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¿Què és la SEPA?

• La SEPA (single euro payments area o zona única de pagaments per l’euro) 
neix amb objectiu de crear una sèrie d’instruments de pagament comuns, 
que permetin agilitzar els pagaments i cobraments de la zona, a fi que les 
empreses puguin expandir els seus mercats i competir millor.

• Formen part de la zona SEPA els estats membres de la 
Unió Europea, més Noruega, Islàndia, Liechtenstein, 
Suïssa i Mònaco -> 33 països

• La SEPA defineix un conjunt d’ instruments de pagament 
en euros: transferències, dèbits per domiciliació bancària 
(dèbits directes) i pagaments amb targeta, amb uns 
estàndards comuns a tota la zona. 
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Països SEPA

Països no Euro
Alemanya Holanda Bulgària
Àustria Irlanda Croàcia
Bèlgica Itàlia Dinamarca
Xipre Luxemburg Hongria
Eslovàquia Malta Letònia
Eslovènia Portugal Lituània
Espanya Polònia
Estònia Regne Unit
Finlàndia República Txeca
Franca Romania
Grècia Suècia

Islàndia Liechtenstein Noruega
Suïssa Mònaco
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Unió Europea (28 Països)
Països Euro

Països no UE (5 països)
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Evolució de l’euro i la SEPA

• 1999 -> Introducció de l’euro a nivell interbancari
• 2002 -> Introducció de l’euro com a moneda de pagament (bitllets i monedes 

en euros)
• 2003 -> Reglament 2560, igualar pagaments domèstics i transfronterers fins a 

12.500.- euros
• 2006 -> Reglament 2560, igualar pagaments domèstics i transfronterers fins a 

50.000.- euros
• 2008 -> Implantació transferències SEPA
• 2009 -> Directiva de serveis de pagament -> Llei 16/2009 de Serveis de 

Pagament
• 2010 -> Implantació dèbits directes SEPA
• 2012 -> Reglament 260/2012
• 2013 -> Productes “nínxol”
• 1/02/2014 -> End-Date (N-19, N-34, OTES, i CCC)
• 2016 -> Fi productes “nínxol”
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Reglament CE 260/2012

• En vigor des del  30 de març 2012.

• Estableix els requisits tècnics i l’àmbit d’aplicació per a les transferències 
i dèbits directes en euros amb l’objectiu de:

• Crear interoperativitat entre països (mateixes regles per operacions 
nacionals i transfrontereres)

• Millorar la transparència.

• Estableix el “end-date” a l’1 de Febrer 2014, o 1 de Febrer de 2016 pels 
productes nínxol -> norma 58 y 32

• Defineix formats específics (TXT y XML) ->
• TXT: 34-14, C.19-14 y C.19-44

• XML: Format ISO 20022 -> no obligatori a Espanya fins 2016

Sepaesp.es



Pág.. 5

Un apunt sobre transferències

• Impacte:
• IBAN en lloc de CCC en l’àmbit domèstic
• Canvi de fitxer:

• La nostra recomanació: revisar la cartera de proveïdors, clients i 
empleats nacionals i canviar el CCC per l’IBAN

Operativa actual
• Norma 34
• Norma 34.1
• Norma 34.12

Migració abans feb-2014

• Norma 34.14



Pág.. 6

¿Què canvia en una transferència 
SEPA?

• Les transferències, en fitxer format N-34, N-34.1 i N-34.12, no es podran 
utilitzar a partir de l’ 1 de febrer de 2014, han de ser substituïdes per 
transferències SEPA (en fitxer format 34.14).

Transferències Transferències
 actuals SEPA

Identificador del 
compte CCC IBAN

Identificador del 
banc Codi Banc (RBE) BIC 

Norma 34.14 o 
XML ISO 20022 

Concepte del 
pagament 72 caràcters 140 caràcters

Format fitxer Norma 34,  34.1 o 
34.12

http://www.sepaesp.es/sepa/es/
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Dèbits directes SEPA
Definició

• Els nous formats de fitxers de rebuts i efectes comercials i de serveis 
que substituiran als actuals.

L’ elecció del format del fitxer no dependrà del tipus de rebut o efecte
(comercial o de serveis), CORE i B2B admeten transaccions comercials i 
de serveis.

Operativa actual
• Norma 19 (serveis)

Migració abans feb-2014
• Dèbits Directes CORE
• Dèbits Directes B2B

Operativa actual
• Norma 32 (comercial)
• Norma 58 (comercial)

Migració abans feb-2016
• Dèbits Directes CORE
• Dèbits Directes B2B



Pág.. 8

¿Què canvia en un dèbit directe 
SEPA?

Rebuts domiciliats actuals Dèbits directes SEPA
Identificador del 
compte

CCC IBAN

Identificador del 
banc

Codi Banc (RBE) BIC 

N-19.14 o XML ISO 20022 para 
dèbits esquema bàsic
N-19.44 o XML ISO 20022 para 
dèbits esquema empresarial

Concepte del 
pagament

640 caràcters 140 caràcters

Identificació de 
l’ordre de 
domiciliació o 
mandat

Obligatòria -> camp anomenat 
codi de referència

Obligatòria -> 3 registres: 
número de referència, data de 
firma de l’ordre, tipus d’ordre 
(recurrent, puntual, primera o 
última)

Formato fitxer N-19 , N-58 o N-32
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¿Esquema bàsic o esquema empresarial?

N-19, N-32, N-58 
o rebuts físics

Lliurat un
particular

Lliurat una 
empresa

Cedent:
mandat 

B2B

Lliurat: 
ordre 

càrrec cte.

Devolució: 58 dies o 13 mesos Devolució: 2 dies 
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Esquema bàsic (CORE)

Permet incorporar operacions que actualment s’envien per norma 19, 58 i 32, així
com, rebuts físics.

Son vàlides les ordres o mandats actuals -> Regles de migració

És obligatori conservar els mandats i totes les modificacions o cancel·lacions a 
efectes de justificar l’ existència d’una autorització per generar un cobrament.

No modifica els terminis de devolució actuals: 58 dies amb ordre de domiciliació
o 13 mesos sense ordre de domiciliació -> autorització tàcita

Es necessita un nou format de fitxer : 19-14 CORE SEPA.

El  IBAN únic identificador del compte del deutor, i el BIC, el de l’entitat financera 
del deutor.

Els dèbits  es presentaran amb una anticipació mínima de 4 dies hàbils (si són 
recurrents), 7 dies hàbils, si és el primer dèbit. 
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Esquema empresarial (B2B)

Emissor i deutor han de ser persones jurídiques (empreses o autònoms), termini 
de devolució 2 dies
Prèviament a la generació del fitxer s’ha de formalitzar una ordre/mandat de 
domiciliació entre emissor i deutor -> aquesta ordre ha d’ especificar l’ acceptació de 
l’operativa B2B i la renúncia al dret de devolució.

Es necessita un nou format de fitxer: 19-44 B2B SEPA.

El  IBAN únic identificador del compte del deutor, i el BIC, el de l’entitat financera 
del deutor.

Els dèbits es presentaran amb una anticipació mínima de 3 dies hàbils.
Prèviament al càrrec del dèbit directe, l’ entitat bancària demanarà autorització al 
lliurat -> Autorització expressa o preautorització
És obligatori conservar els mandats i totes les modificacions o cancel·lacions a 
efectes de justificar l’ existència d’una autorització per generar un cobrament.
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Avantatges de l’esquema empresarial 
(B2B)

MILLORA ELS IMPAGAMENTS

MILLORA LA QUALITAT DEL RISC

MILLORA EL CRÈDIT COMERCIAL ALS SEUS CLIENTS

SANEJA EL SEU BALANÇ

FIDELITZA ALS SEUS CLIENTS

ESTABLEIX UNA RELACIÓ COMERCIAL MÉS PROFESSIONALITZADA, 

SERIOSA I RIGOROSA

ÀMBIT INTERNACIONAL, d’ aplicació a qualsevol dels 32 estats de l’àmbit 
SEPA (els 27 estats de la UE, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i 

Mònaco).
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Ordre de domiciliació - Mandat

Ordre domiciliació CORE  Ordre domiciliació B2B

Traduccions
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Ordre de domiciliació

Ordre domiciliació CORE  Ordre domiciliació B2B

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) {NOM DEL CREDITOR} a enviar ordres 
a la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera  per debitar els imports 
corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de {NOM DEL CREDITOR}

Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del 
contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part 
vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) {NOM DEL CREDITOR} a enviar ordres 
a  la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera  per debitar els imports 
corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de {NOM DEL CREDITOR}

Aquesta ordre de domiciliació està prevista exclusivament per a operacions de empresa a empresa. Vostè no té
dret a que la seva entitat li reemborsi una vegada que s’hagi debitat al seu compte, però té dret a sol·licitar a la 
seva entitat financera que no debiti el seu compte fins a la data de venciment per al cobrament del dèbit.
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Referència única del Mandat

Nom del deutor
Adreça del deutor
IBAN compte del deutor
Codi BIC entitat del deutor

Nom del creditor
Identificador  creditor (nif)
Adreça del creditor

Tipus de pagament
Lloc i data de la signatura 
Signatura

Text propi i invariable de B2B

Ordre de domiciliació B2B
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Claus per l’èxit del B2B

EMISSOR

Informar als seus clients (deutors) de les particularitats d'aquest 
esquema B2B, destacant la renúncia al dret a devolució i autorització 
prèvia al càrrec. Les seves obligacions:

  -  Signar i custodiar  un nou mandat
  -  Recomanar al deutor que es dirigeixi a la seva entitat per confirmar 
l'autorització del càrrec B2B

ENTITAT FINANCERA

A la recepció d'un càrrec B2B l'entitat contactarà amb el deutor per 
gestionar l'autorització del càrrec en compte per diferents mitjans

Cada entitat informarà al deutor de les possibilitats de que disposa per a 
donar l'autorització prèvia al càrrec 

S'aconsella al deutor confirmar el procediment d'actuació i aprovació 
amb la seva entitat una vegada formalitzat el mandatDEUTOR
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CORE vs B2B

ESQUEMA DESTINAT A ANTELACIÓ 
ENVIAMENT

ORDRES DE 
DOMICILIACIÓ DADES ADDICIONALS TERMINIS 

DEVOLUCIÓ

7 dies hàbils, si 
es tracta del 
primer dèbit 

Dades sobre el rebut: 
operació única, primera 
operació, recurrent o 
darrera operació 

5 dies per 
qualsevol motiu 

58 dies per 
ordre del client 
13 mesos per 
inexistència 

d’ordre

Dades sobre el rebut: 
operació única, primera 
operació, recurrent o 
darrera operació 

Data signatura de 
l'ordre, o canvis a l'ordre 

Operacions en euros, entre 
empreses , nacionals o 
internacionals (EEE)

B2B 
(EMPRESARIAL), 
Norma 19-44 de 

AEB,

Data signatura de 
l'ordre, o canvis a l'ordre 

2 dies

Es necessita 
la signatura 
de noves 
ordres  

3 dies hàbils

CORE (BÀSIC), 
Norma 19-14 de AEB

Operacions en euros entre 
empreses o particulars, 
nacionals, o internacionals (EEE)  4 dies hàbits, si 

es tracta de 
dèbits recurrents 

Son vàlides 
les ordres 
actuals
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Avís físic al lliurat si 
rebem a BS el B2B 5 

dies abans del 
venciment

Dispone de adeudos 
directos B2B 
por autorizar

Avís per BS Online amb 
possibilitat d’ autoritzar 

el càrrec

Avís a l’oficina si hi ha B2B 
pendents de autorització

Gestió sobre el lliurat: ordre càrrec en compte

Lliurat: 
ordre

càrrec cte.
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Dèbits Directes SEPA a BS Online



Pág.. 20

Dèbits Directes SEPA a BS Online
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Dèbits Directes SEPA a BS Online
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BS Online - Fitxers y aplicacions
link
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BS Online Empreses (Login)



Mandat Electrònic
Portal de Domiciliació de Rebuts
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Problema Solució

• És molt freqüent al nostre país la 
inexistència de consentiment
explícit (signat) del deutor.

• Els nous estàndards europeus 
(SEPA) ja existents, requereixen la 
desmaterialització (conversió a 
format electrònic) dels mandats que 
recullen el consentiment del deutor, 
per l’enviament de les seves dades 
conjuntament amb les dels rebuts.

• Emissió del mandat de 
domiciliació i obtenció de la 
signatura del deutor prèvia a 
l’emissió del rebut.

• Captura de les seves dades
en sistemes informàtics. Vincle 
entre ambdós (físic i electrònic) 
per facilitar el seu arxiu i 
localització en cas de ser 
requerit.

Necessitats dels emissors de rebuts
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Proposta de valor

• Banc Sabadell posa a disposició dels seus clients l’accés a un portal de Logalty al qual 
s’enllaça des del servei de Banca Electrònica BSOnline, facilitant als usuaris registrats 
del banc (“creditors”) poder recollir el consentiment de domiciliació de rebuts dels 
seus clients (“deutors”).

• Per a l’acreditació de les ordres no es requereix firmes electròniques avançades, 
simplement amb què el creditor disposi del mòbil i l'e-mail del deutor és suficient.

• El servei contempla:
• Time&Stamp d’un tercer aliè a Logalty (Entitat de certificació)
• Custodia durant 5 anys.
• Dipòsit Notarial.
• Certificats d’acceptació (enviament creditor)
• Certificat de notificació (enviament de cancel·lació per part del deutor)

• Tots els documents enviats per part dels creditors i deutors es basen en l’estàndard 
definit entre Banc Sabadell i Logalty.
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Logalty, Tercer de Confiança

• Logalty és una Tercera Part de Confiança que es va constituir al 2005 al despatx 
d’advocats Garrigues , conforme a l’article 25 de la Llei 34/2002, de11 de juliol, de 
Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

• La composició accionarial de la societat a l’actualitat és: 51% Grup Informa (del Grup 
Cesce); 39% Socyam, S.L. (empresa dels socis de Garrigues) i 10% Seur, S.A.

• Els serveis prestats per Logalty tenen a la seva vegada certificació d’integritat de 
contingut i segellat de temps per parts de tercers. Es disposa d’una efectiva intervenció
notarial, al realitzar-se a tots els documents que es transaccionen a Logalty, dipòsits
notarials de la funció resum del contingut de tots ells. Els segellats de temps els aplica 
una entitat de certificació; ‘Firma Profesional’.

• Intervenció de tercers de confiança:

1. Les parts podran pactar que un tercer arxivi les declaracions de voluntat que integren 
els contractes electrònics i que consigni la data i hora en que aquestes comunicacions 
s’han dut a terme. La intervenció d’aquests tercers no podrà alterar ni substituir les 
funcions que correspongui realitzar a les persones facultades d’acord amb Dret per 
donar fe pública.

2. El tercer haurà d’arxivar en suport informàtic les declaracions que s’hagin dut a terme 
per via  telemàtica entre les parts pel temps estipulat que, en cap cas, serà inferior a cinc 
anys.
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Portal de Domiciliació de Rebuts
Operativa de envíament

Deutors

(8) A cada deutor se li enviarà un e‐mail amb un 
accés a Logalty per que accedeixi al document de 

domiciliació

(1) El Client 
s’identifica en el 

Portal de  
BancSabadell i 

selecciona l’opció de 
Domiciliació de 

Rebuts 

Portal Logalty per a l’acreditació d’
ordres de domiciliació

(2) El Client, ja identificat, 
entra en el Portal per donar‐se 
d’alta i complimentar les seves 

dades

(3) El primer cop, el Client 
rebrà de Logalty les 

Condicions Generals del Servei 
i una Ordre B2B SEPA que 

haurà de signar per poder fer 
ús dels serveis

(5) El Portal validarà els 
enviaments, mostrarà el cost 

del mateix i demanarà
l'aprovació del client

(6) El Portal 
enviarà les 
peticions a 

Logalty per a la 
seva tramitació

(9) El Deutor a través d’un PIN SMS podrà
accedir al document i acceptar‐lo o bé

rebutjar‐lo 

(7 y 10) Cadascun dels 
enviaments es remetran 

a una entitat de 
certificació perquè posi 
un segellat de temps i 

els custodï

E.C. Notaris

(13) Diàriament es  dur a terme el depòsit  
notarial de la funció resumen del contingut 

dels documents tramesos

(12) Logalty 
envia un 

certificat d’
acceptació al 
Client i al 
Deutor

(11) Logalty 
actualitza el 
Portal amb 
l'esdevingut 

en la 
operació

BS‐Online

BancSabadell (4) Acceptades les condicions  
el Client podrà enviar una a 
una o adjuntar un arxiu amb  
tots els deutors i ordres de 

domiciliació

Creditors
Clients BancSabadell
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Moltes gràcies
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Disclaimer

Aquest document ha estat elaborat per Banco de Sabadell, S.A. (a partir d’ara, el banc) i només té una 
finalitat informativa. Ni aquest document ni cap part constitueixen una oferta ni poden servir de base de cap 
contracte o compromís. Per decidir sobre qualsevol operació financera, vostè ha de fer la seva pròpia 
valoració des d’un punt de vista jurídic, fiscal, comptable i/o financer, sense dependre exclusivament de la 
informació recollida en aquest document i consultar, si ho creu convenient, els seus assessors en la matèria 
o buscar un assessorament independent, per determinar la idoneïtat dels productes i serveis financers als 
seus objectius personals d’inversió, situació financera i necessitats particulars, i d’acord amb els documents 
informatius previstos per la normativa vigent. Les opinions, projeccions o estimacions contingudes en aquest 
document es basen en la informació pública disponible, obtinguda de fonts que es consideren fiables. El 
banc no assumeix cap responsabilitat davant de possibles errors en aquestes fonts. Aquest document 
constitueix una anàlisi, un estudi o una valoració del banc en la data en què s’ha fet, però de cap manera 
assegura que els futurs resultats o esdeveniments han d’estar d’acord amb les opinions, projeccions o 
estimacions que conté. El banc no garanteix l’exactitud, l’adhesivitat o la pertinència del contingut, i la 
informació, subjecta a canvis en qualsevol moment, pot ser incompleta o resumida. El banc no assumeix cap 
compromís de comunicar aquests canvis ni d’actualitzar-ne el contingut. El banc no acceptarà cap 
responsabilitat per les conseqüències financeres o de qualsevol altre tipus que provinguin de qualsevol 
utilització d’aquest document o dels continguts o de qualsevol altra manera en relació amb aquest 
document. En cas de conflicte entre la informació facilitada i els termes i les condicions d’un producte 
específic, prevaldran les condicions específiques d’aquest producte o servei. Aquest document és per al seu 
ús personal i està prohibit copiar, distribuir o citar cap informació que inclogui, en qualsevol forma, sense el 
consentiment previ per escrit del banc.


