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PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI BANCARI DE COBRAMENT MITJANÇANT
TARGETES DE CRÈDIT O DE DÈBIT PER VIA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE
PASSAREL·LA DE PAGAMENT O PER TERMINALS PUNTS DE VENDA
DISPONIBLES A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
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1 OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la selecció d’una entitat financera per a la prestació
del servei de cobrament de tributs i altres ingressos de dret públic, tan en
període voluntari com executiu, gestionats per l’Ajuntament de Girona,
mitjançant targetes de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, per via
telemàtica, a través de passarel·la de pagament, portal web o terminals punts
de venda presencials (datàfons) disponibles a les oficines municipals.
En cap cas, l’adjudicació dels serveis per al cobrament de tributs i altres
ingressos de dret públic atribuirà el caràcter d’òrgan de recaptació a les entitats
prestadores del servei.
El servei consisteix en gestionar els ingressos abonats, en concepte de tributs
de venciment periòdic i notificació col·lectiva, tributs de pagament únic,
autoliquidacions, liquidacions, multes o cartes de pagament, abonats mitjançant
targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera que s’efectuïn a
través de qualsevol dels canals següents:
1. En línia a través de la passarel·la pagament de l’entitat adjudicatària.
2. En línia a través del portal web de l’entitat adjudicatària accessible amb
enllaç des de la web de l’Ajuntament.
3. Terminals punts de venda presencials (datàfons) disponibles a les oficines
municipals.

2. ABAST DEL CONTRACTE
2.1 Servei de passarel·la de pagament
El servei de passarel·la de pagament consistirà en proporcionar la tecnologia
necessària per a l’ús i funcionament d'una passarel·la telemàtica de pagament,
que permeti efectuar pagaments de documents en format quadern 60
mitjançant targeta bancària amb modalitat de pagament segur, amb recollida de
les dades de la targeta i confirmació del pagament mitjançant el sistema
d’autenticació establert per l’entitat bancària de l’emissor de la targeta.
L’entitat adjudicatària també podrà permetre efectuar pagaments de documents
en format quadern 60, sense cost, a través del seu servei de banca electrònica
mitjançant càrrec en els comptes bancaris dels seus clients.
El procés de cobrament dels tributs de venciment periòdic i notificació
col·lectiva, tributs de pagament únic, autoliquidacions, liquidacions, multes o
cartes de pagament, s’ajustarà a les especificacions de la modalitat 2 de la
norma quadern 60 de l’Associació Espanyola de Banca.
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L’entitat bancària haurà d’enviar, diàriament, a través d’EDITRAN, un fitxer amb
la informació de les operacions de cobrament efectuades el dia anterior.
La passarel·la de pagament s'haurà d’integrar com a pas final de pagament
amb l'oficina virtual tributària de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona, i
es requereix que estigui, actualment, en producció real integrada amb el
sistema d’informació tributària implantat per l’Ajuntament de Girona proveït per
l’empresa GTT.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat expedit per l’empresa GTT.
2.2 Servei de terminals punt de venda (TPV) o datàfons
Les unitats de TPV s’instal·laran en les diferents dependències municipals,
podent donar d’alta diferents codis de comerç, segons raons de gestió o
necessitats de servei, a criteri de l’Ajuntament.
Els TPV hauran d’acceptar targetes de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat
financera.
Els terminals punts de venda o datàfons es posaran a disposició de
l’Ajuntament per part de l’entitat adjudicatària sense cap cost d’implantació ni
de manteniment. Anirà a càrrec de l’Ajuntament proporcionar la infraestructura
electrònica i de comunicació necessària per possibilitar aquestes instal·lacions.
Els terminals hauran de ser dels models usuals al mercat i hauran de permetre,
segons necessitats del servei, qualsevol tipus de connexió fixa o sense fils
(RTC; ADSL; WI-FI; GPRS; Connectat a PC o integrat).
3 TIPUS D’INGRESSOS A GESTIONAR
L’entitat adjudicatària haurà de cobrar tot tipus d’ingressos de dret públic de
l’Ajuntament, siguin aquests de venciment periòdic i notificació col·lectiva o de
pagament únic, autoliquidacions, liquidacions, multes, providències de
constrenyiment, cartes de pagament, entrades, etc.
Els cobraments realitzats s’ingressaran en els comptes corrents de titularitat
municipal oberts específicament per aquest objecte, indicats per la Tresoreria,
segons necessitats de gestió. Els imports ingressats no podran ser minorats
com a conseqüència de descomptes en la utilització de les targetes o per
qualsevol altre motiu. Tampoc s’hi podran fer en aquests comptes altres
càrrecs sense autorització específica segons el regim general de disposició de
fons de l’Ajuntament.
L’Ajuntament, per raons de gestió i necessitats de servei, podrà excloure del
sistema de gestió previst en aquest plec algun dels conceptes d’ingressos
municipals, sense que això comporti a l’entitat adjudicatària cap dret
d’indemnització o compensació econòmica.
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De la mateixa manera, l’Ajuntament podrà incorporar altres recursos al sistema
de cobrament previst en aquest plec, sense que això impliqui cap increment de
cost.
L’Ajuntament rebrà, sense cost, comunicació diària, a través d’EDITRAN, de
fitxers amb la informació de les operacions de cobrament efectuades el dia
anterior i dels extractes dels comptes corrents (Norma 43/AEB) que s’indicaran
per la Tresoreria.
L’Ajuntament també rebrà, sense cost, comunicació diària dels moviments
bancaris de tots els comptes a través dels sistema de comunicació bancària de
la Tresoreria contractat per l’Ajuntament amb l’empresa Sage XRT. Aquest
requisit s’acreditarà mitjançant certificat expedit per l’empresa Sage XRT.

4 ALTRES ACTUACIONS A REALITZAR PER LES ENTITATS
1. L’entitat adjudicatària haurà de realitzar, sense cost addicional, les
actuacions següents vinculades a la gestió dels serveis de tresoreria de
l’Ajuntament de Girona:
1.1 Realitzar els pagaments ordenats per l’Ajuntament, mitjançant
transferència, càrrec en compte o xec, que es derivin de l’execució del seu
pressupost o per operacions no pressupostàries.
Les ordres de transferència emeses per l’Ajuntament es tramitaran amb fitxers
en format quadern 34-XML que es transmetran a través del servei de banca
electrònica de cada entitat. Aquests fitxers s’executaran un cop rebuda l’ordre
de pagament firmada pels tres clauers de l’Ajuntament en el termini més breu
possible i sempre dins el mateix dia. Els càrrecs en compte també es tramitaran
el mateix dia en què s’ordenin. Els talonaris de xecs es proveiran sense cost
amb antelació suficient a petició de la Tresoreria municipal. Les transferències
a l’estranger es tractaran conforme al previst en la normativa bancària i, si
s’escau, s’aplicarà la comissió mínima.
1.2 Cobraments de xecs a favor de l’Ajuntament i recepció de transferències.
L’entitat financera acceptarà els xecs lliurats a nom de l’Ajuntament, els quals
hauran d’estar conformats o certificats per l’entitat emissora. Les operacions
rebudes de l’estranger es tractaran ment conforme al previst en la normativa
bancària i, si s’escau, s’aplicarà la comissió mínima.
1.3 Discrecionalment, l’entitat adjudicatària podrà admetre cobraments sense
cost a través dels mitjans següents: a) en efectiu a les seves oficines, b) amb
càrrec en compte per banca electrònica i c) amb targetes de dèbit pròpies.

2. Retribució dels comptes restringits.
Els comptes restringits de recaptació vinculats a la prestació dels serveis
retribuïts objecte d’aquest contracte s’hauran de retribuir mensualment al tipus
d’interès corresponent a l’índex EONIA (1 dia)*, més el diferencial ofert per part
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de les entitats adjudicatàries. En cap cas, el tipus d’interès resultant per a les
liquidacions no podrà ser inferior al 0%. Els interessos resultants, si s’escau,
s’abonaran al compte operatiu dins la setmana següent a la data de cada
traspàs del compte restringit al compte operatiu.
* A efectes d’aquest contracte, s’entén per EONIA el tipus d’interès que publiqui
el Banc Central Europeu, a les 11:00 hores del matí (hora central europea CET)
per un dia, arrodonit al tercer decimal, d’acord amb les normes de la Federació
Bancària Europea.
3. No cobrament de comissions.
Tots els comptes bancaris vinculats a aquesta contractació no meritaran cap
comissió per saldos d’elevada quantia ni suportaran comissions o despeses de
cap naturalesa.

4

