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Consells per preparar la migració
És important el disseny d’un full de ruta per a 
la migració dels instruments de cobrament i 
pagament tradicionals als nous instruments SEPA 
que li permeti ajustar o modificar amb comoditat 
els seus processos. 

En primer lloc, és important analitzar quines són 
les àrees de la seva empresa que es poden veure 
afectades, en funció del seu segment o tipologia 
de clients i els instruments de cobrament i 
pagament que utilitza actualment:

 • Processos de facturació i de pagaments.

 • Registre d’ordres de domiciliació.

 • Informació de seguiment de clients o 
proveïdors.

 • Control de risc comercial (impagats).

 • Gestió de nòmines (IBAN en lloc de CCC).

 • Sistemes informàtics afectats.
 • Si la seva empresa també opera en l’àmbit 
internacional, anàlisi dels països on la seva 
empresa pot modificar els seus mitjans de 
cobrament actuals.

 • Qualsevol altre procés que tingui relació 
directa o indirecta amb els seus pagaments o 
cobraments a Espanya o en qualsevol país de 
la zona SEPA.

Des de Banc Sabadell el volem assistir en els 
seus primers passos d’aquesta migració per 
tal que en pugui anticipar les conseqüències 
i establir un calendari, especialment en les 
àrees de transferències i càrrecs directes, 
tant en l’esquema bàsic com en l’esquema 
empresarial.

En aplicació del Reglament europeu  
260/2012, s’estableix com a data límit l’1 de 
febrer de 2014 perquè els sistemes nacionals 
(càrrecs directes i transferències) siguin 
reemplaçats pels instruments de cobrament i 
pagament europeus SEPA.

Els instruments de pagament SEPA ofereixen 
a empreses i particulars un sistema de 
cobraments i pagaments exactament igual en 
32 països europeus, el que permet gestionar-
los amb la mateixa facilitat, seguretat i cost, 
tant dins de les nostres fronteres com en la 
Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA, 
que comprèn la Unió Europea més Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco).

Els càrrecs directes, que substitueixen els 
instruments tradicionals –fitxers N-19, N-32 
i N-58, així com els rebuts en paper–, es 
divideixen en dues modalitats:

• Esquema bàsic CORE. Comprèn els càrrecs 
directes fets en la zona SEPA tant entre 
empreses com particulars.

• Esquema empresarial B2B. Comprèn els càrrecs 
directes entre empreses dins de la zona SEPA.

Ambdós esquemes també inclouen les operacions 
fetes dins del territori espanyol. 
En el cas dels càrrecs directes, la modalitat 
empresarial, a més a més, permet reduir d’una 
manera significativa els terminis de devolució.

Les bestretes de crèdit (N-58) i els efectes en suport 
magnètic (N-32) han estat declarats productes 
nínxol, per la qual cosa s’amplia fins a l’1 de febrer 
de 2016 el termini de migració d’aquests sistemes 
de cobrament cap a càrrecs directes SEPA.

A Espanya, per a les empreses o particulars, no serà 
obligatori fins a l’1 de febrer de 2016 la utilització de 
formats XML com a suport d’enviament de fitxers de 
transferències o càrrecs domiciliats SEPA.



Transferències SEPA
En aquest capítol és molt important tenir en 
compte que el CCC es substitueix per l’IBAN 
com a identificador del compte en tota la 
zona SEPA, inclòs Espanya. En conseqüència, 
el nom del beneficiari passa a ser una dada 
purament informativa, ja que la transferència 
s’abonarà en l’IBAN indicat en l’operació.

Què ha de fer
 • Revisar les dades bancàries dels seus 
proveïdors, clients i empleats i substituir els 
números de compte actuals (CCC) per l’IBAN 
(International Bank Account Number) per al 
beneficiari i pel BIC (Bank International Code) 
per al banc.

 • Substituir els fitxers actuals de norma 34, 
norma 34-1 o norma 34-12 pel fitxer de 
transferències SEPA, norma 34.14.

Com l’ajudem
Banc Sabadell posa a disposició seva una 
aplicació web per convertir els seus CCC en IBAN. 
La trobarà en la ruta següent: 
www.bancsabadell.com  empreses  
cobraments i pagaments  calculi el seu IBAN.

Si genera el nou fitxer de transferències amb 
aplicatius propis, ho pot validar i enviar a través 
de la Banca Online de Banc Sabadell (BS Online  
Accés Empreses  Enviament de fitxers)

Si genera els fitxers a través d’aplicatius de 
Banc Sabadell, pot:

 • Generar fitxers directament en web a través 
de BS Online, Generació online. Pot accedir a 
través de BS Online  Accés Empreses  Veure 
totes les opcions  Fitxers  Generació online

 • Descarregar l’aplicació de “Gestió de fitxers” 
i generar els fitxers SEPA a l’entorn de 
l’empresa, podent connectar aquesta eina 
amb el seu propi entorn informàtic. Pot accedir 
a través de BancSabadell Empreses  Tots 
els productes  Banca a Distància  Fitxers 
i Aplicacions  Opciones per a treballar amb 
fitxers.

Càrrecs directes
Els fitxers actuals (N-19, N-32, N-58 i els rebuts 
físics) es substitueixen pels càrrecs directes 
esquema bàsic o CORE (N-19.14) i esquema 
empresarial o B2B (N-19.44).

Caldrà disposar d’una ordre de domiciliació 
signada pel titular o l’autoritzat (empresa) del 
compte de càrrec, que ha de contenir les dades 
identificadores del creditor i del deutor (inclosa 
la domiciliació bancària).

Quina modalitat de càrrec 
directe ha de triar?
Segons la tipologia dels seus clients:

 • Si són persones físiques, haurà de triar la 
modalitat CORE.

 • Si són empreses o autònoms, pot triar CORE 
o B2B.

Segons les seves preferències en la gestió de 
càrrecs (només empreses i autònoms):

 • Si vostè vol mantenir les ordres de 
domiciliació de les quals disposa (termini de 
devolució: 58 dies), triï la modalitat CORE.

 • Si prefereix reduir el termini de devolució 
a només 2 dies, triï B2B (en aquest cas, 
caldrà obtenir noves ordres de domiciliació o 
mandats).



Com l’ajudem
A la pàgina web de Banc Sabadell trobarà 
un conjunt d’eines que inclouen un servei 
d’obtenció d’ordres de domiciliació 
electròniques.

Només ha de seguir la ruta següent:  
www.bancsabadell.com  empreses  
cobraments i pagaments  gestió de cobraments  
càrrecs directes SEPA  eines.

Si genera els nous fitxers de deutes domiciliats 
(esquema bàsic o esquema empresarial) amb 
aplicatius propis, els pot validar i enviar a través 
de la Banca Online de Banc Sabadell (BS Online   
Accés Empreses  Enviament de fitxers).

Si genera els fitxers a través d’aplicatius de 
Banc Sabadell, pot:

 • Generar fitxers directament en web a través 
de BS Online, Generació online. Pot accedir a 
través de BS Online  Accés Empreses  Veure 
totes les opcions  Fitxers  Generació online

 • Descarregar l’aplicació de “Gestió de fitxers” i 
generar els fitxers SEPA a l’entorn de l’empresa, 
podent connectar aquesta eina amb el seu 
propi entorn informàtic. Pot accedir a través de 
BancSabadell Empreses  Tots els productes  
Banca a Distància  Fitxers i Aplicacions  Opcions 
per treballar amb fitxers.

Si necessita resoldre qualsevol dubte,  
som a disposició seva
A www.bancsabadell.com  empreses  cobraments i pagaments  gestió de cobraments  càrrecs directes SEPA.

Telèfon: 902 323 000.

Important
 • El compte del deutor s’identifica 
exclusivament mitjançant el codi IBAN. 
L’identificador del banc del deutor serà el BIC 
(Bank Internacional Code).

 • El BIC de Banc Sabadell és BSABESBB.

 • És imprescindible disposar d’una ordre de 
domiciliació per a cadascun dels seus clients 
deutors.

 • Si s’acull a l’esquema bàsic, les ordres que té 
conserven enterament la seva validesa.

 • Si prefereix l’esquema empresarial, caldrà que  
obtingui noves ordres de domiciliació o mandats.

 • L’esquema bàsic CORE utilitza el format de 
fitxer N-19.14.

 • L’esquema empresarial B2B utilitza el format 
N-19.44.

Migració a càrrecs directes SEPA
Què ha de fer 
Revisar la seva cartera de clients.

 • Si el cobrament es fa actualment a través de 
rebut domiciliat o efecte comercial, definir els 
lliurats que es gestionaran a través de CORE i 
els que es gestionaran mitjançant B2B.

 • Lliurats B2B. Caldrà obtenir les noves ordres 
de domiciliació.

 • Lliurats CORE. Verificar si es tenen les 
ordres de domiciliació corresponents i 
obtenir-les si cal.

 • Substituir els fitxers actuals de norma 19, 
norma 32 o norma 58 pels fitxers de càrrecs 
directes SEPA, esquema bàsic (N-19.14) o 
esquema empresarial (N-19.44).


