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1 Pagament de REBUTS 

Quan s'accedeixi a la secció de “Rebuts” es mostraran els rebuts pendents i cobrats. Des de cadascun dels rebuts 

pendents es podrà pagar seleccionant la icona del carret de la compra (veure Figura 1). 

 

 

Figura 1. Llista de rebuts pendents 

 

Igualment es pot realitzar el pagament accedint des del detall del rebut i prement el botó de “Afegir el pagament en 

gestions” (veure Figura 2). 

 

Figura 2. Detall del rebut pendent 
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A continuació, el rebut quedarà pendent de pagament i es podrà pagar seleccionant el botó de “processar cistell” que 

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

 

 

Figura 3. Cistell 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 pago 

 

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

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

  

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

 

En finalitzar el pagament, des del TPV, es retornarà a l'aplicació de nou on es confirmarà que el pagament s'ha 

realitzat correctament. A més es dóna la possibilitat d'obtenir el justificant de pagament. (Veure figura 8). 
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Figura 8. Extracte pagament 

 

Igualment es podrà obtenir el justificant de pagament accedint a la secció de “Els meus rebuts pagats” (Veure figura 9). 

 

Figura 9. Llistat de rebuts 


