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NOMINA3
Nòmina i
Seguretat Social

Presentació

Confecciona les nòmines, els contractes i els certificats dels
treballadors de la seva empresa. Genera els documents de
cotització i afiliació a la Seguretat Social (Sistema RED), les
retencions de l'IRPF tant per als treballadors com per als
professionals independents (confecciona els models 111 i 190
per l'Agència Tributària), la comunicació dels certificats
d'empresa (Certific@2) i la comunicació de contractacions al
Servei d'Ocupació (Contrat@).

Un programa pensat per facilitar-li la gestió diària

El programa de Nòmina i Seguretat Social NOMINA3 ha estat dissenyat per resoldre, de manera
pràctica i senzilla, el càlcul de les nòmines, les assegurances socials i les retencions d'IRPF, a
les petites i mitjanes empreses pertanyents al Règim General o al Règim Especial Agrari de la
Seguretat Social. Dins el Règim General es té en compte de manera específica, el Col·lectiu
d'Artistes.
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Prestacions

Contractes
El programa confecciona els impresos dels contractes del treballador, els comunicats d'alta i les
comunicacions de pròrroga segons la modalitat de contractació escollida. Els contractes estan
predefinits en el programa però poden ser rectificats. Els documents confeccionats es poden
guardar per imprimir-los o enviar-los en qualsevol moment.

Salaris
L'entrada dels salaris es realitza a nivell de conveni, definint els conceptes salarials, les pagues
extraordinàries, les vacances i el tractament dels absentismes per malaltia i accidents laborals.
Tot seguit s'assignen els valors unitaris dels conceptes salarials per a cadascun dels nivells
retributius del conveni.
El càlcul del salaris es realitza una vegada s'ha seleccionat el període (mesos de l'any, pagues
extraordinàries o endarreriments) i s'han entrat les incidències (retribucions variables i
absentismes) del període a meritar. S'han previst els següents motius d'absentisme: vacances,
permís retribuït, permís sense retribuir, vaga o sanció, malaltia, recaiguda de malaltia,
maternitat, accident de treball i hospitalització. 
En realitzar una nova entrada o rectificació, el programa recalcula el salari del treballador, fent
visibile en tot moment l'import líquid a percebre i possibilitant la impressió del procés de càlcul.
També es poden consultar i modificar els salaris de períodes anteriors.

Variacions Salarials
En el moment de fer el càlcul del salari dels treballadors, el programa permet indicar futures
variacions que s'aplicarien al llarg d'un determinat període de temps.

Rebuts de Salari
Els rebuts de salari poden confeccionar-se per a un treballador individual, per a una empresa o
per a totes elles alhora. Una mateixa fulla de salari es pot repetir tantes vegades com es vulgui.
El programa permet, de manera opcional, fer xecs d'una empresa determinada, imprimir una
relació de transferències o gravar-les segons la norma 34, per a trametre-les a les entitats
bancàries.

Cotització Seguretat Social i Certific@2
S'ha previst la confecció automàtica dels següents documents de cotització: TC2, TC2/8,
TC2/19, TC1, TC1/8, TC1/19, TC18, TC4/5 i FLC. Totes aquestes operacions es poden
realitzar en qualsevol ordre. El programa enllaça amb el Sistema RED de la Seguretat Social i fa
possible l'enviament telemàtic dels documents de cotització (fitxers FAN).
També es poden confeccionar TC's complementaris (salaris de tramitació, endarreriments i
finiments, declaracions incorrectes, errors i vacances retribuïdes).
Igualment, serà possible la comunicació telemàtica del certificats d'empresa a través de
l'aplicació Certific@2.
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Afiliació Seguretat Social i Contrat@
El programa NOMINA3 permet generar i rectificar un fitxer amb les altes, variacions, baixes,
pròrrogues, crides a l'activitat i contractes de grup per comunicar l'afiliació a la Seguretat Social
i/o la contractació al Servei d'Ocupació.
Existeix la possibilitat de realitzar la gravació telemàtica de les altes/variacions/baixes de
treballadors (fitxers AFI) per ser enviades a través de l'aplicació WinSuite32.
Igualment, serà possible la comunicació telemàtica dels contractes al Servei d'Ocupació
mitjançant l'aplicació Contrat@.

Contingències INSS
El programa confecciona comunicats d'accident i la gravació d'altes/baixes/confirmacions d'IT
per la seva comunicació al Sistema RED.

Perceptors i Retencions IRPF
A part d'acumular les retencions d'IRPF dels treballadors, el programa NOMINA3 permet
l'entrada d'altres perceptors subjectes a retenció per IRPF, (consellers o professionals). A partir
d'aquesta informació, es poden obtenir els impresos 111 i 190 de l'IRPF, així com els certificats
de retenció dels treballadors i altres perceptors, es confeccionen partint dels salaris dels
treballadors i dels pagaments als perceptors. La declaració 111 i el resum anual 190 poden
gravar-se per a trametre'ls telemàticament.

Resums Anuals
Poden imprimir-se els següents resums anuals: absentisme, càlcul de vacances, càlcul de
personal de plantilla, meritacions anuals i els costos salarials mensuals i anuals.

Comptabilització
El programa permet generar un assentament de comptabilització automàtica per a CONTA3 o
també la seva impressió.

Característiques Generals

Versions
Tots els programes són bilingües (castellà-català). Les aplicacions d'Informàtica3 poden ser: 

TOTAL (multiusuari/multiempresa) per a instal·lacions en xarxa local amb un nombre il·limitat
d'usuaris, amb accés a 1000 empreses/exercicis per carpeta.

MULTI (multiusuari/multiempresa) per a instal·lacions en xarxa local amb un màxim de 3
usuaris simultanis, amb un accés a 1000 empreses/exercicis per carpeta.

MONO (monousuari/monoempresa) en què només pot treballar un usuari, amb una única
empresa per exercici i en una única carpeta.

Interfície d'Usuari
Tots els programes han estat dissenyats per poder realitzar les operacions més habituals fent
servir el teclat o el ratolí. Sempre que ha estat possible s'ha primat únicament l'ús de tecles
directes, sense haver de realitzar combinacions entre elles. En les aplicacions poden definir-se 
macros i tecles programables per executar de manera ràpida i fàcil feines complexes o
repetitives.
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Nivells d'Accés
L'usuari supervisor, qui té els màxims privilegis, assigna a la resta d'usuaris el nivell d'accés per
a cadascun dels programes instal·lats, amb la possibilitat de bloquejar/limitar l'entrada al
personal no autoritzat a operacions confidencials.

Camps Extra
Els usuaris poden afegir camps extra als fitxers i incloure'ls als documents.

Llistats, Textos i Gràfics
A totes les operacions s'inclou la confecció de llistats, textos i gràfics, els quals incorporen una
capçalera amb les dades de l'empresa. Aquests documents es poden rectificar i adaptar segons
les necessitats dels usuaris, visualitzar per pantalla, imprimir en paper, enviar per correu
electrònic, exportar en format text (TXT o RTF), Excel (XLS) o PDF. La impressió dels llistats
pot fer-se en format gràfic o en format text.

Utilitats i Accessoris
Les aplicacions disposen d'un conjunt d'utilitats i d'accessoris per realitzar duplicats (en el
mateix disc dur) i còpies de seguretat (en unitats externes, unitats de disc o correu electrònic)
dels fitxers de dades, així com la seva possible recuperació. En cas de fallada en el
subministrament del corrent elèctric, pot efectuar-se una reconstrucció d'índexs que permeti
seguir treballant sense haver de fer servir el duplicat dels fitxers de dades.

Correspondència
Tots els programes disposen de la operació de Correspondència que permet la confecció de
cartes o e-mails que poden adjuntar un document generat pel programa (llistats, textos i
gràfics) o un arxiu de text que pot ser creat per l'usuari des de la mateixa operació. Les
trameses poden adreçar-se a un destinatari (tramesa individual) o a diversos destinataris
(tramesa en sèrie).

Actualitzacions Automàtiques per Internet
El programa està preconfigurat per realitzar actualitzacions automàtiques a través d'Internet,
que permeten a l'usuari disposar sempre de l'última versió.

Ajuda
Inclou la guia completa del programa (Guia de l'Usuari). Polsant la tecla d'ajuda en pantalla
[F1] s'obté informació detallada relacionada amb el camp on es troba el cursor o amb l'operació
que s'està realitzant.

Protecció de Dades
En el tractament de dades de caràcter personal, el programa compleix amb les mesures de
seguretat de nivell mitjà, segons el que s'estableix en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre.

NOMINA3
Nòmina i
Seguretat Social

Av. Sant Jordi, 168 · 17800 Olot (Girona)  -  T. 972 26 95 74
info@e-micrologic.com · www.e-micrologic.com



5

Requisits Mínims

Ordinador PC compatible tipus Pentium.
Un mínim de 512 Mbytes de memòria RAM.
Una targeta de vídeo amb resolució mínima de 1024x728 ó 1280x720 píxels.
Connexió a Internet.
Un disc dur amb més de 100 Mbytes lliures.
Un sistema operatiu Windows XP, Vista, 2003, 2008, Windows 7 o Windows 8.
Una impressora d'injecció de tinta, làser o d'agulles compatible amb Windows.
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