NOTA DE PREMSA

CaixaBank i la Cambra de Comerç de
Barcelona reuneixen a 25 empresaris de
Badalona per informar-los sobre la fase final
de la migració de la normativa SEPA II


L’entitat ofereix als seus clients una nova línea de finançament que permet anticipar
els rebuts en format SEPA amb destí a qualsevol dels 34 països.

Badalona, 23 novembre de 2015.– CaixaBank i la Cambra de Comerç de Barcelona van
celebrar dijous a Badalona una sessió sobre la fase final de migració de la normativa SEPA
que suposa la desaparició de les exempcions autoritzades fins a l’1 de febrer de 2016. Hi han
assistit vint-i-cinc empresaris badalonins interessats a conèixer els aspectes regulatoris bàsics
de la normativa europea, que busca homogeneïtzar els procediments bancaris de cobrament i
pagament en tots els països de la zona euro. La jornada, amb el títol “Trobada Cambra.
Migració a SEPA 2016: Implicacions per a les empreses en la gestió de cobraments de les
seves factures” s’ha celebrat a la Delegació de la Cambra al Barcelonès Nord (Edifici BCIN
de Badalona). En aquesta sessió CaixaBank ha presentat les solucions que ofereix a les
empreses per adaptar-se al nou marc.
La Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA) permet realitzar operacions en qualsevol
entitat financera de la zona euro amb un únic fitxer en format XML amb l’excepció de les
microempreses i persones físiques per qui la seva utilització es voluntària. Es pot, per
exemple, domiciliar un rebut o realitzar transferències amb les mateixes condicions, drets i
obligacions que una transacció feta dintre del mercat espanyol.
Per a això, és imprescindible disposar d’un codi IBAN, l’únic identificador vàlid per a realitzar
cobraments i pagaments SEPA (al número de compte s’afegeixen dues lletres que
representen el codi del país i dos dígits de control). L'entrada en vigor de SEPA ha comportat
canvis administratius, financers i tècnics i implica la introducció de nous productes i serveis.
Les empreses han portat a terme un procés de migració tecnològica i informàtica per adaptarse a la nova normativa.
La Zona Única de Pagaments en Euros està formada per 34 països: els 28 Estats de la Unió
Europea, al costat de Noruega, Islàndia, Finlàndia, Liechtenstein, Mònaco i San Marino.

Direcció Corporativa de Comunicació i Relacions Externes de CaixaBank

Tel: 93 366 78 46 / anna.batet@caixabank.com
http://prensa.lacaixa.es/caixabank

En aquest sentit, permetrà eliminar barreres per al pagament de béns i serveis a nivell
europeu, amb disminució dels costos de les transaccions, estalvis en els processos de
conciliació i comptabilització i estandardització de les plataformes de pagament, dels fitxers,
de les estructures de sistemes de pagament, entre altres avantatges.
Durant la sessió, Sergi Castel, especialista en Finançament i Serveis de Banca d´Empreses
de la Territorial Barcelona de CaixaBank, ha presentat les solucions que l’entitat ofereix a les
empreses per adaptar-se al nou marc i els assistents han pogut aclarir dubtes sobre els
aspectes regulatoris bàsics de la normativa europea.

Nova línea de finançament per anticipar el rebuts en format SEPA
Les exempcions que desapareixeran amb aquesta nova normativa el pròxim 1 de febrer de
2016 son les bestretes de crèdit (quadern 58) i els rebuts comercials (quadern 32), tant físics
com electrònics. El sector bancari espanyol ofereix a les empreses emissores operar amb els
productes SEPA, una solució per a substituir aquests productes i continuar la seva operativa
de cobraments amb normalitat: el càrrec domiciliat B2B, una modalitat de càrrec directe
SEPA, concebut específicament per a les transaccions entre persones jurídiques (empreses o
autònoms) i el CORE o càrrec domiciliat bàsic. El CORE és un instrument de pagament que
permet fer els cobraments de manera electrònica i automatitzada entre persones jurídiques i/o
particulars a través d’un càrrec al compte del pagador.
CaixaBank ofereix als seus clients una nova línea de finançament que permet finançar els
rebuts en format SEPA (COREXML/B2BXML). L’únic que cal fer és emetre el fitxer en format
XML afegint una etiqueta incorporant el concepte FSDD que indicarà l’ordre d’anticipar. A més
a més, aquest nou format permetrà als clients finançar rebuts amb destí a qualsevol país de la
zona SEPA i no només a l’Estat, com passava amb el crèdit comercial C58.
La sessió de treball d’enmarca dins de les trobades que la Cambra de Comerç de Barcelona
organitza per als seus associats.
La Cambra de Comerç de Barcelona
La Cambra de Barcelona ofereix serveis de suport a les empreses, contribuint a crear i a
desenvolupar negocis, a la internacionalització, al desenvolupament del capital humà, al
foment de les TIC i a l’accés al finançament. Com a entitat de dret públic, la institució
representa més de 250.000 empreses de la demarcació de Barcelona, vetllant pels seus
interessos davant de les administracions públiques, i dóna servei de proximitat a través de les
seves 10 delegacions.
CaixaBank amb les empreses
Un dels objectius prioritaris de CaixaBank és el suport financer a les empreses, tant en la
seva activitat internacional com en el negoci en general. L’entitat financera ofereix un servei
personalitzat a les empreses posant a la seva disposició un equip de gestors de pimes que
treballen arreu de l’Estat a través d’una xarxa de prop de 5.500 oficines i 104 centres
d’empreses.

