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Primers passos en NOMINASOL 
Introducció 
Aquest document pretén ajudar-te als primers moments d'ús del programa, per la qual cosa, si 
ho estàs utilitzant per primera vegada, et recomanem que li dediquis uns minuts, i fins i tot ho 
imprimeixis i ho utilitzis com a llista de punts a revisar. 

T'aconsellem que utilitzis l'empresa de demostració que se subministra amb el programa. 
D'aquesta forma podràs comprovar les opcions que desitgis amb total tranquil·litat en un 
entorn de prova. 

I si ets client registrat, informar-te que al Centre de Suport on-line, podràs trobar aquesta 
ajuda que necessites per cada opció del programa. 
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Primers passos 

1. Crea correctament la teva empresa (□ Revisat) 
Crear una empresa al programa és senzill, només has d'introduir el seu codi, dades fiscals, 
identificatius i de configuració.  

NOMINASOL permet crear tantes empreses com necessitis, simplement has d'associar un codi 
a cadascuna d'elles.  

Crear correctament la teva empresa al programa comporta que et detinguis a definir 
exhaustivament la seva configuració.  Per a això has de tenir clar una sèrie de conceptes: 

• Els Tipus i bases de cotització i els Comptes de Cotització. 
• Les dades necessàries per generar els models oficials. 
• El conveni i calendari laboral. 
• Tenir clar els conceptes que has de configurar per al càlcul de nòmines. 
• Tota la informació sobre Bonificacions a aplicar en la teva empresa. 

 

Per crear la teva empresa, selecciona del menú Arxiu l'opció Nou i fes un clic en el botó Nova 
empresa. 

 

 

 

 

A aquesta pantalla s’obrirà la finestra Nova Empresa: 



 
 Primers Passos 

 

 
Pàg.: 2 

 

 

 

És en aquest moment quan has de dedicar-li uns minuts a la creació de la teva empresa. 

Observa que la finestra està estructurada en apartats clarament diferenciats: Dades 
identificatives, solapa Dades generals, solapa Altres dades i el botó Configuració. 

Registra la informació corresponent en cadascun dels apartats tal com s'indica a continuació: 

Capçalera d'Identificació 
En aquest apartat has d'introduir el codi de l'empresa i les seves dades genèriques 
d'identificació. 

El codi identifica a cada empresa que creïs al programa i pot estar compost per nombres i 
lletres.  Pot ser automàtic (el programa genera el codi automàticament) o manual (és generat 
per l'usuari, amb els seus propis criteris). 

Aquest codi identificarà a l'empresa en tots els seus exercicis, és a dir, no hauràs de crear una 
altra empresa per cada exercici. 

Una vegada hagis treballat en la teva empresa durant un exercici, podràs generar o crear la 
resta d'exercicis des dels processos automàtics de tancament i obertura de l'exercici. 

Solapa Dades generals 
Són les dades de localització i contacte de l'empresa, així com els de control d'Accés i 
seguretat i la configuració de l'ús del Codi 1kB. 
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Podràs a més d'indicar el domicili fiscal, telèfons i persona de contacte, configurar altres 
adreces de la teva empresa, si ho necessites. 

En el seu apartat Accés i seguretat, introdueix l'any de l'exercici de l'empresa que estàs creant.  

En aquest apartat, també podràs introduir-li una clau d'accés a l'empresa. Aquesta clau serà 
sol·licitada pel programa cada vegada que obris aquesta empresa, sense tenir en compte 
l'exercici que estiguis obrint. Amb això, impediràs l'accés a persones no autoritzades. 

 

Solapa Altres dades 
En aquesta solapa introduiràs les dades que et van a identificar en internet i en el Registre 
mercantil. 

Si en aquest moment no tens totes les dades, pots introduir-los més endavant, des del botó 
Modificar, que trobaràs en el menú Arxiu > opció Informació. 
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Botó Configuració 
En aquest apartat pots configurar bloquejos i diferents usos, així com realitzar les 
configuracions necessàries per al funcionament de NOMINASOL tals com a dades per para 
l'enviament de fitxers a Seguretat Social, bonificacions, etc. 

Et recomanem que dediquis uns minuts a aquesta finestra de Configuració de l'aplicació 
laboral ja que reuneix diverses opcions que has de tenir en compte per a la creació de la teva 
empresa. Per obrir-la, fes un clic en el botó Configuració: 

 

En la seva part esquerra, veuràs les següents opcions: 

 BLOQUEJOS 
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Et permet configurar si desitges bloquejar el càlcul de nòmines a partir de cert període i les 
opcions de modificació de nòmines. 

 

SEGURETAT SOCIAL 

Defineix els Tipus i bases de cotització, CNAE i Comptes de cotització necessàries per a 
l'enviament de fitxers a la Seguretat Social. 

És important la configuració d'aquest apartat ja que afectarà al càlcul de la liquidació i 
pagament de les Assegurances Socials. 

 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

Podràs definir la informació necessària per a models oficials, el mòdul de AEAT i per al càlcul 
del tipus de retenció. 
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LABORAL 

Defineix en aquest apartat la informació laboral, com és el Conveni col·lectiu, el Calendari 
laboral i la Informació de l'horari, així com indicar el dia en el qual comença la setmana, per a 
la Jornada laboral. 

 

ADMINISTRACIÓ 

Permet triar el banc i la forma de pagament per al pagament d'assegurances socials, AEAT i 
nòmines. 
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Permet realitzar la cerca del banc, fent un clic en cada botó de camp, per exemple, un botó de 
camp és: Pagaments a Hisenda. 

 

 

CÀLCUL DE NÒMINES 

En aquest apartat és possible configurar els descomptes a aplicar en les pagues extres, algunes 
opcions de prorrateig de les mateixes. 

 

 

També podràs indicar el nombre de dies de vacances a l'any, o agrupar en una única línia tots 
els conceptes de la nòmina d'endarreriments, quan la imprimeixis, així com, si vols incloure en 
el concepte d'absència l'import descomptat en la nòmina. 

 

 

 



 
 Primers Passos 

 

 
Pàg.: 8 

 

 

 

 

 

Pots definir el nombre d'hores hàbils mensuals per al càlcul de nòmina, o seleccionar que es 
prorrategi la indemnització per mesos complets en cas de períodes inferiors a un any. 

 

 

BONIFICACIONS 

T'ofereix la possibilitat de definir les bonificacions a aplicar en les assegurances socials, per 
ERO, sectors específics i de formació contínua. 



 
 Primers Passos 

 

 
Pàg.: 9 

 

 

 

EXCLUSIÓ DE CONTINGÈNCIES 

Poden definir-se els coeficients reductors per exclusió de contingències als quals s'hagi acollit 
l'empresa. 

 

 

EXPLOTACIÓ AGRÀRIA 

Si la teva empresa té una explotació agrària i el domicili és diferent al domicili fiscal introdueix 
l'adreça d'aquesta explotació agrària. 
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DADES DE LA LLAR FAMILIAR 

Aquest apartat només haurà d'emplenar-se en el cas del Sistema Especial per a Empleats de la 
Llar Familiar. 

 

ENLACE CONTABLE 

En este apartado podrás configurar el enlace contable con el programa de contabilidad, 
indicando el número de dígitos máximo para las cuentas auxiliares que vas a emplear en tu 
gestión.  

ENLLAÇ COMPTABLE 

En aquest apartat podràs configurar l'enllaç comptable amb el programa de comptabilitat, 
indicant el nombre de dígits màxim per als comptes auxiliars que vas a emprar en la teva 
gestió. 

 

 

2. Coneix el teu entorn (□ Revisat) 
En aquest moment ja tens la teva empresa creada o has decidit utilitzar l'empresa de 
demostració i et trobes en la finestra principal del programa. 
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En la part superior de la finestra, observa que apareix el nom de l'empresa que tens oberta. 
Podràs veure el seu codi, la seva denominació i l'exercici: 

 

 

Abans de començar a utilitzar l'aplicació, et recomanem que realitzis un breu passeig per les 
diferents solapes que componen aquesta aplicació. Això t'ajudarà a localitzar les opcions dins 
del programa. 

 

Solapa Processos 

 

En aquesta solapa trobaràs totes les opcions necessàries per realitzar les tasques més 
habituals de la teva gestió diària. Es troben agrupades segons la funció que realitzen. 

Des d'aquí pot calcular les nòmines, generar els fitxers de cotització, afiliació i incapacitat 
temporal per posteriorment importar-los en la WinSuite,  generació dels fitxers necessaris per 
al seu enviament a la plataforma SILTRA, crear els contractes dels treballadors, generar el 
fitxer de Contrat@ o Certific@2, calcular o regularitzar el tipus de retenció de IRFP de diferents 
treballadors al mateix temps, etc. 
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Solapa Empresa 

 

Aquí estan situats els fitxers principals de l'empresa seleccionada com l'arxiu de treballadors, 
centres de treball, conveni seleccionat, dades de parametrització, configuració de les diferents 
taules per les quals es regirà l'empresa activa, etc. 

 

Solapa Entorn 

 

En aquesta solapa es troben els fitxers que són comuns per a totes les empreses existents en 
NOMINASOL.  

Aquí podràs trobar les taules de la Seguretat Social i AEAT, calendaris laborals, causes 
d'absència, etc. També podrà crear-se els convenis col·lectius amb les seves corresponents 
categories, així com una plantilla de tipus de contracte.  

Solapa Impressió 

 

Tots els informes que es poden imprimir al programa estan inclosos en aquesta solapa. Disposa 
d'una àmplia varietat: treballadors, nòmines, assistència, contractes, etc.  

Igualment també podràs emetre els models de la Seguretat Social (TC1, TC2, TA2/S, Certificat 
d'empresa, etc.). 

Solapa Utilitats 

 

Engloba totes les eines que inclou el programa per facilitar-te les tasques diàries, per exemple: 
calculadora, calendari, agenda, alarma, etc. A part d'aquestes eines, aquesta solapa també 
inclou opcions d'importació de dades, enllaç a comptabilitat etc. 
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Solapa Assistència Tècnica 

 

En ella es recullen recursos interessants per a l'ús del programa, i accessos a diferents serveis 
de la nostra empresa. 

També es troba en aquesta solapa l'accés al Centre de Suport On-line, on pots accedir a les 
preguntes i respostes més habituals sobre el programari. 

 

3. Configura la màquina virtual de Java (□ Revisat) 
Perquè sigui possible realitzar els càlculs del tipus de retenció d'IRPF als treballadors i 
presentar els models 111 i 190, és necessari instal·lar la màquina virtual de Java 

La seva configuració ha de realitzar-se en la solapa Entorn, dins del grup AEAT, en la icona 
Configuració. 

 

 
4. Prepara el conveni per a l'empresa seleccionada  (□ Revisat) 
NOMINASOL inclou pre-configurat el conveni d'Oficines i Despatxos, si l'empresa a crear pot 
acollir-se al mateix, només és necessari seleccionar-ho com a conveni propi. 

En cas contrari has de crear el conveni al com estigui acollit en el fitxer de convenis del 
programa. Una vegada creat pot ser utilitzat per a qualsevol altra empresa donada d'alta al 
programa. 

Aquesta opció es troba en la solapa Entorn, dins del grup Convenis, en la icona Convenis. 
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El programa disposa d'una taula pre-configurada de la majoria dels conceptes retributius que 
poden existir en un conveni. Només hauràs de seleccionar d'aquesta taula els conceptes que 
vols agregar al conveni i aquests seran carregats automàticament. 

 

5. Crea les categories del conveni (□ Revisat) 
El conveni creat ha de tenir associades les seves corresponents categories, per a això pots 
crear-les mitjançant la solapa Entorn, dins del grup Convenis, en la icona Categories. 

Dins de l'arxiu de categories hauràs de seleccionar el conveni i prémer en la icona Nou, els 
conceptes retributius seran carregats automàticament del conveni, solament hauràs d'indicar 
la descripció de la categoria i introduir l'import a pagar en cada concepte retributiu. 

 

6. Inicia la teva gestió (□ Revisat) 
Ja pots començar la introducció de dades en la teva empresa. 

SELECCIONA EL CONVENI PER A l'EMPRESA (□ Revisat) 

És recomanable crear el conveni des del fitxer de convenis genèric del programa, i després ho 
seleccionis a través d'aquesta opció. 

Pots accedir a la creació del conveni, entrant per primera vegada en el conveni propi de 
l'empresa.  Aquesta opció es troba en la solapa Empresa, dins del grup Parametrització, en la 
icona Conveni. 

 

 

Per crear un conveni a l'empresa, tens disponible les opcions de seleccionar-ho del fitxer de 
convenis del programa o manualment sense que estigui pre-configurat. 

 

CONFIGURA LES DADES DE PARAMETRITZACIÓ DE L'EMPRESA  

Per al correcte funcionament dels processos de creació de treballadors, taules d'IRPF, 
generació de nòmines, etc., has de configurar diversos paràmetres necessaris. 

Els ajustos per a aquesta configuració es localitzen dins d'una opció, a la qual pots accedir en la 
solapa Empresa, dins del grup Parametrització, a través de la icona Parametrització. 
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CREA ELS TREBALLADORS DE L'EMPRESA  

La creació dels treballadors has de realitzar-la en la solapa Empresa, dins del grup 
Treballadors, en la icona Treballadors. 

 

 

La fitxa dels treballadors inclou diverses solapes que inclou informació necessària per a la 
gestió. 

Solapa Treballador 

En aquesta solapa has d'introduir les dades personals del treballador (Nom, NIF, Núm S. Social, 
adreça, etc.), dins de la icona Situació has d'establir la forma de cotització del treballador, 
indicar el conveni, categoria, grup de cotització i jornada de treball. 

 

 

Solapa I.R.P.F 

És molt important que el tipus de retenció d'I.R.P.F. aplicat en una nòmina sigui el correcte, 
NOMINASOL utilitza per a això un mòdul intern facilitat per l'Agència Tributària, el tipus de 
retenció a aplicar serà calculat sobre la base de les dades introduïdes en la fitxa del treballador 
(jornada de treball, salaris, venciment de contracte, situació familiar, etc.). 
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Solapa Contracte 

La configuració del contracte de treball és necessària perquè NOMINASOL pugui realitzar els 
càlculs de la quota de cotització per Desocupació per a l'enviament de les assegurances socials. 

 

Per crear-ho prem en la icona Contractes. D'igual forma disposes de les icones de 
Bonificacions i ERO per a la configuració d'aquestes situacions especials. 

 

Solapa Conceptes retributius 

En configurar el conveni i la categoria al com correspon el treballador es carregaran els 
conceptes de forma automàtica, tenint disponible l'opció d'introduir conceptes específics 
addicionals. D'igual forma, pots accedir de forma automàtica a la creació d'absències i 
retribucions especials, així com a la simulació de nòmines. 

 

 

Solapa Nòmines 

Dins d'aquesta solapa podràs visualitzar les nòmines calculades per a dita treballadora i 
procedir a la seva emissió. 

 

 

CALCULA LES NÒMINES  

Una vegada finalitzats els passos del procés esmentat, serà possible calcular les nòmines, per a 
això selecciona la solapa Processos i premi la icona Càlcul que es troba en el grup Nòmines. 

 



 
 Primers Passos 

 

 
Pàg.: 17 

 

 

En la pantalla de càlcul tria les opcions que et siguin necessàries per a la generació de les 
nòmines. 

 

 

DISSENYA EL TEU MODEL DE NÒMINA  

NOMINASOL et permet dissenyar un document de nòmina que s'ajusti a les teves necessitats, 
modificant la posició de les dades, introduint el teu logotip, etc.  

Per accedir al dissenyador dins de la solapa Nòmines en el grup Emissió selecciona l'opció 
Dissenys d'impressió de la icona Emetre. 

 

 

NOMINASOL inclou una sèrie de dissenys els quals no poden modificar-se, però et serviran 
com una base per crear el teu disseny personalitzat. 

Quan executes aquesta opció, en pantalla veuràs la finestra Arxiu de dissenys d'impressió, des 
d'ella podràs realitzar el manteniment dels teus models o realitzar importacions o exportacions 
de models ja creats. 
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Selecciona el model que et va a servir de base per a la creació del teu propi model. I fes clic 
sobre la icona Nova: 

 

 

Ja ho tens creat. Ara dissenya-ho al teu gust, seleccionant el model en la finestra Arxiu de 
dissenys d'impressió i fent clic sobre la icona Modificar: 

Per modificar el model hauràs d'utilitzar les opcions de la barra d'eines que trobaràs en la part 
inferior dreta de la finestra: 
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En fer clic sobre les icones d'aquesta barra, s'obrirà l'apartat corresponent perquè des d'ell 
puguis definir la nova entrada.  

Cada icona, té la seva descripció emergent que t'ajudarà a l'elecció de l'opció que necessitis. 
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També pots a l'àrea de visualització, seleccionar qualsevol element i moure-ho amb el ratolí, 
editar-ho, o eliminar-ho prement la tecla Suprimir. 
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Una vegada que gravis el teu nou disseny, pots seleccionar-ho al moment d'imprimir la 
nòmina, des de la mateixa finestra d'emissió Nòmines. 

Igualment, des d'aquesta mateixa finestra, podràs accedir al dissenyador de documents, 
prement sobre l'opció Veure models d'impressió: 

 

 
7. Configura la teva còpia de seguretat (□ Revisat) 
Tots estem exposats a una possible pèrdua d'informació en els nostres equips, i molts dels 
factors que provoquen una pèrdua de dades són incontrolables, amb el que l'única solució és 
assegurar el treball que estàs fent amb el programa. 

NOMINASOL et va a permetre realitzar amb regularitat aquestes còpies de seguretat perquè 
no es perdi molta informació. I ho fa amb un assistent, des d'on vas a poder configurar cada 
quant temps ha de fer la còpia i on. 

ASSISTENT DE CÒPIES DE SEGURETAT 

Per configurar l'assistent de còpies de seguretat selecciona del menú Arxiu l'opció Seguretat i 
fes clic sobre el botó Assistent de còpies: 
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L'assistent començarà, guiant-te pas a pas en el procés de la seva configuració. Amb ell 
aconseguiràs tenir les còpies de seguretat programades i no hauràs de realitzar-les 
manualment si no ho desitges. 

Principalment, la qual cosa vas a definir és: 

• Els exercicis dels quals vols realitzar les còpies de seguretat. 
NOMINASOL genera un arxiu per exercici, en l'assistent has d'indicar-li si vols tots els 
exercicis gravats o només els dos últims. 

• La ruta on situaràs les còpies. 
Tria una ruta segura que puguis controlar. Pots utilitzar la que el programa et dóna per 
defecte: C:\Software DELSOL\NOMINASOL\Datos\Copias 

• Cada quants dies vols que es realitzi. 
Va a dependre del risc que assumeixis de pèrdua de dades. És a dir, si assumeixes la 
possibilitat de perdre un mes del teu treball, fes les còpies una vegada al mes; si 
assumeixes una setmana de pèrdua, fes-la una vegada per setmana; si no vols assumir 
riscos, fes-les diàriament. 

8. Veu el vídeo “L'essencial de NOMINASOL” (□ Revisat) 
 

T'aconsellem que vegis el vídeo d'iniciació que subministrem amb el programa, on podràs fer-
te una visió global de les opcions bàsiques del programa. 
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