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ANNEX IV ACREDITACIÓ DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA 
 
La declaració responsable a presentar pels licitadors farà referència al total contingut d'aquest 

Annex en relació amb el compliment dels requisits per a participar en la licitació. 
L'entitat convocant del concurs a la vista de la proposta de resolució  d'adjudicació que resulte 

podrà requerir a l'adjudicatari proposat, en qualsevol moment, qualssevol documents relatius als 
apartats continguts en aquest Annex 

 
   

REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS . 
 

De conformitat  amb el que es disposa  en l'article  159.4.a) LCSP, tots els licitadors, ja siguen 
persona física o jurídica, que es presenten  a licitacions  realitzades a través del procediment simplificat 
hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o 
en el Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana, en la data final 
de presentació  d'ofertes  sempre que  no es veja  limitada la concurrència.  

 La inscripció en tals Registres Oficials acreditarà enfront del  òrgan de contractació , excepte 
prova en contra, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seua personalitat i capacitat d'obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, classificació, i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència 
de les  prohibicions de contractar  que hagen de constar  en aquest . 

 
Així mateix, tots els empresaris que estiguen interessats a concórrer a la licitació en Unió 

Temporal d'Empresaris hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o en el Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades de la  
Comunitat Autònoma Valenciana. 

 
      CAPACITAT.- 
 

Estan capacitats per a contractar les persones, naturals o jurídiques, a títol individual o en unió 
temporal d'empresaris, que tinguen plena capacitat d'obrar i no estiguen afectades per cap de les 
circumstàncies que enumera l'article 71 de la LCSP, com a prohibicions per a contractar, extrem que es 
podrà acreditar per qualsevol dels mitjans establits en l'article 85 de la LCSP. 

 
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals 

estiguen compreses dins dels fins, objecte o àmbit d'activitat que a tenor dels seus estatuts o regles 
fundacionals, els siguen propis ( article 66 de la LCSP). 

 
Els empresaris hauran de comptar  així mateix amb l'habilitació  empresarial o professional que, en 

el seu cas, siga exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constituïsca l'objecte del 
contracte. Per a això haurà de comptar amb un equip professional conformat mitjans tècnics que 
s'assenyalen en el plec de condicions tècniques. 

 
Els contractistes, podran concórrer a la licitació per si , o mitjançant la representació de persones  

degudament facultades per a això .  
 
En relació a les empreses comunitàries o d'estats signataris de l'Acord sobre l'Espai  Econòmic 

Europeu i amb les empreses no comunitàries s'estarà  al que es disposa  en els articles 67 i 68 LCSP. 
 

En relació amb les Unions Temporals d'Empresaris, resultarà d'aplicació l'article 69 de la LCSP. 
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La presentació de proposicions suposa per part del licitador l'acceptació incondicionada de les  

clàusules administratives que regeixen el concurs i del plec de prescripcions tècniques sense excepcions 
ni reserves.  

 
 

ACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D'OBRAR.   
 

La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà : 
 

a)   La capacitat d'obrar dels empresaris que foren persones jurídiques s'acreditarà mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acta fundacional, en els quals consten les 
normes per les quals es regula la seua activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre de 
la Propietat que corresponga, segons la mena de persona  jurídica de què es tracte .  

b) Dels empresaris que foren persones físiques, mitjançant el Document Nacional d'Identitat  i 
acreditació d'estar  donat d'alta  en l'Impost d'activitats  Econòmiques en l'epígraf  corresponent. 

c)  La capacitat d'obrar  dels  empresaris no espanyols que siguen nacionals d'Estats membres de la  
Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà  per la 
seua inscripció en el registre procedent d'acord  amb la legislació de l'Estat on estan establits, o 
mitjançant la presentació d'una declaració jurada o  un  certificat, en  els  termes  que  s'establisca   
reglamentàriament, d'acord  amb les disposicions comunitàries d'aplicació . 

d)  Els altres  empresaris estrangers hauran d'acreditar  la seua capacitat d'obrar  amb informe de la  
Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya  en l'Estat  corresponent o de la Oficina Consular en l'àmbit  
territorial de la qual radique el domicili de l’empresa. 

 
   

PROHIBICIONS PER A CONTRACTAR  
 

La prova per part  dels  empresaris de la no concurrència d'alguna de les prohibicions de contractar de 
l'article 71 de la LCSP, sense perjudici de la seua constància en el certificat que sobre aquest tema emeta 
el Registre Oficial de Licitadors, podrà realitzar-se: 

 
a)   Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan 

aquest document no puga ser expedit per la  autoritat competent, podrà ser substituït per una  
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat. 

b) Quan es tracte  d'empreses  d'Estats membres  de la  Unió Europea  i aquesta possibilitat estiga 
prevista en la legislació de l'Estat  respectiu, podrà també substituir-se per una  declaració 
responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 

 
 
 

REQUISITS DE SOLVÈNCIA PER A ADQUIRIR LA CONDICIÓ D'ADJUDICATARI. 
 

 
La solvència de l'empresari.   
Segons disposa la LCSP17, La solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a un 
contracte s'acreditarà mitjançant l'aportació dels documents que es determinen per l’òrgan de 
contractació  d'entre els previstos en els arts. 87 a 91 de la citada llei, podent-se admetre de forma 
justificada altres mitjans de prova de la solvència diferents llevat que s'estiga davant un procediment de 
selecció de contractista de regulació harmonitzada. 
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En aquest cas estem davant un procediment obert simplificat que té per objecte un contracte de 
subministraments.  
 
La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un dels següents mitjans: 

 
a) Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negocis  

dels  tres últims conclosos i disponibles en funció de les dates de constitució  o d'inici  d'activitats  
de l'empresari  i de presentació de les  ofertes, haurà de ser  almenys una vegada i mitja el valor 
anual mitjà del contracte a l'ésser la seua duració superior a un  any. (art. 87.3.a LCSP ). 
 
Aquest requisit de solvència econòmica s'acreditarà pel licitador per mitjà dels seus comptes 
anuals aprovats i depositades en el Registre Mercantil, si l'empresari estiguera inscrit en 
aquest registre, i en cas contrari per les depositades en el registre oficial en què haja d'estar  
inscrit. 
 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel  Registre 
Mercantil. 
 

b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, 
vigent, aportant a més el compromís de la seua renovació o pròrroga que garantisca el 
manteniment de la seua cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit 
s'entendrà compliment pel licitador o candidat que incloga amb la seua oferta un compromís 
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís 
que haurà de fer efectiu abans de la formalització del contracte, en el seu cas. 
 
L'acreditació  d'aquest  requisit s'efectuarà  per mitjà de certificat expedit per l’assegurador, en 
el qual consten  els  imports  i  riscos assegurats  i  la  data de venciment de l'Assegurança i 
mitjançant el document vinculant de subscripció, pròrroga o renovació del Segur, segons 
siga procedent. 

 
Solvència tècnica (article 90 LCSP). Haurà de ser acreditada per un dels següents mitjans: 

 
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que  

constitueixen l'objecte del contracte en el curs dels tres últims anys, en la qual  s'indique  
l'import, la data i el destinatari, públic o privat d'aquests, l'import anual acumulat del qual l'any   
de major execució siga igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. Els serveis 
o treballs efectuats s'acreditaran  mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, 
quan el destinatari siga una entitat del sector públic. Quan el destinatari siga un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l'empresari acompanyat dels documents obrants en poder del mateix que 
acrediten la realització de la prestació. Per a determinar que un treball o servei és d'igual  o 
similar naturalesa al que constitueix l'objecte del contracte s'atendrà els tres primers dígits del 
codi CPV del contracte actual . 
 

b) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius durant els  tres  
últims  anys,  acompanyada de la documentació justificativa corresponent. 

 
c) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual disposarà per a l’execució dels  

treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent. 
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Per a acreditar la solvència necessària en el contracte actual, l'empresari podrà basar-se en la 

solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinga amb 
elles, sempre que demostre que durant tota l'execució  del contracte disposarà efectivament d'aqueixa  
solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recórrega no estiga incursa en una prohibició per a contractar . 

 
En les mateixes  condicions, els empresaris que concórreguen agrupats en les unions temporals 

a què  es refereix  l'article  60 LCSP, podran recórrer a les capacitats d'entitats alienes a la  unió temporal. 
 

En aquests casos, haurà de demostrar a l'òrgan de contractació que disposarà dels recursos 
necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit d'aquestes  entitats. Aquest 
compromís haurà de presentar-se  pel  licitador que haja presentat la millor oferta de conformitat  amb 
l’art. 75 LCSP. 

 
 
 

 
 

 
 


