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DIRECTIVA EUROPEA PSD2 RELATIVA PAGAMENTS ELECTRÒNICS  
La UE té aprovada la Directiva PSD2 (Payment Services Directives), relativa a serveis de pagament 
i transaccions electròniques, per augmentar la seva seguretat i reduir el frau. Afecta sobretot als E-
commerce (que s'han d'adaptar a la Directiva PSD2, actualitzant la seva passarel·la de pagaments i 
actualitzant els textos legals de la seva botiga online). 
La seva entrada en vigor estava prevista per al 14/09/2019, però problemes pràctics d'implantació 
detectats tant a nivell de les entitats bancàries com de la pròpia tecnologia actual han portat a una 
moratòria en la seva aplicació que, en el cas d'Espanya, podria allargar-se fins el març de 2021, 
pendent de la decisió del Banc Central d'Espanya. Actualment, vivim una situació d'impàs (alguns bancs 
compten ja amb mesures per a l'aplicació de la Directiva PSD2 i s'han avançat a la seva entrada en vigor 
definitiva, introduint canvis en la seva banca electrònica). 
Els canvis substancials regulats per la Directiva són: 
Autenticació Reforçada del Client ("Strong Customer Authentication"/"SCA"): El pagament en 
compres online exigirà que s'aportin, almenys 2 d'aquests 3 elements: 

1) Alguna cosa que el client conegui, com una contrasenya o la clau PIN; 
2) Alguna cosa que el client tingui, com és el seu telèfon mòbil, la targeta física; i/o 
3) Alguna cosa que el client tingui de forma inherent (empremta dactilar, veu o trets facials). 

Procediment de pagament: El comprador haurà d'autoritzar al venedor online perquè aquest pugui 
sol·licitar el cobrament amb càrrec directe al seu compte bancari, a través d'una aplicació -a dissenyar 
per Bancs i altres proveïdors de mitjans de pagament (Redsys, p.e.) - que simplifica el procés. Ja no hi 
haurà, com ara, un proveïdor de serveis de pagament que recull les dades de la targeta bancària del 
comprador i facilita el cobrament en compte al venedor online. 
Open banking: Es regula l'accés als comptes dels clients d'un banc per tercers, sempre que es compti 
amb autorització de l'usuari, a través d'aplicacions específiques amb seguretat reforçada, els comerços 
podran connectar-se directament amb el banc, eliminant el paper dels proveïdors de mitjans de 
pagament, per reduir costos i agilitzar les transaccions. Els usuaris podran gestionar els seus comptes a 
través d'aquesta aplicació, encara que siguin de bancs diferents. 
Avantatges per als clients de serveis online: Més seguretat, responsabilitat menor davant l'ús 
fraudulent (l'import baixa de 150,00€ a 50,00€), dret a la devolució dels diners (per canals més ràpids i 
accessibles), eliminació de els recàrrecs de pagament amb targeta, etc. 
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Aquest comunicat procedeix d’ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 

Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 
Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 

http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 
En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans 

electrònics 
Per a això, envieu un correu a addvera@addvera.eu 
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