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1 Pagament d’AUTOLIQUIDACIONS 

Quan s'accedeixi a la secció de “Autoliquidacions” es podràn consultar les diferents autoliquidacions generades, tant en 

qualitat d'interessat com de representant. Des del detall de l'autoliquidació es podrà realitzar el pagament a través de la 

passarel·la (veure Figura 1). 

 

 

Figura 1. Llistat d’autoliquidacions 

 

Procedirem al pagament accedint al detall de l'autoliquidació, prement el botó “Pagar liquidació” (veure Figura 2). 

 

Figura 2. Detall de l’autoliquidació 
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A continuació, l'autoliquidació quedarà pendent de pagament i es podrà pagar seleccionant el botó de “processar cistella” 

que apareix en la icona del carret de la compra visible en la capçalera de la pàgina (veure Figura 3). 

 

Figura 3. Cistella de la compra 

 

En el següent pas, en la secció de “processar cistella” (veure Figura 4), es mostra el conjunt d'elements a pagar. En la 

secció de “Pagar rebuts” es mostra l'element que es pagarà. A continuació, seleccionem el botó de “Confirmar i següent”. 

 

 

Figura 4. Processament de la cistella 

 

En el següent pas (veure figura 5) es mostra un resum del que es pagarà i el seu import total. 
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Figura 5. Resumen del pagament 

 

Després de prémer el botó de “continuar” de la figura 5, l'aplicació ens redirigeix a la pàgina del TPV on 

s'introduiràn les dades bancàries (veure figures 6 i 7). 

 

 
 

Figura 6. TPV – Paso 1     Figura 7. TPV – Paso 2 

 



Pagament d‘autoliquidacions 

P à g i n a  4 

 

En finalitzar el pagament, des del TPV, es retornarà a l'aplicació de nou on s'informarà del resultat del pagament. A 

més es dóna la possibilitat d'obtenir el justificant de pagament. (Veure figura 8). 

 

 

Figura 8. Extracte pagament 

 

Des de la secció de “Autoliquidacions” podrem veure com l'autoliquidació ja està en situació “cobrat” (Veure figura 9). 

 

 

Figura 9. Llistat  d’autoliquidacions 


