NOTA INFORMATIVA SOBRE EL NOU PROCEDIMENT DE DESIGNACIÓ DEL COMPTE BANCARI
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 publicat al BOPB de 7 de desembre de
2020, i la resolució del Primer Tinent d’Alcaldia d’11 de febrer de 2021, publicada al BOPB de 22 de març de
2021, la designació del compte bancari es pot realitzar telemàticament o en suport paper, seguint les
instruccions següents.
- Si el titular del crèdit és una persona jurídica sigui quina sigui la seva naturalesa (mercantil,
associacions, fundacions, ...):

-



Telemàticament, amb certificat electrònic de representant de la persona jurídica o entitat sense
personalitat jurídica, a través del Portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, on caldrà
complimentar el formulari de designació de compte bancari.



Mitjançant l’enviament del fitxer del certificat digital de titularitat de compte, emès per l’entitat
bancària, a l’adreça de correu electrònic tresoreria@bcn.cat

Si el titular del crèdit és una persona física podrà realitzar la designació:


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.
Les persones físiques que no disposin de certificat digital de nivell de seguretat mig o superior,
poden obtenir-lo a les dependències de la Tresoreria Municipal, pl. Sant Miquel 4, 1a. planta 08002
Barcelona, mitjançant la petició de cita prèvia al Portal de tràmits de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Barcelona (disponible a partir de l’1 de juny).



Mitjançant l’enviament del fitxer del certificat digital de titularitat de compte, emès per l’entitat
bancària, a l’adreça de correu electrònic tresoreria@bcn.cat



En suport paper, mitjançant el lliurament de l’original del formulari de designació de compte
bancari que s’acompanya, o còpia del DNI del creditor, conjuntament amb el justificant bancari on
consti el nom del titular i el número de compte bancari (primera pàgina de la llibreta, extracte
bancari, rebut, etc...), degudament complimentat i signat per representat identificat de l’entitat
financera amb el segell corresponent.
El formulari es pot entregar, presencialment en qualsevol de les oficines del Registre General de
l’Ajuntament de Barcelona, a les dependències de la Tresoreria Municipal; o per correu postal,
mitjançant la seva remissió a la Tresoreria Municipal, pl. Sant Miquel 4, 1a. planta 08002 Barcelona.

L’enllaç a Portal pel tràmit telemàtic és:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001426
El tràmit permet que qualsevol persona designi electrònicament el compte de la seva titularitat on vol
rebre els pagaments que hagi d’efectuar l’Ajuntament de Barcelona.
En qualsevol moment es pot comunicar la modificació del compte corrent. L’últim compte comunicat serà
el que es considerarà vàlid.

No s’inclouen els pagaments que hagin d’efectuar els organismes autònoms i
altres ens municipals.

TRESORERIA
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments a creditors.
_______________________________________________________________________________
I.-Dades del creditor

_______________________________________________________________________________
NIF/DNI/NIE

Nom o denominació social

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon

Fax

e-mail: Designo i accepto que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques
relacionades amb la tramitació i pagaments de factures i altres drets, la següent adreça de correu electrònic:
@:..............................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________
II.-Dades del representant

_______________________________________________________________________________
DNI/NIE

nom

_______________________________________________________________________________
III.-Alta de dades bancàries.

____________________________________________________________________________
Denominació de l'entitat bancària o d'estalvi
.............................................................................................................................................................................
CODI IBAN :

CODI BIC:
Adreça

_______________________________________________________________________________
Codi postal

Població

____________________________________________________________________________
Diligència de conformitat de l'entitat de crèdit

Signat i segellat

(creditor o representant/) (1)

(signat i segellat)

Data:

Data:

(1)Autoritzo a l’Ajuntament de Barcelona a verificar directament davant l’entitat bancària les dades declarades en
aquest document.
Cal que presenteu l’original d’aquest document

