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Contrat@
Servei que permet a les empreses comunicar el contingut de la 

contractació laboral al Servei Públic d'Ocupació.

Comunicació de la contractació
Mitjançant Contrat@ es poden comunicar les dades de contractes, còpies bàsiques, pròrrogues 

i la transformació del contracte a indefinit, tot això a través de l'enviament de fitxers XML, que 

prèviament s'hauran generat des d'un programa de gestió extern tipus A3NOM, Nominaplus, 

Nominasol, etc.

Seguiment de les comunicacions realitzades
Les empreses tenen la possibilitat de consultar i realitzar un seguiment de l'enviament de 

fitxers, així com realitzar la descàrrega de la comunicació enviada. 



Seguretat Social – Sistema RED on-line
Es reprodueix la pàgina web de la Seguretat Social amb enllaços a la seu 
real i amb l'apartat de "Accés Sistema RED on-line" que permet la 
inscripció, afiliació i cotització online de les persones treballadores de 
l'empresa.

Tràmits treballadors/es
- Altes successives i baixes

- Canvi de Grup de Cotització

- Canvi de contracte (Tipus/Coeficient)

- Canvi d'Ocupació de A.T.

Informes
- Informe afiliats en alta en un CCC

- Informe de duplicats de documents TA

Consultes
- Consulta Situació Actual de l'Afiliat

- Consulta Situació de l'Empresa

- Consulta treballadors en una Empresa

Cotització
- Formulari per presentar el DCL (Document de Càlcul de Liquidació) tenint simplement en 

   compte els camps rellevants. No imita SILTRA per ara.

- Formulari per presentar el RNT (Relació Nominal de Treballadors) tenint simplement en 

   compte els camps rellevants. No imita SILTRA per ara.



Oficina Virtual de l'Agencia Tributaria

Portal de l'Agència Tributària espanyola que permet la presentació de 
declaracions a través de la Seu Electrònica

Informació general

La plataforma reprodueix la pàgina web de l'Agència i permet presentar a través de formularis 

en línia (com els reals) les següents liquidacions

IVA - Model 303. Autoliquidació amb resultat a ingressar, compensar i a retornar.

IRPF - Model 111 (retencions de treballadors i professionals) 

   Model 115 (retencions del capital immobiliari)

La presentació de les liquidacions inclou:

- Formulari on line per a la introducció de dades

- Pagament des de la pròpia seu electrònica de l'Agència Tributària

- Signatura i enviament de la presentació

- Obtenció del formulari presentat en PDF

- Consulta de les liquidacions presentades
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