N
NOTA
INFORM
MATIVA: Can
nvis en la do
omiciliació de
d rebuts

d el 1 de fe
ebrer de 2016 d’acord amb el Regla
ament del Pa
arlament y e
el Consell Eu
uropeu
Des de
referrent a la zona
a SEPA (260/
/2012), pel què
q fa a la domiciliació de
d rebuts,
-

Es substittueixen els instruments de
d pagamentt C58 i C32 pels
p
producte
es SEPA
Els fitxerrs de cobram
ments i pagam
ments seran exclusivame
e
ent en formatt XML
El codi IB
BAN és l’únicc identificador per a realitzar cobram
ments i paga
aments nacio
onals i
transfron
nterers.

mats admeso
os
Form
Les domiciliacion
d
ns bancàries,, a partir d’ara, podran ser en la modalitat
m
bàssica (CORE) per a
opera
acions en le
es que cred
ditors i deu
utors puguin
n ser empre
eses i/o particulars o en la
moda
alitat B2B pe
er a operacio
ons en les que creditors i deutors siguin empresses i/o autòn
noms i
en la que el deuttor renuncia al dret a la devolució
d
un
n cop efectua
at el pagame
ent.
Autorització prèvia
ots els casos de domiciiliació de re
ebuts ha d’e
existir una ordre de do
omiciliació prèvia
p
En to
signada pel deuttor i que au
utoritza al creditor
c
a que li domiciiliï rebuts. El creditor ha de
odiar aquest manament per un perío
ode de fins a 14 mesos des de la e
emissió del darrer
d
custo
rebutt. I si en 36 mesos no ess gira cap alttre rebut el manament queda
q
sense
e efecte. Perr cada
mand
dat cal que el
e creditor assigni
a
una re
eferència ún
nica, un codii alfanumèricc de 35 posicions,
que permetrà
p
ide
entificar cada ordre de domiciliació
d
signada pel deutor, i que
e serà única per a
cada mandat.
El cass de girar re
ebuts en form
mat CORE no
o cal renovar l’autoritza
ació, però en
n cas de fer--ho en
forma
at B2B caldrà
à signar una nova autorització.
ues de cada format són les
l següents::
Les característiqu
Tiipus
domiciliació

Emissió

CO
ORE

dies hàbils per a la
7d
primera o única
do
omiciliació i 4 dies
hàbils per a les
recurrentts

CO
ORE 1

B
B2B

1 dia hàbil

3 dies hàb
bils

D
Devolució

Format de
fitxer

Ob
bservacions

No cal ssignar una no
ova
ordre d
de domiciliac
ció.

8 dies per
o
ordre
del
cllient o 13
me
esos per a
pa
agaments
no
au
utoritzats

COREXML
(XML ISO
20022)

2 dies
d
hàbils

COREB2B
(XML ISO
20022)

No cal ssignar una no
ova
ordre d
de domiciliac
ció.
Requereiix un acord previ
p
amb l’entitat emisso
ora.
No és và
àlida la ordre
e de
domiciliacció vigent. Només
N
es pot realitzar am
mb
ue hi
entitats bancàries qu
estigu
uin adheridess.

els d’autoritzzació:
Mode
O
Ordre
CORE (català)

Ordre B2B (català)

O
Ordre
CORE (castellà)

Ordre B2B (castellà)
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