana dimensió puguen concórrer a aquelles licitacions per a les quals estiguen 
capacitades.  
 
Article 1.- Es crea en l'àmbit organitzatiu de l'Ajuntament de La Font d'en Carròs un Registre 
Municipal de Licitadors. El Registre de Licitadors de l'Ajuntament de La Font d'en Carròs té per 
objecte:  
 
a) Facilitar la concurrència i agilitar la tramitació dels procediments administratius de contractació 
d'aquest Ajuntament, facilitant a les empreses la presentació d'ofertes, eximint-les d'haver de lliurar 
reiteradament la documentació que s'exigeix en la normativa contractual i en els plecs de clàusules 
administratives.  
b) Simplificar la gestió administrativa.  
c) Facilitar als Òrgans de contractació, Mesa de contractació i a les diferents unitats administratives 
la consulta de les dades de les Empreses inscrites.  
d) Obtenir una base de dades de les empreses inscrites per a la consulta prèvia a l'adjudicació de 
contractes mitjançant procediment negociat o contracte menor i establir un procediment que 
garantisca la concurrència i igualtat dels licitadors 
 
Article 2.- El Registre Municipal de Licitadors estendrà la seua eficàcia a totes les licitacions 
referides als contractes administratius d'obres, de gestió de serveis públics, de subministraments, de 
serveis, concessió d'obres públiques i altres contractes administratius especials i contractes privats 
que celebren els òrgans de contractació de l'Ajuntament de La Font d'en Carròs.  
 
 
Article 3.- La inscripció en el Registre Municipal de Licitadors serà voluntària i en tot cas serà a 
instància de l'interessat. Aquesta sol·licitud anirà acompanyada dels documents en original o, si 
escau, mitjançant fotocòpia compulsada que tinga el caràcter d'autèntica conforme a la normativa 
vigent, acreditativa del compliment dels requisits de contingut d'aquest Registre. La no inscripció 
en el Registre Municipal de Licitadors no limita en cap cas els drets del contractista a licitar a les 
convocatòries que es realitzen en aquesta Administració, així com tampoc la seua absència 
generarà exclusió en la licitació. La declaració de baixa en el Registre Municipal de Licitadors serà 
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a instància voluntària del licitador inscrit o bé d'ofici per incompliment de les condicions 
expressades en la disposició catorzena, prèvia audiència de l'interessat. Tant la declaració d'alta 
com de baixa en el Registre Municipal de Licitadors es realitzarà mitjançant resolució d'Alcaldia 
que serà notificada al licitador interessat.  
 
Article 4.- Per Resolució d'Alcaldia podrà disposar-se igualment la suspensió temporal de la 
inscripció del licitador quan obren dades i documents registrals inexactes, caducats o falsos o per 
incompliment de l'obligació establerta en l'apartat segon de l'article 9.  
 
Article 5.- El Registre Municipal de Licitadors té caràcter públic. Qualsevol tercer que acredite 
interès legítim podrà accedir al registre i als documents que formen part del mateix, excepte aquells 
documents i dades referents a la intimitat de les persones físiques licitadores o al cercle d'interessos 
de la persona jurídica licitadora en observança a la normativa reguladora de protecció de dades de 
caràcter personal. En cap cas seran objecte de cessió alguna. Per al tractament de les dades del 
Registre s'adoptaran les mesures previstes en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal.  
 
Article 6.- Per a la seua inscripció en el Registre Municipal de Licitadors haurà de presentar-se la 
següent documentació:  
 
1.- La capacitat d'obrar de les empreses que fossin persones jurídiques s'acreditarà mitjançant les 
escriptures de constitució i de modificació, si escau, degudament inscrites en el Registre Mercantil, 
quan aquest requisit fóra exigible respecte a la legislació mercantil que li siga aplicable. En altre 
cas, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o document de 
constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, en el qual constessin les normes per les 
quals es regula la seua activitat, inscrits, si escau, en el corresponent Registre Oficial.  
2.- Codi d'identificació fiscal de l'empresa (C.I.F.) Per als empresaris individuals serà obligatòria la 
presentació del D.N.I. o el que, en el seu cas, li substituïsca reglamentàriament.  
3.- Apoderament en escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil o, si escau, en els seus 
estatuts, o en el registre legal corresponent, que tinga valor general per a actuar en qualsevol 
procediment de contractació davant l'Ajuntament de La Font d'en Carròs, degudament validat. 
Haurà de presentar-se el DNI de l'apoderat o representant.  
4.- Document acreditatiu de la classificació. No obstant açò, si l'empresa interessada no disposa del 
corresponent certificat de classificació, podrà acreditar la seua solvència econòmica i financera i la 
tècnica o professional conforme a les articles 75 a 79 del TRLCSP o legislació vigent en cada 
moment en matèria de contractes públics, sense perjudici de la seua obligació de presentar altres 
mitjans de solvència o les justificacions pertinents que siguen exigibles per plecs de clàusules 
administratives que hagen de regir una determinada licitació.  
5.- Declaració responsable emesa pel licitador en la qual manifeste no estar ell ni l'entitat a la qual 
representa culpable en les causes de prohibició per a contractar amb l'Administració contemplades 
en la legislació vigent en cada moment en matèria de contractes públics .  
6.- Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social a 
la data de la sol·licitud d'inscripció, sense perjudici de la seua obligació d'acreditar estar al corrent 
que se li exigisca en un determinat procediment de contractació.  
7.- Adreça o adreces de correu electrònic de remissió de les diferents invitacions en el procediment 
negociat sense publicitat o comunicacions en cas de tràmits de la Mesa de contractació.  
El model de sol·licitud d'inscripció en el Registre figura com a annex al present Reglament, podent 
ser modificat per Resolució d'Alcaldia 
 
Article 7.- Certificació. Del contingut de la inscripció de cada licitador, podrà expedir-se a 
sol·licitud de l'interessat o d'ofici certificació indicativa de figurar inscrit en el Registre Municipal 
de Licitadors.  
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Article 8.- Els certificats expedits en la forma indicada eximirà al contractista de presentar, en cada 
concreta licitació, els documents acreditatius dels requisits ressenyats. Els licitadors inscrits en el 
Registre únicament hauran d'acompanyar a les proposicions, respecte d'aquella documentació que 
obre correctament dipositada en el mateix, la certificació d'inscripció, que assortirà plens efectes en 
la licitació. Els Plecs de Clàusules Administratives Particulars indicaren l'alternativa de bé 
presentar la certificació d'inscripció, si escau, o bé la documentació general del contractista exigida 
per a cada cas.  
 
Article 9.- La inscripció per part del contractista en el Registre Municipal de Licitadors implica 
l'obligació del mateix d'informar per escrit de qualsevol variació o incidència sobre les dades 
contingudes en el seient d'inscripció. Igualment, s'obliga a renovar amb la freqüència temporal 
deguda els documents que tinguen data de caducitat de manera que el contingut del seient obeïsca 
sempre a la situació real del contractista. A tal fi, el Registre de Licitadors, o si escau el propi 
licitador en el supòsit d'observar que figuren dades incompletes o inexactes, podran exigir que 
siguen rectificats o completats. Així mateix, i per a major garantia registral, les empreses inscrites 
en el Registre hauran de formular entre els dies 10 i 31 del mes de gener de cada any una declaració 
responsable en la qual facen constar que estan vigents els documents i dades registrades.  
L’ incompliment d'aquesta obligació suposarà la suspensió automàtica dels efectes de la inscripció 
fins a la seua esmena i per un termini màxim de tres mesos transcorreguts els quals sense haver 
presentat la declaració es procedirà a cancel·lar la inscripció de l'empresa del Registre, previs els 
tràmits oportuns. 
L’ incompliment per part del licitador de renovar els documents oficials subjectes a caducitat o no 
donar informació de variacions en les dades inscrites comportarà la baixa del Registre Municipal de 
Licitadors.  
 
Article 10.- Validesa de la inscripció.- La inscripció tindrà validesa indefinida, sense perjudici de 
la pèrdua de vigència o modificacions de les dades anotades en el Registre.  
 
Disposició Final.- El present reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament, 
publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de València, i havent transcorregut el 
termini de quinze dies establit en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
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SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LICITADORS  
Sol·licitant  
 
Si és persona física 
 
Nom i cognoms  NIF  
 
Si és persona jurídica 
 

Raó social  CIF  
Nom i cognoms 

representant  NIF 
representant  

 
Dades per notificacions 
 

Adreça  
Municipi  CP  

Correu electrònic  
Telèfon 1  Telèfon 2  

 
Documentació que s’adjunta  
PERSONES JURIDIQUES 
 
   Còpia de l'última escriptura actualitzada o document de constitució, estatuts o acte fundacional 
, inscrits en el registre corresponent.   
 
   Còpia del CIF  
 
   Còpia de l'escriptura d’apoderament .   
 
   Còpia del NIF dels apoderats  
PERSONES FÍSIQUES 
 
   Còpia del NIF del licitador  
CLASSIFICACIÓ / SOLVÈNCIA 
 
   Certificats de classificació del contractista 
 
   Documentació acreditativa de la solvència  econòmica , financera, tècnica o professional  
 
 
 
Declaració responsable  
En virtut d’aquest escrit  manifeste que ni l'entitat a la qual represente  ni jo estem incursos en les 
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causes de prohibició per a contractar amb l'Administració contemplades en la legislació vigent 
 
En virtut d’aquest escrit  manifeste que l'entitat a la qual represente  i jo estem al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
 
(Sense perjudici de l'obligació d'acreditar el declarat en el moment que ho requerisca l'Ajuntament 

dins del procediment de contractació.) 
 

Sol·licitud  
 
D'acord amb el que estableix el REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
REGISTRE MUNICIPAL DE LICITADORS DE LA FONT D'EN CARRÒS, i coneixent i 
acceptant les obligacions que comporta (en particular , la d'actualització de la informació que 
subministre) SOL·LICITE la inscripció en el Registre de Licitadors de l'Ajuntament de La Font 
d'en Carròs, a l'efecte de la contractació de: 
 
    Execució d’obres  
    Subministraments  
    Serveis  
    Altres ______________ 
 
 
 

Lloc i data _________________________________ 
 
 
 
 
 

Segell de l’empresa i signatura autoritzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR/A ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE LA FONT D’EN CARRÒS 
  


