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1. INTRODUCCIÓ 

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) és una empresa de titularitat municipal que 

gestiona algunes de les principals infraestructures de mobilitat i lleure de la ciutat. 

B:SM disposa de sistemes informàtics en els quals els usuaris realitzen pagaments 

amb targetes bancàries. Actualment es disposa d’una passarel·la de pagament  que 

gestiona els pagament del canal online (aplicacions web i dispositius mòbils). 

Durant el segon semestre del 2017 s’acaba el contracte amb la passarel·la actual, 

per tant, B:SM requereix realitzar un nou contracte per implantar una nova 

passarel·la que permeti seguir disposant del servei de pagament dels seus sistemes 

eCommerce aprofitant per millorar-ne les funcionalitats actuals. 

1.1. Objecte 

L’objecte d’aquest plec és la realització d’un contracte per a la implantació, 

manteniment i ús d’un servei de passarel·la de pagament eCommerce amb hosting 

de token. 

1.2. Abast i àmbit d’aplicació 

L’abast del servei és el de gestionar els pagaments online dels usuaris de les 

següents aplicacions de B:SM: 

- Aplicacions Web: 

o Zoo de Barcelona 

o Parc Güell 

o Tibidabo 

o Anella Olímpica (packs) 

- Aplicacions Mòbils: 

o ApparkB 

El volum de transaccions actuals és d’aproximadament 200.000 al mes, però el 

servei ha d’estar preparat per gestionar un volum molt més gran. Així doncs, el servei 

de passarel·la ha de poder gestionar en un futur proper un volum de 300.000 

transaccions/mes amb la possibilitat d’inclusió d’altres aplicacions. 

Els licitadors coneixen i accepten que en el cas de ser adjudicataris, B:SM podrà 

contractar nous autoritzadors ja sigui per administrar nous mitjans de pagament com 

per disposar d’una altra servei de passarel·la alternatiu o bé per altres necessitats. 
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1.3. Àmbit de subministrament 

A continuació es resumeixen els principals àmbits d’intervenció i de subministrament 

de l’Adjudicatari del present plec de condicions tècniques: 

- Implantació d’un servei hosting de la passarel·la amb token 

L’adjudicatari ha de preparar un servei de passarel·la en modalitat de hosting 

d’alta disponibilitat en els seus CPDs 1 que permeti l’emmagatzematge i l’ús d’un 

sistema de token per a la realització de les transaccions de cobrament amb 

targeta crèdit, dèbit i altres mitjans de pagament. Aquest servei ha de oferir la 

custòdia i emmagatzematge de les dades de targetes de crèdit i dèbit dels 

nostres clients. És necessari que tot el sistema compleixi amb els estàndards de 

seguretat de PCI-DSS 2  i disposi de la certificació vigent i actualitzada. És 

necessari connectar el hosting de l’adjudicatari amb la intranet de B:SM 

mitjançant una connexió segura. 

- Migració dels tokens i dades de targetes 

Una part important del projecte és la migració de les dades dels tokens i de les 

targetes emmagatzemats a la passarel·la actual a la nova. Per tant, l’adjudicatari 

ha de fer la migració de forma transparent,  amb la deguda autorització de B:SM. 

- Servei de passarel·la eCommerce 

L’adjudicatari ha d’oferir un servei de passarel·la de pagament per a que les 

aplicacions de B:SM puguin realitzar les transaccions de cobrament mitjançant 

targetes de crèdit, dèbit i altres mitjans de pagament durant tot el període del 

contracte.  

- Eina de backoffice de la passarel·la 

L’adjudicatari ha d’oferir una potent eina de backoffice per a que B:SM pugui 

gestionar la passarel·la, aquest backoffice ha de permetre: 

o Gestió de les transaccions 

o Monitorització de les operacions 

o Reporting i explotació de dades. 

- Eina de backoffice de la gestió del frau 

L’adjudicatari ha d’oferir una potent eina de backoffice per a que B:SM pugui 

gestionar el frau, aquest backoffice ha de permetre: 

                                                
1 CPD: centre de processament de dades; datacenter 
2 Sempre que es refereixi en el present document al compliment del PCI-DSS es tracta del 
compliment de PCI-DSS versió 3.1 o superior, certificat per una certificadora homologada 
externa. 
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o Gestionar el frau, crear regles, etc. 

o Monitorització del frau 

o Reporting i explotació de dades. 

- Suport a l’operació  

Un cop implantada la solució i posat en marxa el servei, l’adjudicatari ha de 

proporcionar suport tècnic a l’operació i a la resolució d’incidències durant la 

vigència del contracte. 

S’exclou de l’abast cap actuació de desenvolupament en les aplicacions de B:SM 

per a integrar-les a la nova passarel·la.  

La integració de les aplicacions de B:SM a la passarel·la les realitzarà B:SM o altres 

proveïdors. És necessari que l’adjudicatari doni suport a la integració i faciliti els 

mòduls software compatibles i compliant necessaris, manuals d’integració i suport 

tècnic per a la integració de les nostres aplicacions. 

2. REQUERIMENTS DEL SERVEI 

2.1. Requeriments funcionals 

El licitador posarà a disposició de B:SM una plataforma en modalitat de servei 

formada per un sistema informàtic preparat per emmagatzemar, custodiar i gestionar 

les dades de targetes dels clients de B:SM.  

Des dels diferents sistemes de pagament i a través dels diferents medis, interfícies 

i operatives, B:SM enviarà al sistema del proveïdor del servei, les diferents peticions 

i consultes de gestió dels diferents registres emmagatzemats. 

A més a més, el licitador posarà a disposició un servei de passarel·la de pagament 

amb seguretat PUCE que permetrà realitzar les operacions de targeta de crèdit-dèbit 

i  d’altres mitjans de pagament per fer, entre d’altres, preautoritzacions, cobraments, 

anul·lacions i devolucions.  

El licitador ha de subministrar el servei de validació i autentificació de targetes de 

crèdit i dèbit, d’acord amb la normativa vigent. 

El servei haurà de disposar de la certificació PCI-DSS mínim versió 3.1 de tots el 

sistemes informàtics involucrats en la passarel·la. 

2.1.1. Intercanvi de dades 

En les operacions entre la passarel·la i les aplicacions client es fa un intercanvi de 

dades. Com a mínim les dades que s’han d’intercanviar són:  
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- Codi de l’empresa o codi de comerç 

- Identificador de operacions del sistema B:SM 

- Identificador d’operacions del sistema token 

- Identificador token de les dades de la targeta 

- Autorització de transacció 

- Altres dades de negoci 

Hi ha altres dades que, per un compliment més lleuger del PCI s’introdueixin 

directament al sistema de la passarel·la: 

- Codi PAN de la targeta 

- Data caducitat de la targeta 

- Codi de seguretat de la targeta CVV2 

- Codi de seguretat de la targeta (segons entitat emissora) 

La utilització d’unes o altres dades vindrà determinada pel tipus d’operació a realitzar 

tal com es descriu als següents apartats en funció de si s’utilitza el token o no, o en 

funció del servei emprat. 

2.1.2. Operatives de gestió amb token 

Les operatives de gestió que permetran que B:SM operi amb la passarel·la seran 

com a mínim:  

- Alta de dades d’un nou registre  

- Modificació de les dades sobre un registre existent  

- Modificació automàtica de data de caducitat  

- Consulta de la validesa del PAN  

- Baixa de dades  

En totes les operatives de gestió, la recepció de la confirmació es pot rebre en un 

client diferent al client des del que s’ha realitzat l’operació.   

2.1.3. Operatives de cobrament amb token 

Les operatives de cobrament permeten al software del sistema de BSM enviar al 

concentrador del proveïdor les transaccions mitjançant l’enviament d’un token, per 

tal de realitzar les diferents transaccions de cobrament que s’escriuen.  

Les transaccions que es podran realitzar com a mínim des de el software integrat de 

BSM utilitzant el token són :  

- Transaccions de pre-autorització  

- Transaccions de pagament  

- Transaccions de devolució  

- Anul•lació d’un pagament  
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- Anul•lació d’una devolució  

- Test de saldo 

 Aquestes transaccions es realitzaran d’acord als següents supòsits:  

- El software dels sistema de BSM enviarà el token, conjuntament amb els 

identificadors de comerç i de transacció BSM. La passarel·la del proveïdor 

del sistema substituirà aquest per el PAN i la data de caducitat de la targeta 

emmagatzemada en la passarel·la en el registre indicat per el token.   

- El software dels sistema de BSM controlarà les dates de caducitat de les 

targetes, de tal mode que en les peticions de transaccions comptables, 

s’envia el token + la data de caducitat . En aquest cas la passarel·la 

substitueix el token per el PAN i respecte la data de caducitat que rep del 

software del sistema de BSM .  

La passarel·la verifica si aquesta data de caducitat rebuda és diferent a la 

emmagatzemada en el registre de la passarel·la del proveïdor del servei, i en aquest 

cas, l’actualitzarà.  

Per els cobraments recurrents amb token, el software del sistema de BSM tramitarà 

les transaccions al proveïdor del servei . Aquestes transaccions s’enviaran a través 

d’un software integrat en els sistemes de BSM.  

La resposta serà enviada al software integrat dels sistemes de BSM, com si d’una 

operació estàndard es tractés.   

Es valorarà positivament la possibilitat de l’ús de la identificació per usuari i no per 

targeta (gestió multi-targeta). Aquesta opció permet enviar a la passarel·la el codi 

d’usuari en l’operació i la passarel·la permet seleccionar a l’usuari final, quina de les 

targetes que té emmagatzemades vol utilitzar. 

 

2.1.4. Operatives de cobrament sense token 

Les operatives de cobrament sense token permeten al software del sistema de BSM 

enviar al concentrador del proveïdor les transaccions, mitjançant la utilització del 

protocol PUCE.  

Les transaccions que es podran realitzar des del software integrat de BSM , utilitzant 

el protocol basat en PUCE són les següents:  

- Transaccions de pre-autorització  

- Transaccions de pagament  

- Transaccions de devolució  

- Anul•lació d’un pagament  
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- Anul•lació d’una devolució  

- Test de saldo 

El servei permetrà l’autorització de les transaccions electròniques amb targetes 

bancàries de crèdit i dèbit, mitjançant la connexió a les diferents entitats 

autoritzadores, a través del protocol PUCE, realitzats des del software dels sistemes 

de BSM (smartphones, webs, etc.).  

Per cada transacció de cobrament els sistemes de BSM proporcionaran un 

identificador de comerç i un identificador de la transacció o numero de localitzador, 

aquest identificador serà el que conciliï la informació de gestió del cobrament amb 

la informació de gestió del cobrament de la targeta.  Un cop gestionat el cobrament, 

el resultat de l’operació (aprovació o denegació), codi d’autorització bancària, 

identificació de la transacció i la resta de les dades bancàries obligatòries seran 

enviades al software integrat del sistema de BSM.  

El software del sistema integrat de BSM podrà treballar amb mode MULTI 

COMERÇ/MULTIMERCHANT amb aquests Centres Autoritzadors que ho admeten. 

Es valorarà positivament la funcionalitat de pagament anomenada “One-click”, que 

permet que l’usuari final pugui realitzar un pagament amb la mínima interacció i 

sense introduir de nou les dades. 

2.1.5. Encadenament d’operacions 

El sistema permetrà l’encadenament d’operacions de tal forma que el sistema 

permeti realitzar en “una sola” transacció diferents operacions encadenades en un 

mateix moment, tal com, per exemple: 

- Alta del token + operació de cobrament + operació d’eliminació del 

cobrament.  

- Cancel·lació de preautorització + operació càrrec real 

Aquest encadenament d’operacions haurà de poder ser configurat i ha de comptar 

com una sola transacció en termes de facturació. 

2.1.6. Mitjans de pagament 

La passarel·la ha de permetre gestionar pagaments per RedSys o per altres centres 

autoritzadors.  

La passarel·la ha d’estar preparada per gestionar els més importants mitjans de 

pagament: targetes de crèdit i de dèbit de Visa, Mastercard, American Express, etc. 
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En un futur B:SM vol oferir opcions noves de pagament com PayPal, Sofort, GiroPay,  

ApplePay, AndroidPay, etc., pel que es valorarà positivament que la passarel·la 

disposi d’aquestes o altres opcions de pagament addicionals. 

L’adjudicatari ha de responsabilitzar-se d’actualitzar la passarel·la amb els sistemes 

de pagament que disposin d’un volum de mercat important en el futur sense cost per 

B:SM. 

2.1.7. Multi-Comerç; Multi-Merchant 

La plataforma ha de permetre gestionar els diferents comerços de B:SM i cada 

operació es realitzarà sobre un comerç determinat.  

Totes les consultes o informes de gestió també estaran desglossats per comerç, tot 

i que es podran consultar de forma agregada.   

La plataforma ha de permetre gestionar cobraments de diferents bancs per un 

mateix comerç. Per exemple, ha de permetre emetre els cobraments en VISA per 

un banc determinat i els pagaments de Mastercard per un altre. 

Aquestes polítiques han de ser transparents per les aplicacions que usen el servei. 

2.1.8. Gestió d’impagats o càrrecs retornats 

El sistema permetrà el re-enviament en dates posteriors a les dates i hores de 

realització de la transacció per tal de tornar a enviar les operacions retornades o 

impagades, per tal de realitzar novament la gestió de cobrament, ja sigui amb la 

mateixa targeta que es var realitzar la operació objecte del impagat, com una nova 

targeta introduïda pel client. 

2.1.9. Eina de la gestió de la plataforma (backoffice de gestió) 

El licitador ha d’entregar una eina de gestió on-line, accessible des d’un navegador 

web, que permeti a B:SM gestionar la plataforma, les transaccions i les 

configuracions de la passarel·la. 

L’eina ha de permetre realitzar canvis pels usuaris de B:SM autoritzats i aquests 

canvis s’han de poder fer efectius en temps real. 

El licitador haurà de descriure el funcionament, els modes d’accés i funcionalitats de 

la plataforma de gestió i consulta. És necessari que ofereixi la possibilitat de 

consultar les dades de cobraments en temps real, informació estadística d’utilització, 

i permetre fer operacions online en temps real (abonaments, canvi de dades, etc.). 

Aquesta plataforma ha d’estar hostatjada en els CPDs del licitador i ha de complir la 

normativa PCI-DSS versió 3.1 o superior.  
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El backoffice ha de permetre gestionar l’accés i la seguretat dels usuaris a través de 

perfils d’usuari. Els permisos i els accessos han de poder ésser configurats de forma 

personalitzada. A continuació s’exposa els diferents perfils que com a mínim ha 

d’oferir la solució: 

- Accés a administradors comptables. 

Consulta i gestió de transaccions, configuració de comptes comptables i 

gestions avançades.  

- Accés a usuaris de comptabilitat 

Consulta per a explotació de dades i informes.  

- Accés a tècnics de sistemes 

Consultar nivell d’utilització, temps de resposta, control d’estat del sistema, 

test de la connexió amb els centres autoritzadors i registre d’esdeveniments 

del sistema. 

- Accés a operadors del Call Center 

Realitzar operacions de cobrament o abonaments (TPV Virtual) a través de 

telèfon. 

El licitador haurà de descriure els informes que facilitarà la seva plataforma, que com 

a mínim hauran de ser de les següents característiques:  

- Informes de gestió.  

Informes de comptabilitat bancària i pròpia així com de possibles desquadres 

a les mateixes. Els informes es podran agrupar per comerç, per tipologia de 

targeta o per centre autoritzador. També ha de permetre realitzar informes 

agregats i altres informes per poder realitzar les conciliacions amb els bancs. 

- Informes d’activitat o utilització. Registre d’esdeveniments dels sistema.  

Tots els informes hauran de poder ser consultables amb un filtre temporal entre 

dates i la plataforma haurà d’oferir funcionalitats de recerca avançada.  

La passarel·la ha de permetre afegir un o més camps de negoci (per exemple, la 

matrícula d’un ciutadà) a cada transacció i que siguin consultables des del 

Backoffice. També ha de permetre buscar una transacció mitjançant aquests camps. 

2.1.10. Eina de gestió del frau (backoffice frau) 

El licitador ha d’aportar un backoffice on-line (accessible des d’un navegador web) 

amb funcionalitats i controls de gestió del frau per a que B:SM pugui autogestionar-

se les regles de frau i els esdeveniments. L’eina ha de permetre que un usuari de 

B:SM pugui realitzar canvis de configuració i que aquests es facin efectius en temps 

real. 

El licitador ha de descriure les funcionalitats que ofereix i vol oferir en el futur. 
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Les funcionalitats que ha d’incorporar el backoffice de gestió del frau, son, com a 

mínim les següents:  

- L’usuari del backoffice ha de poder configurar regles de forma autònoma 

(sense dependre de l’adjudicatari) que automàticament s’apliquin a les 

transaccions en funció de les necessitats de B:SM, entre d’altres: 

• Ha de permetre utilitzar la geolocalització 

• Ha de permetre limitar pagaments d’un país i d’un tipus de mitjà de 

pagament 

- L’usuari del backoffice ha de poder gestionar les transaccions bloquejades i 

fer tests per analitzar l’impacte de la creació d’una nova regla. 

- El backoffice ha de permetre creuar les transaccions contra diferents 

comprovacions de frau: 

• Comprovació de reputació de dispositius 

• Controls de velocitat (velocity check) 

• Geolocalització 

• Comprovació de patrons 

Es valorarà altres millores en la gestió del frau proposades per l’adjudicatari. 

2.2. Requeriments tècnics 

2.2.1. Integració 

L’adjudicatari ha de permetre dos modes d’operar, un amb token i un altre amb les 

dades de la targeta: 

- Operacions amb token: 

Transaccions realitzades sense necessitat de gestionar dades de targetes i per 

tant amb un compliment de PCI més lleuger. En aquests cas totes les 

transaccions es realitzaran a través de pàgines web segures / web services 

facilitades pel proveïdor de serveis de token. BSM realitzarà les tasques 

d’integrar aquests pagines web segures (https) dins de les seves pagines web, 

aplicacions mòbil o altres sistemes.  

- Operacions sense token: 

Disposar dels mecanismes necessaris per capturar les dades de les targetes de 

forma segura i enviar-les de forma segura al proveïdor del servei de token, el 

qual tractarà i respondrà a la sol•licitud realitzada, segons el cas. En aquest cas, 

cal que el proveïdor del servei proveeixin els pluggins, SDK/API i eines 

necessàries per tal de facilitar les funcions descrites i integrar en cadascun dels 

sistemes emprats.  
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La passarel·la ha d’oferir un SDK o API per integrar les aplicacions web i mòbil de 

B:SM. Ha de possibilitar una integració ràpida i senzilla, optimitzada i adequada 

per a web i mòbils, escriptori i tabletes. Ha de ser totalment adaptable a la imatge 

de B:SM i permetre habilitar serveis i funcions addicionals amb facilitat. Aquesta 

integració per a mòbils ha de ser totalment responsive i s’ha d’adaptar a les 

dimensions de les diferents pàgines d’autenticació de les diferents entitats 

bancàries. 

La integració mòbil i web ha de ser multiidioma. S’ha de poder personalitzar, com a 

mínim, en 4 idiomes a escollir per part de B:SM. 

Els components d’integració de l’adjudicatari (i plugins) cal que siguin compatibles 

amb els sistemes operatius emprats tant en els servidors web (Linux, Windows 

Server), servidors d’aplicacions (Apache i IIS) i diferents sistemes operatius mòbils 

(IOS, Android, Windows Phone).   

El licitador ha de mantenir els seus sistemes sense cost per adaptar-se, ésser 

adequats i seguir essent compatibles amb les noves versions dels sistemes 

operatius o frameworks del mercat.  

Aquests components han d’estar homologats i certificats PUCE per els Centres 

Autoritzadors nacionals; així mateix també han de complir les especificacions PCI-

DSS que han d’estar en vigor i actualitzats, com a mínim en la versió 3.1. 

Serà responsabilitat de BSM integrar les API o SDK en els seus programaris 

corresponents d’acord amb les indicacions, recomanacions i coordinació amb el 

proveïdor del servei de token, per tal d’ésser compliant PCI-DSS.  

Els entorns i sistemes a integrar són els següents :  

- Un sistema en mode no assistit i automàtic que realitzi les transaccions de 

cobrament recurrents; baixa, consulta de PAN, autorització de transaccions, 

operatives comptables a traves d’aplicacions.  

- Un sistema en mode on-line e interactiu que permeti realitzar les transaccions 

d’alta, modificacions de dades, baixa; autorització de transaccions i operativa 

comptable a traves de aplicacions en servidors web.   

- Un sistema en mode on-line e interactiu que permeti realitzar les transaccions 

d’alta, modificacions de dades, baixa; autorització de transaccions i operativa 

comptable a través d’aplicacions en smartphones (ios i android). 

Es valorarà positivament que l’adjudicatari disposi de plugins ja preparats per 

treballar amb els CMS més estàndards del mercat (Magento, Prestashop, Drupal, 

Typo3, Wordpress, etc.) 

El sistema ha de permetre un control avançat de la transacció, controlar en quin estat 

està en tot moment, una gestió avançada dels timeouts, etc. El proveïdor ha de 
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gestionar els timeouts tal i com es detallen més endavant en l’apartat de nivell de 

servei. 

2.2.2. Comunicacions 

Pel processament de les transaccions i intercanvi d’informació entre el proveïdor i 

B:SM es crearà un connexió segura a triar entre les següents opcions: 

- Xarxa VPN del proveïdor a través d’internet 

- Línies dedicades segures a través de MPLS 

- Túnels IPSEC a través d’internet 

Alternativament, per redundància s’implantarà un segon sistema de comunicacions.  

El proveïdor del servei presentarà en la seva oferta els possibles sistemes de 

comunicació a utilitzar, així com la llista dels operadors nacionals integrats amb el 

seu sistema. 

El cost de les comunicacions de la part de B:SM anirà a càrrec de B:SM. El cost de 

les comunicacions de la part de l’adjudicatari anirà a cost de l’adjudicatari. 

2.2.3. Alta disponibilitat 

El proveïdor del servei ha d’oferir un sistema d’alta disponibilitat, es demana 

obligatòriament que la infraestructura de la passarel·la tingui les següents 

característiques:  

- Hostatjada en dos o més CPDs ubicats separadament per redundància. 

- Configuració de la disponibilitat en mode actiu-passiu o actiu-actiu. 

- Cada un dels CPDs ha d’estar totalment redundat, sense cap punt únic de fallada 

- Les bases de dades han d’estar totalment replicades en tots els CPDs del 

sistema 

- Les línies de comunicacions han de ser proveïdes per ISP diferents per obtenir 

una millor redundància 

- Tots els CPDs del sistema han d’estar ubicats a Europa 

- Tot el sistema, composat pels dos o més CPDs, ha d’estar certificat en PCI-DSS 

versió mínima 3.1. 

- En cas de fallada del CPD primari, s’activa el CPD secundari amb la base de 

dades totalment actualitzada i replicada en un temps màxim de 15 minuts. 

Es valorarà positivament un sistema de passarel·la actiu-actiu (2 o més CPDs 

ubicats separadament totalment replicats i balancejats), redundància de centres 

autoritzadors, millores en disponibilitat i millores en recuperació i plans de 

contingència. 
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El proveïdor haurà d’aportar el protocol d’actuació en cas de la fallada d’un dels 

CPDs en el qual ha de figurar que el temps de parada no serà superior a 15 minuts. 

El proveïdor haurà d’aportar en el procés de la licitació els nivells de serveis que ha 

ofert en els darrers tres anys. 

El temps de disponibilitat del servei no podrà ser inferior al 99,9%. En cas que no es 

compleixi, B:SM es reserva el dret d’emetre penalitzacions al proveïdor.  

2.2.4. Transaccions 

Entenem com a transacció tota aquella operació realitzada amb el mateix client 

iniciada en un moment donat en el temps i finalitzada uns instants després. Les 

transaccions múltiples d’un mateix client es considerarà una única transacció, tal 

com alta de token, transaccions de cobrament, transacció de anul•lació, tot això 

acompanyat del diàleg de cada operació.  

El servei proveït pel licitador haurà de ser capaç de suportar com a mínim 30.000 

transaccions diàries, amb transaccions de cobrament recurrent entre les 8 i les 20 

hores; amb pics de com a mínim 25 transaccions per segon.  

El temps màxim de resposta per a les transaccions no podrà superar els 10 segons. 

En cas que es superin, el proveïdor ha d’oferir mecanismes per cancel·lar la 

transacció amb el centre autoritzador i informar a l’aplicació client per a que aquesta 

pugui gestionar-ho. En qualsevol cas, s’han d’oferir mecanismes de control de la 

transacció per a que els plugins i aplicacions client puguin controlar en tot moment 

com està la situació de la transacció. Es detalla en l’apartat de nivell de servei el 

temps màxim de transacció i com s’ha de gestionar. 

És responsabilitat del proveïdor del servei gestionar la capacitat i proveir dels 

recursos necessaris per tal de suportar aquests volums. En cas d’un increment 

d’operacions per part de B:SM, el proveïdor ha d’adequar els seus sistemes per 

poder seguir garantint el nivell de servei requerit sense cost addicional. 

En el cas de no ésser suficient els recursos emprats, el proveïdor del servei es 

compromet a dotar dels recursos necessaris per garantir aquests temps de 

resposta. 

2.2.5. Sistema de alarmes i monitorització 

El proveïdor del servei disposarà d’un sistema de monitorització i alarmes que 

informarà a BSM de forma automàtica de l’inici de qualsevol incidència del servei i 

de la seva fi.   

El proveïdor ha de proposar en l’oferta un sistema automàtic d’alarmes, el qual serà 

validat per BSM. Entre d’altres, es podrien definir alarmes com: 
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o Timeouts consecutius en un període de temps 

o Centre autoritzador no respon 

o Pèrdua d’activitat (no funcionen les transaccions al servidor de mitjà de 

pagament) 

o Sessió tancada 

o Sessió incorrecta 

L’adjudicatari ha d’aportar eines pròpies de monitorització del seus servei 

consultables per B:SM. Aquesta monitorització ha de permetre visualitzar l’estat i 

informació dels següents elements com a mínim: 

- Estat general del servei 

- Estat xarxa i comunicacions 

- Estat servidor i processos crítics 

- Estat base de dades 

- Estat centres autoritzadors 

B:SM disposa d’un sistema Naggios per monitoritzar els seus sistemes. El proveïdor 

ha d’oferir mecanismes per a que B:SM pugui monitoritzar el servei de passarel·la 

mitjançant aquest sistema, des de l’inici fins al final d’una transacció. Així doncs, 

B:SM haurà de poder emetre transaccions periòdiques de prova a la passarel·la, 

utilitzant, per exemple, números de targetes de crèdit/dèbit de test, proporcionats pel 

proveïdor. 

2.2.6. Entorn de preproducció 

B:SM disposa per a les seves aplicacions un entorn de preproducció (o test) i un 

entorn de producció. Així doncs, és necessari que l’adjudicatari posi a disposició  

d’un entorn de preproducció (o test) per a que les aplicacions de B:SM en 

preproducció puguin realitzar les proves necessàries abans de posar a producció 

un evolutiu o nou aplicatius. 

2.3. Requeriments del proveïdor  

2.3.1. Homologacions i certificacions 

El licitador s’encarregarà de realitzar les actuacions, comprovacions i validacions 

necessàries per tal de disposar durant la vigència del contracte les homologacions i 

certificacions necessàries.  

Homologació amb els centres autoritzadors basada en PUCE. Aquesta 

homologació inclou la integració amb el Mòdul del Centre del Proveïdor de Serveis i 

les aplicacions software de BSM amb la seves corresponents certificacions. El 
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proveïdor del servei facilitarà la homologació d’altres centres autoritzadors sense 

càrrec addicional.  

El licitador haurà d’acreditar que en els tres últims anys ha gestionat un volum de 

transaccions igual o superior a 3.600.000 transaccions/any. 

- El licitador ho ha d’acreditar mitjançant certificats signats pels seus clients 

per a qui s’ha ofert el servei de passarel·la, indicant per a cadascun dels 

anys, l’exercici, el nom del client i número de transaccions. 

 

El licitador haurà d’acreditar que en els tres últims anys, ha ofert un nivell de 

disponibilitat del servei als seus clients de la passarel·la de com a mínim el 99,9%.  

- El licitador ho ha d’acreditar mitjançant una declaració firmada de l’empresari 

indicant, per a cada any, el nivell de servei ofert i com s’ha calculat aquest 

nivell de servei. 

El licitador haurà d’acreditar que en els últims dos anys, ha realitzat amb èxit almenys 

una migració de tokens des d’una passarel·la d’un altre proveïdor de passarel·la a 

la seva. 

- El licitador ho ha d’acreditar mitjançant un certificat signat per almenys un 

client per a qui s’ha fet la migració. Indicant la data de migració i la passarel·la 

origen. 

- No es computen les migracions realitzades entre sistemes del mateix 

proveïdor o originaries d’un CPD de client final.  

El licitador ha d’acreditar que la passarel·la disposa d’una infraestructura d’alta 

disponibilitat, que està formada per com a mínim dos CPDs (primari i secundaris), 

ubicats en diferent localització a Europa, totalment redundats (inclosa la base de 

dades i les línies de comunicacions) i que existeix un protocol que, en cas de caiguda 

del CPD primari, s’activa el CPD secundari i en menys de 15 minuts es torna a 

disposar d’un servei totalment operatiu, amb la base de dades totalment replicada i 

actualitzada. 

- Per acreditar-ho s’ha d’aportar una declaració firmada per l’empresari i 

documentació certificada per l’empresari o per entitats certificadores externes on 

es detalli la ubicació i adreça dels diferents CPDs, protocols de contingència, 

esquema de l’arquitectura i certificat PCI-DSS v3.1 o superior de tots els CPDs 

que formen el sistema de la passarel·la. 

El licitador ha d’acreditar la certificació en vigor PCI-DSS mínim versió 3.1 de tot el 

sistema involucrat en el servei de la passarel·la (tant en CPD primari com els 

secundaris). 
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o Per acreditar-ho s’ha de presentar la certificació PCI-DSS que indiqui la 

superació i la vigència realitzada per una entitat certificadora externa 

homologada. 

3. PLANS D’EXECUCIÓ 

Seguidament es presenten els plans d’execució i les condicions de lliurament de les 

aplicacions i serveis inclosos dins l’àmbit de subministrament del present plec de 

condicions. 

En la seva oferta tècnica, el Licitador ha de presentar una primera proposta de 

cronograma i de plans d’execució per al subministrament de tots els serveis inclosos 

dins l’àmbit de subministrament del present plec. 

Posteriorment, durant la fase de disseny del sistema, l’Adjudicatari haurà d’aportar 

la documentació tècnica perquè B:SM pugui utilitzar els seus serveis. A més, durant 

el període de contracte, l’adjudicatari oferirà suport i consultoria sobre la millor 

utilització del servei i de la manera d’integrar-ne les aplicacions. 

L’adjudicatari haurà d’aportar la següent documentació: 

- Pla d’implantació: proposta de planificació del projecte d’implantació de les 

aplicacions i serveis incloses dins l’àmbit de subministrament del plec (fins a 

l’inici d’operacions). 

- Pla de formació: proposta de formació per tot el personal que intervé en la 

implantació, administració i operació de les aplicacions del sistema. 

- Pla de suport a l’operació: proposta de suport a l’operació per a la resolució 

d’incidències durant el període del contracte. 

- Pla d’acceptació: documentació a lliurar i proposta de proves per a l’acceptació 

de les aplicacions i serveis del projecte. 

En general, tots els documents i/o plans d’execució del projecte hauran de ser 

necessàriament aprovats per la direcció del projecte, tot i que aquest fet no eximirà 

a l’Adjudicatari de la plena responsabilitat respecte al contingut del mateix. 

Seguidament es descriuen els requeriments relacionats amb les condicions de 

lliurement de les aplicacions i serveis del sistema incloses en el plec. 

3.1. Pla d’implantació 

El seguiment i control del disseny, desenvolupament, integració, proves, 

homologació, instal•lació i operació de les diferents aplicacions del sistema es 

realitzarà sobre la base del pla d'implantació, que serà elaborat per l'Adjudicatari i 

haurà de ser aprovat per B:SM. 
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En la seva oferta tècnica, el Licitador ha d’incloure un complert pla de treball, indicant 

les tasques, els terminis i els recursos humans i materials proposats per poder 

implantar el conjunt d’aplicacions incloses dins l’àmbit de subministrament del 

present plec. 

Com a mínim, en el pla d’implantació haurà de definir i concretar els següents 

aspectes: 

- Les activitats, els terminis i les responsabilitats de les diferents fases del projecte. 

- El perfil, responsabilitats i dedicació dels recursos humans proposats (propis o 

subcontractats) en cadascuna de les tasques del projecte. 

- El calendari de les tasques i de les principals fites dels projectes, incloent totes 

les restriccions relacionals o temporals necessàries. 

- La relació de d’entrades (documents, requeriments...) i sortides (documents, 

subministraments...) en cadascuna de les fases de les aplicacions planificades. 

- Els components i recursos materials previstos, així com els requeriments o 

condicionants relacionats amb la seva adquisició, fabricació, recepció, logística 

o instal·lació. 

- La metodologia i procediments previstos en relació al seguiment i coordinació 

dels projectes en totes les seves fases: especificació, desenvolupament, proves, 

homologació, etc. 

- La metodologia de treball proposada en la realització dels serveis i en la 

implantació de les aplicacions incloses dins l’àmbit de subministrament del plec. 

Aquest projecte implica la implantació d'un sistema que ha de coexistir amb el 

funcionament normal del servei d'explotació de B:SM. L'Adjudicatari haurà de tenir 

en consideració les limitacions i condicions introduïdes per aquesta problemàtica: 

arquitectura passarel·la, disponibilitat horària, entorn de proves, etc.  

Per l’elaboració del pla d’implantació, el Licitador s’haurà de basar en el cronograma 

general del programa d’implantació del sistema descrit en el present plec, on s’hi 

indica la relació d’aplicacions i projectes i les seves principals fites. 

3.1.1. Cronograma i àmbit d’intervenció 

Seguidament es presenta un cronograma amb les durades màximes previstes en 

les fases d’implantació dels sistemes inclosos dins l’àmbit de subministrament del 

plec. 
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Observar que tant les dates, com les fites del cronograma són estimatives i estan 

subjectes a condicions temporals (publicació...) i/o relacionals amb altres projectes. 

No obstant, en el cronograma sí que s’estableixen els terminis màxims previstos 

per cada fase. 

El sistema de passarel·la de pagament és crític per B:SM, el no compliment dels 

temps i els requisits sol·licitats afectaria d’una forma no assumible a l’operativa de 

B:SM. Per tant, és molt important complir els requisits i els terminis indicats en aquest 

plec. 

És important destacar que les tasques de implantació i migració són molt intensives 

en recursos i per tant, requereixen un correcte dimensionament i organització de 

l’equip de treball proposat per poder generar la documentació, els 

desenvolupaments i les proves d’integració de les interfícies de comunicació i dels 

sistemes a subministrar en un escenari amb més d’un projecte en paral•lel. 

La coordinació entre projectes és necessària en totes les fases del projecte. De fet, 

es preveu necessari realitzar una exhaustiva prova pilot amb totes les aplicacions 

del nou servei, considerant especialment important les proves de camp amb 

l’aplicació mòbil i les webs de B:SM. 

Bona part de les tasques d’enginyeria i de disseny tècnic on intervé l’Adjudicatari es 

troben en el camí crític de la resta de contractacions i de la pròpia implantació del 

sistema. 

L’Adjudicatari haurà d’adaptar l’ordre i prioritat de les seves intervencions a les 

condicions i consideracions indicades per B:SM en les possibles actualitzacions de 

la planificació. En general, B:SM valorarà les propostes tècniques o organitzatives 

que permetin reduir els terminis de la implantació del sistema. 

Algunes consideracions rellevants sobre les tasques i l’àmbit d’intervenció de 

l’Adjudicatari són les següents: 

- Definició i coordinació del projecte. 

- Es prioritzarà l’entrega de la documentació de la integració dels serveis perquè 

B:SM pugui avançar el més aviat possible en la integració amb la passarel•la. 

S’hauran de realitzar proves intensives dels desenvolupament en pre-producció. 

- Preparació del hosting: tasques relacionades amb el desenvolupament, 

configuració i implantació del servei de hosting de la passarel·la de pagament. 

- L’Adjudicatari proporcionarà un entorn de pre-producció/test i un entorn de 

producció. 
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- Les tasques d’enginyeria comú s’han de realitzar en coordinació amb la resta de 

proveïdors i preferiblement s’hauran d’executar en paral•lel en tots els fronts. 

- L’Adjudicatari ha d’oferir assessorament i suport a la integració amb els diferents 

subsistemes contemplats en el projecte. 

- L’Adjudicatari oferirà suport per a la realització de les proves necessàries per 

garantir que tots els mòduls i aplicacions s’integren correctament amb els 

sistemes i serveis. Caldrà realitzar proves d’estrès dels serveis.  

- Qualsevol retard en l’execució o consecució de les tasques d’enginyeria comú 

en un determinat àmbit haurà de ser justificat i aprovat explícitament per B:SM, 

ja que pot condicionar altres subministraments o desenvolupaments crítics. 

- L’Adjudicatari ha de generar tots els documents d’especificació tècnica i 

funcional detallada. Tota la documentació generada ha de ser lliurada a B:SM i 

aprovada per B:SM. 

- Totes les postes en marxa seran revisades i acceptades per tècnics de BSM.  

La data màxima per implantar i posar en marxa el sistema i que estigui plenament 

en funcionament és de 60 dies, el 18 de maig del 2017. Observar que un retard en 

l’assoliment de les dates pot donar lloc a penalitzacions segons contracte. 

Observar que, abans d’iniciar l’operació real dels sistemes, l’Adjudicatari ha de dur 

a terme un pla de formació que permeti garantir la correcta preparació de tot el 

personal. 

Quan s’iniciï l’explotació del sistema, qualsevol modificació o adaptació necessària 

es realitzarà i implantarà , en primer lloc, en el servidor de pre-producció i un cop 

validades i provades, les modificacions realitzades es traslladaran al servidor de 

producció d’acord amb les indicacions de la divisió de Sistemes i seguint la 

normativa de gestió del canvi. 

3.1.2. Gestió del projecte 

D’una banda, B:SM nomenarà un cap de projecte, que serà responsable de 

supervisar la correcta execució de les aplicacions i serveis inclosos dins l’àmbit de 

subministrament del present plec, segons la metodologia i els estàndards 

corporatius.  

En aquest mateix sentit, B:SM nomenarà els interlocutors i el seu àmbit d’interlocució 

per a cadascuna de les àrees i serveis afectats per la implantació del sistema.  

D’altra banda, l’Adjudicatari haurà d’anomenar un director de projecte que serà l’únic 

interlocutor vàlid amb Barcelona de Serveis Municipals i que entre d’altres, haurà de 

realitzar les següents funcions: 

- Vetllar per l’assoliment dels objectius del projecte, segons planificació i 

pressupost previst. 
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- Executar i fer el seguiment del projecte i del pla de treball (tasques, terminis, 

recursos, etc.), generant la corresponent documentació: actes, planificació, 

informes, plans, etc. 

- Gestionar i executar el pla de comunicació del projecte. En particular, 

periòdicament, haurà de comunicar al cap de projecte de BSM l’estat 

d’avançament dels projectes, amb la periodicitat que B:SM estableixi en cada 

moment, incloent un breu informe de seguiment i l’actualització de la planificació 

prevista. 

- Realitzar reunions de seguiment de projecte amb la periodicitat que B:SM 

estableixi en cada moment. 

- Gestionar i valorar les peticions de canvi en el projecte, juntament amb BSM. 

- Gestionar i supervisar el riscos del projecte. 

- Gestionar i valorar els riscs del projecte i executar les actuacions previstes.  

Per el seguiment i coordinació del projecte, B:SM posarà a disposició del licitador 

una eina de seguiment de projectes, el qual haurà d'utilitzar l'Adjudicatari 

obligatòriament per a la comunicació amb B:SM i/o altres proveïdors.  

Barcelona de Serveis Municipals també anomenarà un Comitè de direcció de 

projectes, en el que hi haurà representats de les unitats o divisions afectades pel 

Servei. 

Aquest Comitè de Direcció vetllarà perquè l’enfocament dels serveis i sistemes 

subministrats es correspongui amb l’abast i els objectius previstos.  

Aquest Comitè de Direcció també podrà ser requerit en procediments administratius 

relacionats amb l’acceptació del projecte o l’aplicació de les sancions previstes dins 

l’àmbit del present Contracte de subministrament i serveis. 

3.2. Pla de qualitat 

L’Adjudicatari haurà de proposar les línies mestres del pla de qualitat de les 

aplicacions i serveis incloses dins l’àmbit de subministrament. 

Posteriorment durant la fase de disseny, l’Adjudicatari haurà de desenvolupar el pla 

de qualitat, que també haurà de ser revisat i aprovat per la Direcció del Projecte. 

El pla de qualitat haurà d’incloure els aspectes relacionats amb la metodologia i els 

procediments previstos per garantir l’assegurament de la qualitat en les aplicacions 

subministrades durant totes les fases del projecte: 

- Enginyeria de detall: proposta de control i assegurament de la qualitat en les 

tasques disseny tècnic i d’enginyeria comú del sistema i interfícies. 

- Desenvolupament: proposta de control i assegurament de la qualitat en les 

tasques de desenvolupament del sistema i de les interfícies de comunicació. 
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- Instal·lació: proposta de control i assegurament de la qualitat en les tasques 

d’instal·lació, configuració i la posada en funcionament. 

- Documentació: proposta de control i assegurament de la qualitat en les 

tasques generals de documentació del projecte. 

- Seguiment de projecte: proposta de control i d’assegurament de qualitat en 

les tasques de seguiment del projecte. En aquest àmbit també es valorarà 

l’ús d’estàndards o de manuals de bones pràctiques en la direcció de 

projectes. 

En aquest pla, l’Adjudicatari haurà de detallar l'enfocament de qualitat que donarà a 

totes les activitats del projecte, així com els documents a lliurar: certificacions, 

resultat de proves de laboratori, homologacions, manual de qualitat, etc. 

En general, dins l’àmbit del procediments de control i assegurament de la qualitat, 

B:SM valorarà positivament l’aplicació d’estàndards o de manuals de bones 

pràctiques. 

3.3. Pla de formació 

En la seva oferta tècnica, el Licitador haurà de proposar les línies mestres del pla de 

formació on es descrigui la metodologia, els recursos i la dedicació prevista per 

poder instruir a tots els usuaris, gestors, tècnics i mantenidors de les aplicacions 

incloses dins l’àmbit de subministrament abans d’iniciar les operacions.  

L’Adjudicatari haurà de desenvolupar el pla de formació, que també haurà de ser 

revisat i aprovat per la direcció del projecte. 

Entre d’altres, el pla de formació ha d’incloure o contemplar els següents aspectes: 

- Metodologia i proposta de formació general i també específica per a cadascun 

dels rols d’usuari existents en les aplicacions incloses dins l’àmbit de 

subministrament. 

- Durant la fase de disseny l’Adjudicatari haurà d’adaptar el pla de formació a 

l’estructura organitzativa de B:SM, segons els criteris establerts pels 

corresponents responsables i d’acord amb la documentació relacionada amb 

l’organització interna. 

- Metodologia i proposta de formació continuada del subministrament en tots els 

àmbits. El pla de formació ha de permetre garantir la correcta formació del 

personal que s’incorpori progressivament o amb posterioritat. 

- Proposta de documentació, complementària a la documentació tècnica requerida 

en el propi pla d’acceptació i orientada específicament a la formació d’usuaris. 

Entre d’altres:  

o Manuals d’ús o d’operació de totes les aplicacions. 

o Manuals d’instal•lació i configuració de totes les aplicacions. 
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o Manual de procediments de gestió d’incidències. 

o Manual d’arquitectura i desenvolupament de les aplicacions. 

- Previsió dels terminis, recursos i nombre de classes o jornades necessaris per 

garantir la correcta formació de tos els usuaris dels sistemes inclosos dins l’àmbit 

de subministrament. 

- S’estableix un mínim de 8 hores de formació pel personal  de Sistemes per a la 

formació tècnica. En funció de la disponibilitat i dels horaris es determinarà el 

nombre de sessions a realitzar.  

- S’estableix un mínim de 8 hores de formació pel personal administratiu de les 

diferents unitats de negoci de B:SM. 

- La proposta de formació per al personal propi i/o contractat per B:SM ha 

d’incloure classes pràctiques, que es faran en sales de formació de B:SM. 

Observar que la formació del sistema pot requerir coordinar classes i/o documents 

amb altres proveïdors de sistemes d’informació. 

3.4. Pla de suport a l’operació 

Durant l’operació, el sistema ha d’estar recolzat per un ampli pla de suport a 

l’operació que permeti resoldre les possibles incidències o mal funcionament de 

qualsevol de les seus components, aplicacions o interfícies de comunicació. 

En la seva oferta tècnica el Licitador ha de proposar un complert pla de suport a 

l’operació de les aplicacions i serveis del sistema inclosos dins del seu àmbit de 

subministrament i que ha d’incloure, com a mínim, els següents aspectes: 

- Proposta organitzativa amb l’equip de treball, els recursos i l’assignació de 

tasques per poder executar correctament el pla de suport a l’operació. 

o L’Adjudicatari ha de garantir que l’equip de treball té la formació i 

experiència necessària per poder realitzar les tasques assignades 

(antiguitat mínima en l’empresa: 6 mesos). 

- Condicions i proposta metodològica per gestionar el cicle de vida de les 

incidències: detecció, notificació, classificació, resolució, acceptació, etc. 

- Proposta de gestió de versions de les aplicacions i metodologia per garantir del 

sincronisme entre els servidors de desenvolupament i els servidors de producció. 

o L’Adjudicatari ha de garantir que qualsevol modificació de les aplicacions 

en producció es realitza, es prova i es valida en l’entorn de 

desenvolupament. 

B:SM valorarà positivament tècniques o operatives addicionals que permetin 

automatitzar o optimitzar els procediments de detecció, notificació i resolució 

d’incidències, així com també l’aplicació d’estàndards o de manuals de bones 

pràctiques. 
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El suport a l’operació s’emmarca en el context del servei d’estacionament regulat de 

l’Àrea de Barcelona en ple funcionament i per tant, l’Adjudicatari ha d’adaptar la seva 

proposta en aquest context, minimitzant l’afectació als sistemes o serveis existents 

i segons les indicacions establertes per B:SM. 

3.4.1. Disponibilitat i suport 

La disponibilitat del servei i del suport tècnic ha de ser de 24x7 els 365 dies de l’any. 

Un cop estigui operatiu el sistema, prèvia certificació de B:SM i un cop estiguin tots 

els serveis objecte de la present licitació, s’iniciarà l’etapa de suport del sistema. 

El licitador proposarà l’equip que donarà suport, durant la vigència del contracte, per 

tal de garantir la prestació de servei, a través d’un helpdesk expert i qualificat de 

mitjans de pagament. 

El suport de primer, segon i tercer nivell serà realitzat pel licitador amb personal 

especialitzat per la correcta i eficient resolució.  

El licitador oferirà un telèfon de contacte i un correu electrònic per notificar les 

incidències dins de l’horari de prestació del servei. 

B:SM disposa d’un sistema de ticketing per la gestió de les incidències de sistemes. 

Es crearà un usuari a l’aplicació de B:SM que enviarà un correu electrònic al 

proveïdor notificant de la creació d’una incidència. El proveïdor haurà de gestionar 

l’estat de la incidència durant el període de vida d’aquesta en el sistema de B:SM. 

Cada canvi d’estat d’incidència serà comunicada de forma immediata a B:SM per 

mitjans electrònics. 

El proveïdor s’encarregarà de gestionar i registrar les incidències, i es calcularan els 

temps de resolució de les mateixes, proporcionant informació de les mateixes a BSM 

de forma periòdica i amb indicació del detall de les incidències i temps de resolució. 

Estaran inclosos, sense cost addicional, les actualitzacions i canvis de versions de 

qualsevol component del sistema per la prestació del servei. La integració de les 

noves versions a les aplicacions de B:SM anirà a càrrec de B:SM. L’adjudicatari ha 

d’avisar amb el suficient temps d’antelació per a que B:SM disposi del temps 

necessari per realitzar la integració en desenvolupament, pre-producció i un cop 

validat, en producció amb el mínim d’afectació possible. 

També estan inclosos en el manteniment les llicències necessàries per la prestació 

del servei de passarel·la. 

El licitador ha d’entregar documentació sobre quins processos i procediments 

disposa i aplicarà en la gestió de canvi per assegurar la continuïtat del servei en 

els canvis, millores i actualitzacions del seu sistema. 
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L’adjudicatari ha d’aportar els procediments i actuacions que es porten a terme 

per mantenir la disponibilitat i el nivell de servei respecte a canvis o 

incidències de tercers, centres autoritzadors (RedSys, etc.). 

3.4.2. Nivell de servei 

L’adjudicatari ha d’oferir el servei de passarel·la funcionant a ple rendiment en horari 

24x7 els 365 dies de l’any.  També ha d’oferir un servei de helpdesk per resolució 

d’incidències tècniques en horari 24x7 els 365 dies de l’any. 

Disponibilitat 

La disponibilitat exigida ha de ser igual o superior al 99,9% que significa que el temps 

màxim de no disponibilitat en cas de fallada del servei és de 8,76 hores/any.  

Aquesta disponibilitat fa referencia tant a la infraestructura (CPD) com a l’aplicació 

de la passarel·la. 

No es computa com a no disponibilitat les parades programades del servei per 

tasques de manteniment sempre que estiguin prèviament notificades a B:SM i 

s’hagin pogut prendre mesures per buscar formes alternatives d’operativa per tal de 

que el servei no sigui interromput.  

En el cas que falli el centre autoritzador s’ha de proveir alguna solució alternativa 

temporal i avisar a B:SM.  

S’entendrà com a no disponibilitat i computarà com a tal: 

- Caiguda total o parcial del servei: Quan no es pot realitzar cap o algun tipus de 

transacció. 

Es computarà com a parada de servei els temps que el servei està total 

o parcialment no operatiu (màxim 8,76 hores/any). 

En aquest cas, és necessari que es posi a disposició el CPD secundari. 

- Temps de resposta superiors a 10 segons: El temps de resposta promig de les 

crides ha de ser inferior a 2 segons. En cas que no sigui així i es superin els 10 

segons, la passarel·la ha de retornar a la crida una resposta informant de que 

la transacció ha estat denegada per timeout i el sistema de B:SM donarà com a 

transacció denegada. La passarel·la ha de gestionar amb el centre autoritzador 

la cancel·lació de la crida independentment del resultat de la mateixa. 

Es computarà com a no disponibilitat del servei cada fracció de 15 minuts 

en les quals més de 5 crides estan responent amb 10 segons (màxim 

8,76 hores/any). 

- Transaccions amb respostes errònies: Quan una transacció no està operant 

correctament o dóna informació incorrecta. Si aquest situació es manté durant 
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15 minuts aleshores es començarà a computar com a no disponibilitat (màxim 

8,76 hores/any) fins que no es resolgui la situació. 

Resolució d’incidències 

El nivell de servei exigible per a la resolució d’incidències del servei de la passarel·la 

ve determinat pel tipus d’incidència i la seva gravetat segons la següent classificació. 

- Incidència molt crítica: No es poden realitzar operacions de pagament, es 

computa com a no disponibilitat del servei. 

- Incidència crítica: No es poden realitzar altres transaccions que no siguin de 

pagament, es computa com a no disponibilitat del servei. 

- Incidència lleu: Qualsevol altra incidència.  

L’Adjudicatari ha de poder complir amb els següents temps de resolució 

d’incidències, a comptar des de la notificació de la incidència fins a la seva resolució: 

- Incidència molt crítica: màxim 15 minuts  

- Incidència crítica:   màxim 45 minuts 

- Incidència lleu:  màxim 1,5 hores 

L’Adjudicatari és el primer responsable de diagnosticar l’avaria amb independència 

del seu origen: maquinari, programari o comunicacions. En aquest mateix sentit, 

l’Adjudicatari ha de fer el seguiment de tot el cicle vida de les incidències fins a la 

seva resolució. 

B:SM assignarà un interlocutor responsable per gestionar les incidències i la 

comunicació amb el proveïdor. 

Davant de qualsevol incidència, l’adjudicatari estarà obligat a la comunicació per 

escrit a BSM d’entregar un informe on s’indiquin fets ocorreguts, com s’ha resolt la 

incidència i quines han estat o seran les mides pal·liatives per què no torni a succeir.  

Els costos d’execució del pla de suport a l’operació aniran a càrrec de l’Adjudicatari, 

incloent materials, ma d’obra, desplaçaments i qualsevol altra despesa. 

Qualsevol incompliment del pla de suport tècnic o del temps de resolució 

d’incidències pot donar peu a les penalitzacions establertes en el contracte entre 

B:SM i l’Adjudicatari. 

En qualsevol moment, B:SM podrà amb l’acord del licitador, revisar l’acord en vigor 

a l’objectiu de perfeccionar-lo i completar-lo, per exemple, establir noves mètriques, 

afegir nous paràmetres, etc. 
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3.4.3. Règim de penalitzacions 

Penalitzacions sobre incompliment del nivell de servei (no disponibilitat) 

Es demana un nivell de servei mínim del 99,9% (8,76 hores/any màxim de no 

disponibilitat) que es computen segons les indicacions anteriors. 

S’avaluarà de forma trimestral (2,19 hores màxim de no disponibilitat) i en cas que 

no es compleixi amb el nivell exigit, B:SM penalitzarà al proveïdor de la següent 

forma: 

- Per cada 15 minuts d’excés es penalitzarà amb 1000€ a computar 

trimestralment. 

Penalitzacions sobre resolució d’incidències: 

S’estableixen les següents penalitzacions calculades a partir de la superació del 

temps màxim de resolució de la incidència, per a cada hora de retard i calculades 

en fraccions de 15 minuts. 

- Incidència molt crítica: 2000 €/fracció de 15 minuts 

- incidència crítica:   1000 €/fracció de 45 minuts 

- incidència lleu:  100 €/fracció de 1,5 hores 

Davant de qualsevol incidència, l’adjudicatari estarà obligat a la comunicació per 

escrit a BSM d’entregar un informe on s’indiquin fets ocorreguts, com s’ha resolt la 

incidència i quines han estat o seran les mides pal·liatives per què no torni a succeir.  

- Pel no enviament de l’informe d’incidències en les 48 hores següents al fet es 

penalitzarà amb 500 euros per a cada 48 hores de retard. 

Penalitzacions sobre la implantació i posta en marxa: 

El servei de passarel·la de pagament és crític per B:SM, qualsevol retard parcial o 

total en la posta en marxa de la passarel·la implica un cost d’operació que no es pot 

assumir. Per tant, s’aplicaran les següents penalitzacions en els endarreriments en 

la posta en marxa i inici del servei, sempre que sigui imputable al proveïdor: 

- 5.000€ per a cada setmana d’endarreriment imputable al proveïdor de la posta 

en marxa, a descomptar de l’import de les primeres factures del proveïdor. 
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Condicions de les penalitzacions 

Les penalitzacions es facturaran al proveïdor o es descomptaran de la següent 

factura emesa pel proveïdor. 

S’avaluaran de forma trimestral i en cas de repetides penalitzacions B:SM es reserva 

el dret d’extingir el contracte amb el proveïdor. 

3.5. Pla d’acceptació 

Com a criteri general, l’acceptació d’una aplicació requerirà l’inici d’operacions, el 

lliurament de tota la documentació exigible i la realització per part de l’Adjudicatari 

de les proves i validacions descrites en el seu propi pla d’acceptació. 

- Inici d’operacions: instal·lació i posada en funcionament en l’entorn real 

d’operació de tots els components i serveis del sistema a acceptar, segons els 

requeriments del plec tècnic. 

- Verificació: l’Adjudicatari haurà d’executar les proves i validacions (checklist, 

SAT...) indicades en el seu propi pla d’acceptació per verificar, documentar i 

opcionalment certificar el correcte funcionament del sistema o servei a acceptar. 

- Documentació: lliurament de tota la documentació tècnica i administrativa 

relacionada amb el sistema a acceptar, segons els requeriments del plec de 

condicions.  

En general, no s’efectuarà cap acceptació sense la documentació que certifiqui la 

correcta instal·lació, configuració i posada en funcionament del sistema. 

3.5.1. Documentació tècnica 

L’Adjudicatari haurà de documentar l’especificació tècnica i funcional dels sistemes. 

L’especificació tècnica i funcional serà propietat de B:SM, que podrà utilitzar-la 

d'acord amb les seves conveniències en altres subministraments futurs, encara que 

es concertin amb persones o entitats distintes de l'empresa Adjudicatària, sense que 

el subministrador pugui exercitar acció de cap mena contra aquesta utilització. 

El disseny detallat del sistema de l’àmbit de subministrament ha de ser inclòs dins 

de l’especificació tècnica i funcional del sistema. 

En general, tots els documents del projecte hauran de ser acceptats formalment per 

B:SM, fet que no eximirà a l’Adjudicatari de la plena responsabilitat respecte al 

contingut. 

D’altra banda, la divisió de Sistemes també requereix que l’Adjudicatari inclogui els 

següents continguts en la documentació tècnica de totes les aplicacions del sistema: 
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- Arquitectura física i lògica de totes les aplicacions i components del sistema. 

- Components necessaris per la integració: mòduls, API, llibreries, controls, etc.  

- Manuals d’integració i configuració. 

- Manuals de parametrització. 

- Manual del backoffice, TPV Virtual i altres aplicacions. 

- Guies d’operació (alta, baixa, cobrament, etc.) 

- Guies d’administració i manteniment i resolució d’incidències. 

Es requereix que tots el protocols d’intercanvi de dades entre els diferent 

components del sistema utilitzin protocols estàndard i documentats. L’Adjudicatari 

s’ha de comprometre a facilitar tota la informació necessària perquè, en un futur, 

B:SM tingui autonomia per modificar els protocols o afegir nous mòduls al sistema. 

3.6. Condicions d’execució 

Seguidament es presenten altres condicions d’execució del projecte. 

3.6.1. Confidencialitat 

L’Adjudicatari s'obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la 

informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a 

subministrar-la només al personal autoritzat per B:SM. 

L’Adjudicatari serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin 

produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s'obliga a aplicar les mesures 

necessàries per a garantir l'eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de 

conèixer, per part del personal participant en el desenvolupament del contracte. 

Un cop finalitzat el present contracte, l’Adjudicatari es compromet a destruir amb les 

garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per B:SM així 

com qualsevol altre producte obtingut com a resultat del present contracte. 

3.6.2. Seguretat 

B:SM ha adoptat com a marc de referència  per a la seguretat de sistemes 

d’informació el conjunt de bones pràctiques internacionals reconegudes que 

desenvolupa la norma ISO – 27001. 

Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent 

aplicable a l’objecte del contracte i especialment, pel que fa referència a la protecció 

de dades personals. 

L’empresa adjudicatària s’haurà d’adaptar a les polítiques i normes de seguretat 

establertes a B:SM, per tal de portar a terme la prestació del servei i el seu 

manteniment. 
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Qualsevol llicència necessària per dur a terme les polítiques de seguretat seran a 

càrrec de l’adjudicatari. 

3.6.3. Drets sobre la informació generada 

La informació generada durant el servei de la passarel·la és propietat de B:SM. 

Aquesta informació pot ser, entre d’altres: 

- Base de dades de tokens 

- Informació de sistema (logs, etc.) 

- Informació sobre operacions 

- Informació sobre el frau 

L’Adjudicatari es compromet expressament a retornar les dades propietat de B:SM 

en un temps màxim d’un mes un cop sol·licitat per B:SM. 

Aquesta informació podrà servir per poder gestionar, en cas que sigui necessari, un 

canvi de proveïdor de passarel·la. Aquesta informació podrà ser destinada 

directament al proveïdor de la nova passarel·la amb el vist-i-plau previ per escrit de 

B:SM. Així doncs, i per altres accions necessàries requerides per la migració, 

l’Adjudicatari es compromet a facilitar la informació necessària per poder realitzar la 

migració de la forma més ràpida i àgil possible. 

La propietat intel•lectual dels treballs realitzats a l’empara d'aquest contracte pertany 

a B:SM de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no podran ser 

utilitzats sense la deguda autorització prèvia. 

L’accés a la informació i/o productes protegits per la propietat intel•lectual, propietat 

de B:SM, necessaris per al desenvolupament del producte o servei contractat, no 

pressuposa en cap cas la cessió de la mateixa. 

L’Adjudicatari no podrà incloure el seu crèdit en cap lloc, sense l’autorització 

expressa i per escrit de B:SM. 

3.6.4. Compliment de la LOPD de caràcter personal 

L’Adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella 

informació a la qual tingui accés per a l’execució del contracte, incloent aquella 

qualificada com a confidencial en aquest contracte, o aquella en la que la seva 

confidencialitat sigui indicada per B:SM, o bé aquella que per la seva pròpia 

naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de confidencialitat es 

mantindrà durant un termini mínim de 5 anys després de la finalització del contracte. 

Així mateix, l’adjudicatari declara conèixer, i s’obliga al compliment d’allò previst en 

la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, en la qual es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de 
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caràcter personal, i en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant el 

Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre. 

3.6.5. Clàusula de personal extern 

El cap de projecte de l'empresa contractada durà a terme de forma correcta la gestió 

del personal i els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació. 

L'empresa contractada està obligada a implantar els mecanismes i controls 

necessaris per a garantir la confidencialitat, privacitat, integritat i continuïtat de la 

informació de BSM i de donar-los a conèixer al seu personal. 

El cap de projecte de l'empresa contractada, abans de l'ini de la prestació del servei 

objecte del contracte, haurà de notificar al seu personal qualsevol obligació a la que 

l’empresa estigui sotmesa per contracte, forma al seu personal en la política i normes 

de BSM que els sigui d'aplicació, i fer signar al seu personal un document 

d'acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació i protecció 

de dades de caràcter personal de BSM. Els documents d'acceptació serà facilitat per 

BSM abans del inici del contracte. 

L'empresa contractada haurà de mantenir disponible en tot moment la informació o 

treballs resultants de l'objecte del contracte, amb la finalitat de comprovar el 

compliment de les mesures i controls previstos en aquesta clàusula. 

El cap de projecte de l'empresa contractada haurà de mantenir actualitzada, i en tot 

moment disponible, una llista de les persones adscrites a l’execució del contracte on 

s’indicarà la data en que van rebre la formació en política i normes de BSM, així com 

el document d'acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació. 

El documents d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a 

l’execució d'aquest contracte serà entregat al cap de projecte de BSM, abans de ser 

donats els permisos per accedir al Sistemes d’informació de BSM, o bé abans de 

ser facilitada la informació per al correcte compliment del servei contractat, i restarà 

en poder de l'empresa contractada que haurà de presentar-los quan siguin requerits 

per BSM. 

3.6.6. Incompliment de les normes de seguretat i protecció de dades 

L’incompliment de les clàusules relacionades en aquest epígraf relatives a la 

seguretat i la protecció de dades en general constitueix falta greu i motiu suficient 

per a la resolució unilateral del contracte. 

BSM es reserva el dret de realitzar les auditories necessàries per a comprovar el 

compliment de les mesures de seguretat descrites en aquest plec. 
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BSM es reserva expressament el dret de demanar indemnitzacions pels danys i 

perjudicis que es puguin derivar d'aquest incompliment. 
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