
 
Benvolgut, 
 
El Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, entre d’altres qüestions, va establir un mecanisme 
de pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
En execució d’aquesta norma, l’Ajuntament de Blanes ha realitzat les accions següents: 
 

1. El 15 de març de 2012 va trametre telemàticament al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la relació certificada d’obligacions a 31 de desembre de 
2011 i pendents de pagament. 

2. El 28 de març de 2012 el Ple va aprovar el Pla d’Ajust i el 29 de març el va enviar 
telemàticament al Ministerio de Hacienda. 

 
Restem a l’espera que el Ministerio aprovi el Pla d’Ajust enviat. 
 
Sense perjudici de la decisió final del Ministeri, ara correspon als proveïdors confirmar la seva 
adhesió al Pla de pagaments del Govern, i heu de fer les gestions següents:  
 
Fins el 22 d’abril de 2012  els proveïdors podeu donar la vostra acceptació al mecanisme de 
finançament del RDL 4/2012 a través d’un dels mitjans següents: 
 
VIA TELEMÀTICA  (mètode recomanat) fins el 22 d’abril de 2012, 
Amb accés directe a l’aplicació informàtica centralitzada de l’Agència Tributària (AEAT), essent 
necessari certificat digital d’usuari. Per aquesta via es poden tramitar de forma massiva 
totes les factures . (www.agenciatributaria.es, clicar a: “Pago a proveedores de Entidades 
Locales”) 
 
VIA PRESENCIAL al Registre de Factures  de l’Ajuntament de Blanes, al passeig de Pau 
Casals 39, fins el 20 d’abril de 2012. (Horari de registre de 8.30 h a 14.30 h). 
Heu de presentar el model adjunt, que heu d’emplenar individualment un per a cada factura .  
 
IMPORTANT: 
 

• Només pot utilitzar una de les dues vies. 
• En el supòsit que el proveïdor no comuniqui la voluntat d’adhesió al procediment, no 

cobrarà d’acord amb aquest Pla de pagaments del Gov ern.  
• Heu de tenir a mà el número de compte corrent on voleu rebre el cobrament. Consulteu 

amb la vostra entitat financera els codis IBAN i BIC. 
• En el supòsit que no figureu en el llistat de factures pendents de pagament tramès el 15 

de març a Madrid i disponible a la web de l’Ajuntament des del 16 de març a l’enllaç 
següent (http://www.blanes.cat/factures), podeu presentar al Registre general de 
documents (Oficina de l’AMIC, passeig de Dintre 29): Sol·licitud de certificat 
individual  de reconeixement d’obligacions pendents de pagament, d’acord amb el 
model establert a l’annex I  de l’Ordre HAP/537/2012, que trobareu a l’enllaç següent: 
(http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3750.pdf). 
Haureu d’emplenar una sol·licitud per a cada obligació reclamada. 

 
Per a qualsevol dubte, podeu trucar-nos als telèfons 972 – 379308 i 972 – 379334. 

 
Francesc Lucio Pérez 
L’interventor general 
 
Blanes, 11 d’abril de 2012 


