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COBRAMENTS I PAGAMENTS BANCARIS – NOVA NORMATIVA SE PA 
 
 

 

A partir de 1 de febrer de 2014 , totes les transferències i domiciliacions que es 
realitzin a Espanya i a la resta de la zona Euro, es faran sota la normativa SEPA (Zona 
Única de Pagaments en Euros). 

SEPA és una iniciativa per a la implantació d’un únic sistema de pagaments, en euros, 
tant nacionals com internacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets 
i obligacions en 33 països. 

A la pràctica, aquest nou escenari de pagaments que generen els instruments SEPA, 
suposa una sèrie de conseqüències, les més destacades de les quals son: 

• Els comptes bancaris s’identificaran únicament mitjançant el codi internacional 
IBAN , que substituirà el tradicional Codi Compte Client (CCC).  De la mateixa 
manera, les entitats bancàries s’identificaran amb el codi BIC. Per tant, caldrà 
substituir, a les nostres fitxes informàtiques de clients i proveïdors, els actuals 
comptes corrents per els codis IBAN (existeixen, al respecte, conversors 
automàtics). 

• Obligació de disposar un mandat o una ordre de domiciliació SEPA, 
formalitzat i signat entre el creditor i el deutor, que permetrà que el termini de 
devolució de rebuts domiciliats sigui de  

o Amb caràcter general, 8 setmanes  per pagaments autoritzats, (13 
mesos  si no existeix autorització), per rebuts domiciliats a particulars i/o 
empreses, ja que aquests es sotmeten a l’actual normativa de serveis 
de pagament. 

o 2 dies hàbils  per operacions entre empreses (esquema opcional B2B, 
que requereix la firma d’un model d’autorització diferent). 

• Substitució  dels actuals quaderns bancaris , pels nous quaderns adaptats als 
procediments SEPA. Això implica que si, com empresa, generem fitxers de 
rebuts, haurem de fer modificar el nostre programa informàtic per adaptar els 
fitxers al nou format. 

Per tant, davant la imminent aplicació de la normativa SEPA, cal que us poseu en 
contacte el més aviat possible amb la vostra entitat bancària i proveïdor informàtic per 
tal de completar el procediment de manera satisfactòria i evitar problemes 
administratius en el futur. 
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