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DESIGNACIÓ DELS COMPTES BANCARIS DELS CREDITORS DE L’AJUNTAMENT  DE BARCELONA. 
 
D’acord amb el “Protocol del registre de dades bancàries dels creditors de l’Ajuntament de Barcelona”, 
aprovat per decret de l’Alcaldessa de 17 de novembre de 2020, i les resolucions del Primer Tinent 
d’Alcaldia d’11 de febrer de 2021, i de 9 de setembre de 2022, la designació del compte bancari de 
qualsevol persona física o jurídica que hagi de rebre un pagament de l’Ajuntament de Barcelona, es 
pot realitzar mitjançant alguna de les formes descrites en els apartats següents. 
 
1. PERSONES FÍSIQUES NO OBLIGADES A RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB 

L’ADMINISTRACIÓ. 
 
Les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració, podran 
designar el compte bancari on rebre els pagaments que els hi hagi de fer l’Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant alguna de les següents maneres: 
 
- Telemàticament amb certificat electrònic de persona física o altre sistema equivalent, de nivell 

mig o superior de seguretat, actuant en nom propi, a través del portal de tràmits de 
l’ajuntament de Barcelona, i complimentant el formulari de designació de compte bancari en el 
link: https://ajuntament.barcelona.cat/compte-bancari-creditors 

 
- Mitjançant l’enviament del fitxer del certificat bancari de titularitat de compte,  emès i signat 

digitalment per l’entitat financera. El fitxer del certificat s’ha d’enviar a l’adreça electrònica, 
tresoreria@bcn.cat. En cap cas s’ha d’imprimir el document i enviar-lo.    

 
- Designació del compte mitjançant compareixença presencial a les dependències de la 

Tresoreria Municipal, demanant cita prèvia al link:  
               https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001470  

 
2. PERSONES JURÍDIQUES, PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ, ENTITATS I PERSONES FÍSIQUES 

OBLIGADES A RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB L’ADMINISTRACIÓ. 

Les persones jurídiques, els professionals de la gestió, entitats i persones físiques obligades a 
relacionar-se electrònicament amb l’administració, d’acord amb el que estableix l’art. 14.2 de la 
LLei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
podran designar el compte bancari,  mitjançant alguna de les següents maneres: 
 
- Telemàticament, amb certificat electrònic de representant de la persona jurídica, o certificat de 

seguretat mig, en cas de persones físiques, a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de 
Barcelona, enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/compte-bancari-creditors 

 
- Mitjançant l’enviament del fitxer del certificat bancari signat electrònicament per l’entitat 

bancària, a l’adreça de correu electrònic tresoreria@bcn.cat 
 
 
Barcelona, desembre de 2022 
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