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Més de 250 empreses assisteixen a les jornades 
sobre el SEPA al Vallès Oriental   

 

 
 Tant a Mollet com a Granollers, s’ha hagut de repetir la presentació per l’èxit de 

convocatòria 

 No es descarta convocar l’any vinent més sessions informatives 

 El SEPA és l’espai en el qual es poden fer i rebre pagaments en euros, amb las 

mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions a tot Europa i entrarà en vigor l’1 de 

febrer de 2014 

 
Granollers i Mollet del Vallès, 20 de desembre de 2013.- La Cambra de Comerç de 

Barcelona conjuntament amb “la Caixa” han organitzat al Vallès Oriental un seguit de 

presentacions del SEPA (Single Euro Payment Area) . Es tracta d’un espai virtual en el 

qual les empreses i autònoms poden fer i rebre pagaments en euros, amb las mateixes 

condicions bàsiques, drets i obligacions independentment de la seva ubicació i de que aquests 

pagaments impliquin o no, processos transfronterers dins Europa. 

Degut a l’èxit de la convocatòria, s’ha hagut d’habilitar dues sessions suplementàries, 

tant a Mollet com a Granollers, doblant-se així l’aforament de les sales de reunions 

respectives. Concretament, a Can Lledó de Mollet, han estat més de 50 empreses les que han 

entrat en contacte amb el SEPA i, un total de 200 a l’Auditori de Can Muntanyola (Granollers).  

Més de 250 empreses de la comarca poden des d’ara utilitzar amb un nivell de coneixement òptim 

aquest sistema de pagament.  

Aquestes sessions de treball s’enmarquen dins de les trobades gratuïtes que la Cambra de 

Comerç de Barcelona i “la Caixa”, a través de CaixaEmpresa -el seu servei especialitzat per a 

empresa-, han organitzat durant 2013. 

No es descarta convocar l’any vinent més sessions informatives, tant a Mollet del Vallès com 

Granollers i Sant Celoni (punt de servei Cambra). 

Què és el SEPA? 

El SEPA suposarà un nou escenari caracteritzat per una harmonització en la forma de fer 

pagaments en euros, mitjançant principalment la utilització de tres grans tipus d'instruments: les 

transferències bancàries, els càrrecs domiciliats i les targetes de pagament. 

Gràcies al SEPA, totes les operacions en euros realitzades entre països participants  quedaran 

subjectes a un conjunt de regles i condicions homogènies, per tant seran processades amb la 

mateixa facilitat, rapidesa, seguretat i eficiència amb la qual ho són actualment dintre de cadascun 

dels mercats nacionals. Aquest nou pas cap a una plena integració econòmica i monetària, 

beneficiarà per igual a consumidors, empreses, administracions públiques i usuaris en general, 

creant així un escenari amb més dinamisme, competència i innovació. El territori que compren la 

zona SEPA, per a la creació d'un mercat únic de pagaments en euros, inclou 33 països: els 28 

membres de la UE, així com Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega i Suïssa.  
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La recent adopció del Reglament CE 260/2012, estableix l'1 de febrer de 2014 com a data límit 

per a que les transferències i càrrecs nacionals siguin reemplaçats per els nous instruments SEPA.  

  www.premsa.cambrabcn.org  

http://www.premsa.cambrabcn.org/

