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PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

Definimos como Procesos de Recursos Humanos o conxunto de operacións e trámites administrativos que debe 
realizar unha empresa ó longo da súa vida, en relación co seu persoal.  No que segue só faremos referencia ós 
trámites administrativos de carácter laboral, e dicir, coa Seguridade Social, cos Servizos Públicos de Emprego e 
coa Delegación Provincial de Traballo. 
 
 

1.1.-   Trámites de constitución e posta en marcha da empresa: 
 

Trámite Organismo Procedemento 

Inscrición da empresa na 
Seguridade Social 

Tesourería Xeral da 
Seguridade Social 

Este trámite xa está realizado 
Ainda que o alumnado cubrirá os impresos 
correspondentes de inscrición da empresa e 
solicitude de conta de cotización. Os 
impresos podes atopalos na web da SS. 
Gardar na carpeta de Nominas e Ts. 

Comunicación de apertura de 
centro de traballo 

Delegación Provincial da 
Consellería de Traballo 

Imprimir e colocar no taboleiro a 
comunicación de apertura. 
Esta comunicación pode cubrirse e imprimirse 
na Web da Consellería de traballo 

Calendario laboral 
Consellería de traballo e 
benestar 

Imprimir e colocar no taboleiro o calendario 
laboral de Pontevedra 

 
 
 
1.2.-   Trámites e operacións para a contratación/d espido de traballadores: 
 

Trámite Organismo Procedemento 

   
Contratación    

Proceso de selección de 
traballadores 

 

Definir as funcións do posto e o perfil dos 
candidatos. 
Inventar curriculum vitae (2 curriculums) 
Redactar un anuncio de prensa 
Gardar copias dos documentos no AZ de 
“Nome da empresa - Procesos de 
selección” 
Abrir o expediente persoal do traballador 
seleccionado. No expediente persoal 
deben figurar os datos persoais, bancarios, 
laborais. O expediente persoal gardarase 
nun AZ de “Nome da empresa-
Traballadores” 

Formalización de contrato de 
traballo (comunicación) 
 
 
 
Comunicación por datos dos 
contratos xa firmados polas 
partes. 
Na web do SEPE 
(www.sepe.es) cubrimos o 
contrato, firmamos e 
gardamos na carpeta do 
traballador. A continuación 
comunicamos o contrato por 
datos a través da rede 
“REDCONTRATA@” 
 

Servizos Públicos de Emprego 
(SEPE/SGC) 

Utilizando “REDCONTRAT@” do Servizo 
Público de Emprego. 
 
Utilizarase a opción de comunicación por 
datos ou por modelo segundo 
corresponda. 
 
Imprimir, firmar e gardar copia da 
comunicación na carpeta do expediente 
persoal traballador. 
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Comunicación por modelo 
(provisional) dos contratos 
aínda non firmados polas 
partes. Prazo de 10 días para 
a confirmación 
Neste caso comunicamos 
provisionalmente o contrato 
para no prazo de 10 días 
recuperar e confirmar o 
contrato. 
Unha vez confirmado o 
contrato podemos imprimilo 
na web “REDCONTRATA@” 
por medio da opción “crear 
PDF” 
 
Copia básica do contrato Representantes dos 

traballadores - Empresa 
Utilizando “REDCONTRAT@” do Servizo 
Público de Emprego 
Copia sin os datos persoais para 
comunicar ós representantes dos 
traballadores. 
En calqueira caso esta copia deberá 
presentarse no SEPE 
 

Confirmación contrato Servizos Públicos de Emprego 
(SGC/SEPE) 

Utilizando “REDCONTRAT@” do Servizo 
Público de Emprego 
Só cando o contrato se comunicou por 
modelo e por tanto é provisional. 
Imprimir, firmar e gardar copia 
comunicación na carpeta do traballador. 
 

Trámite  Organismo  Procedemento  
Copia normal do contrato Traballador-Empresa-SEPE Utilizando “REDCONTRAT@” do Servizo 

Público de emprego en caso de 
confirmación de comunicación provisional 
ou ben conseguindo na internet o modelo 
de contrato en caso de comunicación 
definitiva (por datos) 
 
Imprimir, firmar e gardar copia na carpeta 
do traballador. 
 

Afiliación do traballador á SS Tesourería xeral da Seguridade 
Social 

Cubrir e imprimir o PDF que atoparás na 
web da SS. Modelo TA.1 
 

Alta do traballador na SS Tesourería xeral da Seguridade 
Social 

Utilizando o sistema “RED” da Tesourería 
da Seguridade Social 
 

Comunicación de situación 
persoal e familiar 

Mod. 145.  É realizada polo 
traballador á empresa 

O modelo 145 conséguese na AEAT. 
Cubrir e imprimir. Gardar na carpeta do 
expediente persoal do traballador 
 

 
Despido    

Finiquito do traballador Traballador-Empresa Utilizar Excel 
 

Baixa na Seguridade Social Tesourería Xeral da 
Seguridade Social 

Utilizando o sistema “RED” da Tesourería 
da Seguridade Social 
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1.3.-   Trámites mensuais: 
 

Trámite  Organismo  Procedemento  
Recibo de salarios Traballadores-Empresa Utilizar Excel 

Os recibos de salarios teñen que estar 
calculadas alomenos 3 días antes de final 
de mes, e entregadas ó departamento de 
tesourería 2 días antes de fin de mes. 

Ingreso das cotas, do 
empresario e dos 
traballadores, á S.S. 
correspondentes ó mes 
anterior 

Tesourería Xeral da 
Seguridade Social 

Utilizando o sistema “RED” da Tesourería 
da Seguridade Social 
Primeiro calcúlase e envíase o TC2 e o 
recibo de liquidación de cotizacións (TC1) 
Os TCs teñen que estar calculados no 
mesmo momento que os recibos de 
salarios e o TC1 entregarase igualmente ó 
departamento de contabilidade. 
O pago do TC1 farase entre o 20 e o 30 do 
mes seguinte. 

Partes de baixa/alta dos 
traballadores 

Tesourería Xeral da 
Seguridade Social 

Utilizando o sistema “RED” da Tesourería 
da Seguridade Social 

 
 

 
1.4.-   Trámites trimestrais: 
 

Trámite  Organismo  Procedemento  
Ingreso das retencións e 
ingresos a conta en 
Facenda.  Mod. 111 

Delegación Provincial da 
Axencia Tributaria 

Presentación telemática a través da Web 
da AEAT 

 
 
 
1.5.-   Trámites anuais: 
 

Trámite  Organismo  Procedem ento  
Resume anual de 
retencións.  Mod. 190 

Delegación Provincial da 
Axencia Tributaria 

Cubrir o modelo da AEAT na Web 

Certificado de retencións 
de cada traballador 

Traballador-Empresa Cubrir o modelo da AEAT na Web 
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2.  EXERCICIO SIMULACIÓN  INFOXESTIÓN-INFORMÁTICA 
 
2.1. Datos xerais 
 
O día 20/09/2012 constitúese a empresa con nome e razón social “INFOXESTIÓN-INFORMÁTICA SLS” que se 
dedica á “Reparación de ordenadores e equipos periféricos”. CNAE 9511 
 
Datos da empresa: 
 
CIF   B-36027234    Telf.  886-21-48-64  
Domicilio social: c/ Luxemburgo s/n  Fax.      986-86-43-22 
Delegación de facenda: Pontevedra 
Mutua de traballo: FREMAP 
Con data 25/09/2012 foi inscrita no Rexistro Mercantil Nº 4 de Pontevedra que a inscribe no, tomo 2, libro 3, folio 
16 sección 2ª e folla 300.  

A empresa inicia súa actividade o día 03/10/2012  

O seu xerente e representante a efectos legais por acordo da Xunta Xeral de accionistas é OLGA FREIRE 
BARCALA con DNI 45284425-B con domicilio en Corbaceiras nº26 1ºA nacida en Pontevedra. 
A empresa realiza todos os pagos salariais a través de Caixa/Banco Standard Ben, conta 2230-1068-62-
0000014086 

 
A empresa  funciona: de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.  
A efectos de relacións laborais esta acollida ó convenio “Comercio do Metal”; aplicandose a táboa salarial do 
2010.  
 
Para o cálculo de nóminas se interpretará o convenio do seguinte xeito: 

1º. Artigo 19. As pagas extras cobraranse no mes correspondente. 
2º. Artigo 21. A empresa complementará as prestacións en caso de IT de xeito que cobre integramente a 
nómina. 

 
A empresa ten protexidas as continxencias profesionais con “Mutua FREMAP”. 
 
A Seguridade Social asínalle o seguinte  número de conta de cotización: 36034028328 
 
 
Con data 10/10/2012 a empresa abre un centro de traballo en Pontevedra. A empresa mantén o seu domicilio 
social anterior, e solicita que as notificacións sexan mandadas ó domicilio social.  
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2.2. Resumen tarefas do departamento de RRHH de INF OXESTIÓN - INFORMÁTICA 
 

ROTACIÓN 1              do 28 de setembro ó 14 de n ovembro 

Data aprox.  Traballo a realizar  
12/10/2012 Contrata a Jesús López  Rodriguez. Contrato indefinido (para emprendedores) 
 Selección de persoal para un dependente 
24/10/2012 Contrata a Ramiro Cargo Hernández. Contrato temporal por obra ou servizo (401) 
 Cálculo de nóminas  
 Cálculo de TC2 e Liquidación mensual de cotizacións 
 Pasar nóminas e liquidación de cotizacións ó departamento contabilidade 
02/11/2012 Comunicación IT por enfermidade común de Xesús López Rodríguez 
 Primeiro parte de confirmación de Xesús López Rodríguez 
07/11/2012 Contrata a Rosa Álvarez Mera. Contrato eventual por circunstancias da producción (402) 
 Segundo parte de confirmación de Xesús López Rodríguez 
09/11/2012 Pago cotizacións á Tesourería da SS 
ROTACIÓN 2                 do 16 de novembro ó 14 d e decembro 

Data aprox.  Traballo a realizar  
19/11/2012 Comunicación alta de Xesús López Rodríguez 
21/11/2012 Selección de personal para un responsable de ventas 
23/11/2012 Contrata a Javier Gil Estevez 
30/11/2012 Baixa por finalización de contrato de Ramiro Cargo Hernández 
 Cálculo de nóminas e finiquitos novembro 
 Cálculo de TC2 e Liquidación mensual de cotizacións novembro 
 Pasar nóminas e liquidación de cotizacións á departamento contabilidade 
05/12/2012 Selección de persoal para instalador informático 
07/12/2012 Contrata a Luis Calo Ramirez. Contrato temporal por obra ou servizo (401) 
 Pago cotizacións á Tesourería da SS 
 Cálculo de nóminas e finiquitos decembro 
 Cálculo de TC2 e Liquidación mensual de cotizacións 
 Pasar nóminas e liquidación de cotizacións á departamento contabilidade 

ROTACIÓN 3                 do 8 de xaneiro ó 06 de febreiro 
Data aprox.  Traballo a realizar  

08/01/2013 Baixa por finalización de contrato de Rosa Alvarez Mera 
11/01/2012 Selección de persoal para programador informático 
11/01/2012 Contrata a Irene Paz Aldán. Contrato indefinido emprendedores 
16/01/2013 Comunicación AT de Luis Calo Ramirez 
 Primeiro parte de confirmación da baixa de Luis Calo 
 Segundo parte de confirmación da baixa de Luis Calo 
16-18/01/2013 Pago cotizacións á Tesourería da SS 
 Selección de persoal para técnico informático 
23/01/2013 Contrata a Andrés Bea Santiago. Contrato por obra ou servizo (401) 
 Cálculo de nóminas e finiquitos, TC2  e liquidación mensual de cotizacións 
 Pasar nóminas e liquidación de cotizacións á departamento contabilidade 
01/02/2013 Comunicación alta de Luis Calo Ramirez 

ROTACIÓN 4                do 8 de febreiro ó 8 de m arzo 
Data aprox.  Traballo a realizar  

08/02/2013 Baixa por finalización de contrato de Luis Calo Ramirez 
08/02/2013 Comunicación IT por enfermidade común de Irene Paz Aldán 
08/02/2013 Selección de persoal para comercial 
15/02/2013 Contrata a Marta Ramirez Cuevas. Contrato indefinido para emprendedores 
 Primeiro parte de confirmación de Irene Paz Aldán 
 Segundo parte de confirmación de Irene Paz Aldán 
18/02/2013 Parte de alta de Irene Paz Aldán 
20/02/2013 Selección de persoal para técnico informático 
20/02/2013 Contrata a Felipe Ortas Rosas. Contrato de prácticas (420) 
21/02/2013 Baixa por finalización de contrato de Andrés Bea Santiago 
22/02/2013 Pago cotizacións á Tesourería da SS 
 Cálculo de nóminas e finiquitos, TC2 e liquidación mensual de cotizacións 
 Pasar nóminas e liquidación de cotizacións á departamento contabilidade 
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2.3. Traballo Primeira rotación 
 

a) Contrata a Jesús López Rodríguez, o día 12/10/2012 con contrato indefinido a tempo completo acollido a 
bonificacións.   
A súa categoría profesional é Grupo III “oficial administrativo” (escoller a ocupación que mais se pareza).  
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX (xerar) 
- Nacido en Poio (Pontevedra) o 20/03/84, fillo de Xosé e Marta. 
- Estado civil: Solteiro e con 1 fillo que naceu no ano 2005 
- Domicilio: R/  Alemania 3  36004 Pontevedra tel. 986 843325 
- Estudios de técnico superior en administración e finanzas, obtendo o título o 30/09/1998 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- Xa ten traballado en outras empresas, polo que xa está afiliado á Seguridade Social.  
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 2091 0500 14 362143XXXX 
    Caixa Galicia O.P. Pr/ San Xosé nº 1 36001 Pontevedra 
 
b) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de “dependente”.  
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios. 
Contrata a Ramiro Cargo Hernández, o día 24/10/2012 con contrato temporal por obra ou servizo.   
A súa categoría profesional é de Grupo II “Dependente. Corredor de plaza”.  
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Pontevedra (Pontevedra) o 13/08/85, fillo de José e Ana. 
- Estado civil: Solteiro  
- Domicilio: R/  López Mora 12  36004 Pontevedra tel. 986 840296 
- Estudios de técnico  en comercio, obtendo o título o 30/09/2005 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
 
- É a primeira vez que traballa, polo que debe afiliarse á Seguridade Social e dar de alta. 
 
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 2091 0700 25 698143XXXX 
    Caixa Galicia O.P. Pr/ San Xosé nº 1 36001 Pontevedra 
 
c) Nóminas dos traballadores do mes de outubro, TC2 e liquidación de cotizacións.  
Pasar nóminas a departamento financeiro. Pasar Liquidación de cotizacións a departamento financeiro.  
Realizar transferencia ós traballadores. 
 
d) Jesús López Rodríguez, o día 02/11 é dado de baixa por enfermidade común. Tramitar parte de IT. Gardar 
copia no expediente do traballador. 
 
e) Primeiro parte de confirmación de baixa de Jesús López Rodríguez. Tramitar e gardar no expediente. Fai 
referencia á confirmación do 4º día. 
 
f) Segundo parte de confirmación de baixa de Jesús López Rodríguez . Tramitar e gardar no expediente.  
 
f) Contrata a Rosa Álvarez Mera o 07/11/2012 para  con contrato eventual por circunstancias da producción. O 
contrato é ata o día 08/01/2013.  
A súa categoría profesional é Grupo II “Dependente, Corredor de plaza” (escoller a ocupación que mais se 
pareza).  
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX (xerar) 
- Nacida en Bueu (Pontevedra) o 10/09/85, filla de Alexandre e Noela.   
- Estado civil: Casada con 1 fillo. O seu marido ten rendas anuais por unha contía de 12.000 € 
- Domicilio: Rúa Castelao 35   36930 Bueu (Pontevedra) 
- Estudios de FP de grao medio., obtendo o título o 30/09/2006 
 
- Xa ten traballado en outras empresas, polo que xa está afiliado á Seguridade Social.  
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 2091 0500 05 625369XXXX 
    Caixanova Rúa Pazos Fontenla 32  36930 Bueu 
 
g) Realizar o pago das cotizacións do mes anterior  
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2.4. Traballo segunda rotación 
 
 
a) Parte de alta de Jesús López Rodríguez o 19/11/2012. Tramitar e gardar no expediente. Comeza a traballar o 
día 20/11/2012. 
 
b) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de responsable de ventas. Buscamos a unha persoa 
con experiencia, maior de 45 anos para acollerse ó contrato para emprendedores. 
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios. 
 
Contrata a Javier Gil Estevez, o día 23/11/2012 con contrato indefinido a tempo completo para emprendedores.   
A súa categoría profesional é Grupo II “jefe de ventas” (escoller a ocupación que mais se pareza).  
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX (xerar) 
- Nacido en Sada (A Coruña) o 20/03/64, fillo de Xosé e Marta. 
- Estado civil: Casado e con 2 fillos. Un do ano 1992 e outro de 1999 
- Domicilio: R/  O Souto 12, 2º  36004 Pontevedra tel. 986 809090 
- Estudios de diplomado en ciencias empresariais, obtendo o título o 30/09/1986 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- Xa ten traballado en outras empresas, polo que xa está afiliado á Seguridade Social.  
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 0089 5270 14 634896XXXX 
    Banco Santander O.P. Pr/ Michelena  nº 89 36001 Pontevedra 
 
 
 
c) O día 30/11/2012 se extingue o contrato de Ramiro Cargo Hernández por finalización de obra. O día 30 é o 
último día de traballo. O traballador non disfrutou as vacacións. As pagas extras teñen devengo anual.  
Ademais da nómina normal tes que calcular o finiquito, que inclue: liquidación pagas extras, liquidación vacacións 
e indemnización. 
Realizar os trámites coa SS. Gardar copia no expediente do traballador. 
 
d) Nóminas dos traballadores do mes de novembro, TC2 e liquidación de cotizacións. 
A efectos de cálculo das nóminas Ramiro Cargo Hernández realizou 10 horas extras ordinarias. O valor da hora 
extra é de 6 euros. 
Pasar nóminas a departamento financeiro. Pasar Liquidación de cotizacións a departamento financeiro. Realizar 
transferencia ós traballadores. 
 
 
e) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de instalador informático.  
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios. 
 
Contrata a Luis Calo Ramirez, o día 07/12/2012 con contrato temporal por obra ou servizo.   
A súa categoría profesional é de Grupo I“Axudantes e técnicos” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Cangas (Pontevedra) o 20/04/82, fillo de Luis e Ana. 
- Estado civil: Solteiro  
- Domicilio: R/  Massó 12  36900 Cangas tel. 986 300221 
- Estudios de diplomado en informática de xestión, obtendo o título o 13/10/2004 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
 
- É a primeira vez que traballa, polo que debe afiliarse á Seguridade Social e dar de alta. 
 
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 0049 0700 25 698143XXXX 
    Banco Santander O.P. Pr/ San Xosé nº 1 36001 Pontevedra 
 
f) Realizar o pago das cotizacións do mes anterior 
 
g) Nóminas dos traballadores do mes de decembro, TC2 e liquidación de cotizacións 
Pasar nóminas a departamento financeiro. Pasar Liquidación de cotizacións a departamento financeiro. Realizar 
transferencia ós traballadores. 
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2.5. Traballo terceira rotación: 
 
a) O día 08/01/2013 se extingue o contrato de Rosa Álvarez Mera segundo estaba establecido. O día 8 é o último 
día de traballo. A traballadora non disfrutou as vacacións. As pagas extras teñen devengo anual.  
Ademais da nómina normal tes que calcular o finiquito, que inclue: liquidación pagas extras, liquidación vacacións 
e indemnización. 
Realizar os trámites coa SS. Gardar copia no expediente do traballador. 
 
 
b) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de programador informático.  
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores”  e formaliza o contrato e tódolos trámites 
necesarios. 
 
Contrata a Irene Paz Aldán, o día 11/01/2013 con contrato indefinido a tempo completo para emprendedores  
A súa categoría profesional é de Grupo 1 “Formación Profesional” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Bueu (Pontevedra) o 10/10/86, fillo de Enrique e Marieta. 
- Estado civil: Solteira  
- Domicilio: R/  Porto 34  36930 Bueu tel. 642 349765 
- Estudios de ciclo superior de informática, obtendo o título o 26/06/2009 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- Xa ten traballado en outras empresas, polo que xa está afiliado á Seguridade Social.  
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 0049 8500 87 0000875683 
    Banco Santander O.P. R/Michelena nº 54 36001 Pontevedra 
 
 
c) O día 16/01 Luís Calo Ramirez sufre un accidente de tráfico cando viña de realizar un traballo. Tramitar parte 
de AT. Gardar copia no expediente do traballador. 
Cubrir e comunicar os partes de confirmación necesarios ata e alta que se especifica mais adiante. 
 
 
d) Realizar o pago das cotizacións do mes anterior 
 
 
e) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de técnico  informático.  
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores”  e formaliza o contrato e tódolos trámites 
necesarios. 
  
Contrata a Andrés Bea Santiago, o día 23/01/2013 como técnico informático con contrato temporal por obra ou 
servizo.   
A súa categoría profesional é Grupo II “Axudante” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Marín (Pontevedra) o 09/07/88, fillo de Leandro e María. 
- Estado civil: Solteiro  
- Domicilio: R/Santa Cecilia 82  36900 Marin tel. 668 753092 
- Estudios de ciclo superior de informática, obtendo o título o 24/06/2009 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- É a primeira vez que traballa, polo que debe afiliarse á Seguridade Social e dar de alta. 
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 0072 8750 77 0008653412 
    Banco Pastor R/ Frigoríficos nº 23 36900 Pontevedra 
 
 
f) A finais de mes os traballadores entregan o impreso 145 de comunicación da situación persoal e familiar. Todos 
teñen a mesma situación excepto Jesús López que acaba de casarse e o seu conxugue obtén rendas superiores 
a 1.500 euros. 



PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                             11 

 
g) Nóminas dos traballadores do mes de xaneiro, TC2 e liquidación de cotizacións.  
Luis e Irene teñen 6 horas extras cada un. As horas extras son normais e paganse a 6 euros/hora.  
Pasar nóminas a departamento financeiro. Pasar Liquidación de cotizacións a departamento financeiro. Realizar 
transferencia ós traballadores. 
 
 
h) Parte de alta de Luís Calo Ramirez o 01/02. Tramitar e gardar no expediente. Comeza a traballar o día 
2/02/2013. 
 
 
 
 
 
2.6. Traballo Cuarta rotación 
 
a)O día 08/02/2013 se extingue o contrato de Luis Calo Ramirez por finalización de obra. O día 8 é o último día de 
traballo. O traballador non disfrutou as vacacións. As pagas extras teñen devengo anual.  
Ademais da nómina normal tes que calcular o finiquito, que inclue: liquidación pagas extras, liquidación vacacións 
e indemnización. 
Realizar os trámites coa SS. Gardar copia no expediente do traballador. 
 
 
b) O día 08/02 é dado de baixa por enfermidade común Irene Paz Aldán. Tramitar parte de IT. Gardar copia no 
expediente do traballador. 
 
 
c) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de técnico informático.  
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios 
 
Contrata a Marta Ramírez Cuevas, o día 15/02 con contrato indefinido a tempo completo acollido a bonificacións. 
Está inscrita na oficina de emprego pero non está cobrando a prestación por desemprego. 
 
A súa categoría profesional é de Grupo II “vendedor” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Ibagué-Colombia o 05/11/84, fillo de Angel e Soledad. 
- Estado civil: Casada, 1 filla  
- Domicilio: R/  Blanco Porto 22, 2º  36600 Pontevedra tel. 611 875634 
- Estudios de ciclo superior de comercio e marketing, obtendo o título o 23/06/2008 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- Xa ten traballado en outras empresas, polo que xa está afiliado á Seguridade Social.  
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 0122 9000 23 0056942390 
    Citibank España R/ Gutierrez Mellado nº 22  36001 Pontevedra 
 
 
d) Parte de alta de Irene Paz Aldán o 18/02 
 
 
e) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de técnico informático  
Contrata a Felipe Ortas Rosas, o día 23/02 con contrato en prácticas para exercer de técnico informático. 
 
A súa categoría profesional é de Grupo I “Formación profesional” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
Se o salario que lle corresponde é inferior ó salario mínimo interprofesional aplicarase este referido ó ano 2011. 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Lugo o 15/12/87, fillo de José e Laura. 
- Estado civil: Solteiro  
- Domicilio: R/ Michelena 42, 3º  36600 Pontevedra tel. 986 848429 
- Estudios de ciclo superior de informática, obtendo o título o 23/06/2011 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
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- É a primeira vez que traballa, polo que debe afiliarse á Seguridade Social e dar de alta. 
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 0182 6700 90 0000083205 
    BBVA R/ Gutierrez Mellado nº 20  36001 Pontevedra 
 
 
f) O día 21/02 se extingue o contrato de Andrés Bea Santiago por finalización de obra. O día 21 é o último día de 
traballo. O traballador non disfrutou as vacacións. As pagas extras teñen devengo anual.  
Ademais da nómina normal tes que calcular o finiquito, que inclue: liquidación pagas extras, liquidación vacacións 
e indemnización. 
Realizar os trámites coa SS. Gardar copia no expediente do traballador. 
 
 
g) Realizar o pago das cotizacións do mes anterior 
 
 
h) Nóminas dos traballadores do mes de febreiro, TC2 e liquidación de cotizacións 
Pasar nóminas a departamento financeiro. Pasar Liquidación de cotizacións a departamento financeiro. Realizar 
transferencia ós traballadores. 
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INFOXESTIÓN 
 

OFICINAS 
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3.  EXERCICIO SIMULACIÓN INFOXESTIÓN-OFICINAS 
 
 
3.1. Datos xerais 

O día 20/09/2012 constitúese a empresa con nome e razón social “INFOXESTIÓN-OFICINAS SLS” que se dedica 
á “Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos para el hogar”. CNAE 4759 
 
Datos da empresa: 
CIF  B36027234        Telf. 886.21.48.64   
Domicilio social: LUXEMBURGO, S/N, PONTEVEDRA, 36004.   Fax   968.86.43.22 
Delegación de facenda: PONTEVEDRA 
Mutua de traballo: FREMAP 
 
Con data 25/09/2012 foi inscrita no Rexistro Mercantil Nº 4 de Pontevedra que a inscribe no, tomo 2, libro 3, folio 
16 sección 2ª e folla 300.  

A empresa inicia súa actividade o día 03/10/2012  

O seu xerente e representante a efectos legais por acordo da Xunta Xeral de accionistas é OLGA FREIRE 
BARCALA, con DNI: 77907654-F, con domicilio en: C. ROSALÍA DE CASTRO, Nº 30, 5ºB, nacido en 
PONTEVEDRA. 
 
A empresa realiza todos os pagos salariais a través de Caixa/Banco Sefed Credit,  
conta:  2210-7032-97-0000043602 
 
A empresa  funciona: HORARIO: 8:00/20:00 EN HORARIO CONTINUO.  
 
A efectos de relacións laborais esta acollida ó convenio de: Comercio de mobles con ámbito da provincia de 
Pontevedra; aplicandose a táboa salarial do ano 2011. “ 
 
Para o cálculo de nóminas se interpretará o convenio do seguinte xeito: 

Artigo 19. A empresa complementará as prestacións en caso de IT de xeito que cobre integramente a 
nómina. 

A empresa ten protexidas as continxencias profesionais con “Mutua FREMAP”. 
 
A Seguridade Social asínalle o seguinte  número de conta de cotización: 36034028328 
 
2.- Con data 11/10/2012 a empresa abre un centro de traballo en C. LUXEMBURGO S/N, PONTEVEDRA. A 
empresa mantén o seu domicilio social anterior, e solicita que as notificacións sexan mandadas ó domicilio social.  
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3.2. Resumen traballos do departamento de RRHH de I NFOXESTIÓN - OFILUXE 
 
ROTACIÓN 1              do 28 de setembro ó 14 de novembro  

Data aprox.  Traballo a realizar  
12/10/2012 Contrata a Fernando Ruiz Rodriguez. Contrato indefinido (150) 
 Selección de persoal para un montador de mobeis 
24/10/2012 Contrata a Dolores López Luisma. Contrato eventual por circunstancias da producción (402) 
 Cálculo de nóminas  
 Cálculo de TC2 e Liquidación mensual de cotizacións 
 Pasar nóminas e liquidación de cotizacións ó departamento contabilidade 
02/11/2012 Comunicación IT por enfermidade común de Fernando Ruiz Rodriguez 
 Primeiro parte de confirmación de Fernando Ruiz Rodriguez 
07/11/2012 Contrata a Camila Puentes Barrio. Contrato eventual por circunstancias da producción (402) 
 Segundo parte de confirmación de Fernando Ruiz Rodriguez 
09/11/2812 Pago cotizacións á Tesourería da SS 
  
ROTACIÓN 2                 do 16 de novembro ó 14 d e decembro 

Data aprox.  Traballo a realizar  
19/11/2012 Comunicación alta de Fernando Ruiz Rodriguez 
21/11/2012 Selección de personal para un responsable de ventas 
23/11/2012 Contrata a Emilia Garrido Cava 
30/11/2012 Baixa por finalización de contrato de Dolores López Luisma 
 Cálculo de nóminas e finiquitos novembro 
 Cálculo de TC2 e Liquidación mensual de cotizacións novembro 
 Pasar nóminas e liquidación de cotizacións á departamento contabilidade 
05/12/2012 Selección de persoal para repartidor-instalador de mobiliario 
07/12/2012 Contrata a Miguel Haro Suarez. Contrato temporal por obra ou servizo (401) 
 Pago cotizacións á Tesourería da SS novembro 
 Cálculo de nóminas e finiquitos decembro 
 Cálculo de TC2 e Liquidación mensual de cotizacións decembro 
 Pasar nóminas e liquidación de cotizacións á departamento contabilidade 

ROTACIÓN 3                 do 8 de xaneiro ó 6 de f ebreiro 
Data aprox.  Traballo a realizar  

08/01/2013 Baixa por finalización de contrato de Camila Puentes Barrio 
11/01/2013 Selección de persoal para conductor-repartidor 
11/01/2013 Contrata a Maribel Diaz Roda. Contrato indefinido para emprendedores 
16/01/2013 Comunicación AT de Miguel Haro Suarez 
 Primeiro parte de confirmación de baixa de Miguel Haro 
 Segundo  parte de confirmación de baixa de Miguel Haro 
16-18/01/2013 Pago cotizacións á Tesourería da SS 
 Selección de persoal para traballar no almacén 
23/01/2013 Contrata a Carlos Pomar García. Contrato por obra ou servizo (401) 
 Cálculo de nóminas e finiquitos, TC2 e liquidación de cotizacións 
 Pasar nóminas e liquidación de cotizacións á departamento contabilidade 
01/02/2013 Comunicación alta de Miguel Haro Suarez 

ROTACIÓN 4                do 8 de febreiro ó 8 de m arzo 
Data aprox.  Traballo a realizar  

08/02/2013 Baixa por finalización de contrato de Miguel Haro Suarez 
08/02/2013 Comunicación IT por enfermidade común de Maribel Diaz Roda 
08/02/2013 Selección de persoal para comercial 
15/02/2012 Contrata a Verónica Lazos Perez. Contrato indefinido para emprendedores 
 Primeiro parte de confirmación de Maribel Diaz Roda 
 Segundo parte de confirmación de Maribel Diaz Roda 
18/02/2013 Parte de alta de Maribel Diaz Roda 
20/02/2013 Selección de persoal para decorador-interiorista 
20/02/2013 Contrata a Guillermo Otero Garrido. Contrato de prácticas (420) 
21/02/2013 Baixa por finalización de contrato de Carlos Pomar García 
22/02/2013 Pago cotizacións á Tesourería da SS 
22/02/2012 Cálculo de nóminas e finiquitos, TC2 e liquidación de cotizacións 
 Cálculo de TC2 e Liquidación mensual de cotizacións 
 Pasar nóminas e liquidación de cotizacións á departamento contabilidade 
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3.3. Traballo primeira rotación 
 
a) Contrata a Fernando Ruiz Rodriguez, o día 12/10/2012 con contrato indefinido a tempo completo acollido a 
bonificacións.   
A súa categoría profesional é de Grupo II “oficial administrativo” (escoller a ocupación que mais se pareza).  
Os seus datos persoais son: 
- NIF: XXXXXXX(xerar)   NAS: XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Marin (Pontevedra) o 23/02/84, fillo de Luis e María. 
- Estado civil: Solteiro e con 1 fillo que naceu no ano 2005 
- Domicilio: R/  Belxica 32  36004 Pontevedra tel. 986 843325 
- Estudios de técnico superior en administración e finanzas, obtendo o título o 30/09/1997 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- Xa ten traballado en outras empresas, polo que xa está afiliado á Seguridade Social.  
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 2091 0500 14 362143XXXX 
    Caixa Galicia O.P. Pr/ San Xosé nº 1 36001 Pontevedra 
  
 
b) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de “montaxe e reparación de mobeis”.  
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios. 
 
Contrata a Dolores Lopez Luisma, o día 24/10/2012 con contrato eventual por circunstancias da producción de 
duración ata o 30/11.   
A súa categoría profesional é de Grupo III “profesional de oficio de 1ª”.  
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Lugo (Lugo) o 03/08/82, fillo de Francisco e Adela. 
- Estado civil: Solteiro  
- Domicilio: R/  Vastago 62  36004 Pontevedra tel. 986 845873 
- Estudios de técnico  en madeira e moble, obtendo o título o 30/10/2002 
 
- É a primeira vez que traballa, polo que debe afiliarse á Seguridade Social e dar de alta. 
 
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 2091 0700 25 698143XXXX 
    Caixa Galicia O.P. Pr/ San Xosé nº 1 36001 Pontevedra 
 
c) Nóminas dos traballadores.  
Pasar nóminas a departamento financeiro. Pasar Liquidación de cotizacións a departamento financeiro. Realizar 
transferencia ós traballadores. 
 
d) Fernando Ruiz  Rodríguez, o día 02/11 é dado de baixa por enfermidade común. Tramitar parte de IT. Gardar 
copia no expediente do traballador. 
 
e) Primeiro parte de confirmación de baixa de Fernando Ruiz  Rodríguez o 5/11. Tramitar e gardar no expediente. 
Fai referencia a confirmación do 4º día. 
 
f) Segundo parte de confirmación de baixa de Fernando Ruiz  Rodríguez o 26/11/2011. Tramitar e gardar no 
expediente.  
 
f) Contrata a Camila Puentes Barrio o 07/11/2012 para atender a campaña de nadal. Con contrato eventual por 
circunstancias da producción. O contrato é ata o día 08/01/2013.  
A súa categoría profesional é Grupo I “Dependenta” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF: XXXXXXXXX(xerar)   NAS: XXXXXXXXXXX(xerar) 
- Nacida en Sanxenxo (Pontevedra) o 08/01/83, filla de Roberto e Rosa.   
- Estado civil: Casada, con un fillo. O seu marido ten rendas anuais por unha contía de 11.000 e.  
- Domicilio: Rúa do Porto 18   36960 Sanxenxo (Pontevedra) 
- Estudios de ..FP de grao medio., obtendo o título o 02/07/2004 
-Xa ten traballado en outras empresas, polo que xa está afiliado á Seguridade Social. 
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 2091 0200 42  152487XXXX 
    Caixanova Paseo praia de Silgar 36  33960 Sanxenxo 
 

b) Realizar o pago das cotizacións do mes anterior 
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3.4. Traballo segunda rotación 
 

 
a) Parte de alta de Fernando Ruiz  Rodriguez o 19/11/2012. Tramitar e gardar no expediente. Comeza a traballar 
o día 20/11/2012. 
 
b) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de responsable de ventas. Buscamos a unha persoa 
con experiencia, maior de 45 anos para acollerse ó contrato para emprendedores. 
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios. 
 
Contrata a Emilia Garrido Cava, o día 23/11/2012 con contrato indefinido a tempo completo para emprendedores.   
A súa categoría profesional é Grupo I “encargado” (escoller a ocupación que mais se pareza).  
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX (xerar) 
- Nacida en A Lama (Pontevedra) o 10/09/66, fillo de Emilio e Luisa. 
- Estado civil: Casada e con 1 fillo. Nacido no ano 1993 
- Domicilio: R/  A Praia 18,   36911 Marin-Pontevedra tel. 986 834565 
- Estudios de diplomada en comercio, obtendo o título o 30/06/1987 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- Xa ten traballado en outras empresas, polo que xa está afiliado á Seguridade Social.  
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 0030 7189 34 983425XXXX 
    Banesto c/Jaime Janer  nº 24 36900 Marin-Pontevedra 
 
 
b) O día 30/11/2012 se extingue o contrato de Dolores Lopez Luisma  por finalización do prazo. O día 30 é o 
último día de traballo. A traballadora non disfrutou as vacacións. As pagas extras teñen devengo anual.  
Ademais da nómina normal tes que calcular o finiquito, que inclue: liquidación pagas extras, liquidación vacacións 
e indemnización. 
Realizar os trámites coa SS. Gardar copia no expediente do traballador. 
 
c) Nóminas dos traballadores do mes de novembro. A efectos de cálculo das nóminas Dolores Lopez Luisma 
recibe 3 dietas por desprazamento de media xornada, gastos non xustificados documentalmente e realizou 10 
horas extras ordinarias. O valor da hora extra é de 6 euros. 
Pasar nóminas a departamento financeiro. Pasar Liquidación de cotizacións a departamento financeiro. Realizar 
transferencia ós traballadores. 
 
 
d) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de instalador Repartidor-montador de mobiliario. 
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios. 
 
Contrata a Miguel Haro Suarez, o día 07/12/2012 con contrato temporal por obra ou servizo.   
A súa categoría profesional é de Grupo III “Mozo especializado” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en A Estrada (Pontevedra) o 12/05/89, fillo de Luis e Ana. 
- Estado civil: Solteiro  
- Domicilio: Praza da Constitución 10  36680 A Estrada tel. 986 570059 
- Estudios de Ciclo Medio de FP, obtendo o título o 20/06/2011 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
 
- É a primeira vez que traballa, polo que debe afiliarse á Seguridade Social e dar de alta. 
 
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 0030 1200 586347XXXX 
    Banesto Praza de Galicia nº 5 36680 A Estrada 
 
 
e) Realizar o pago das cotizacións do mes anterior 
 
f) Nóminas dos traballadores do mes de decembro, TC2 e liquidación de cotizacións 
Pasar nóminas a departamento financeiro. Pasar Liquidación de cotizacións a departamento financeiro. 
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3.5. Traballo terceira rotación: 
 
a) O día 08/01/2013 se extingue o contrato de Camila Puentes Barrio segundo estaba establecido. O día 8 é o 
último día de traballo. A traballadora non disfrutou as vacacións. As pagas extras teñen devengo anual.  
Ademais da nómina normal tes que calcular o finiquito, que inclue: liquidación pagas extras, liquidación vacacións 
e indemnización. 
Realizar os trámites coa SS. Gardar copia no expediente do traballador. 
 
 
b) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de conductor-repartidor.  
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios. 
 
Contrata a Maribel Diaz Roda, o día 11/01/2013 con contrato indefinido para emprendedores. 
 
A súa categoría profesional é de Grupo III “Chofer de 2ª” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacida en Alicante o 19/10/82, filla de Luisa e Maribel. 
- Estado civil: Solteira  
- Domicilio: R/  Beluso 40  36930 Bueu tel. 986328585 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- Xa ten traballado en outras empresas, polo que xa está afiliado á Seguridade Social.  
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 0049 8500 87 0085746422 
    Banco Santander R/ Alameda nº 22 36940 Cangas 
 
 
c) O día 16/01 Miguel Haro Suarez sufre un accidente de tráfico cando viña de realizar un traballo. Tramitar parte 
de AT. Gardar copia no expediente do traballador. 
 
 
d) Realizar o pago das cotizacións do mes anterior 
 
 
e) Queremos contratar a unha persoa para traballar no almacén.  
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios 
Contrata a Carlos Pomar García, o día 23/01/2013 para traballar no almacén con contrato temporal por obra ou 
servizo.   
A súa categoría profesional é de Grupo III “mozo especializado” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Maceda (Ourense) o 15/02/83, fillo de Fernando e Marta. 
- Estado civil: Solteiro  
- Domicilio: R/Estrada 14, 3º  36960 Sanxenxo tel. 659 537681 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- É a primeira vez que traballa, polo que debe afiliarse á Seguridade Social e dar de alta. 
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 2080 0067 50 0000057691 
    NovacaixaGalicia R/ Silgar nº 12 36960 Sanxenxo 
 
 
f) A finais de mes os traballadores entregan o impreso 145 de comunicación da situación persoal e familiar. Todos 
teñen a mesma situación excepto Jesús López que acaba de casarse e o seu cónxugue obtén rendas superiores 
a 1.500 euros. 
 
 
g) Nóminas dos traballadores do mes de xaneiro, TC2 e liquidación de cotizacións. 
Miguel e Maribel teñen 6 horas extras cada un. As horas extras son normais e páganse a 6 euros/hora.. 
Pasar nóminas a departamento financeiro. Pasar Liquidación de cotizacións a departamento financeiro. Realizar 
transferencia ós traballadores. 
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g) Parte de alta de Miguel Haro Suarez o 01/02. Tramitar e gardar no expediente. Comeza a traballar o día 
02/02/2012. 
 
 
 
 
 
3.6. Traballo Cuarta rotación 
 
a)O día 08/02 se extingue o contrato de Miguel Haro Suarez por finalización de obra. O día 08 é o último día de 
traballo. O traballador non disfrutou as vacacións. As pagas extras teñen devengo anual.  
Ademais da nómina normal tes que calcular o finiquito, que inclue: liquidación pagas extras, liquidación vacacións 
e indemnización. 
Realizar os trámites coa SS. Gardar copia no expediente do traballador. 
 
 
b) O día 08/02 é dada de baixa por enfermidade común Maribel Diaz Roda. Tramitar parte de IT. Gardar copia no 
expediente do traballador. 
 
 
c) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de comercial.  
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios 
 
Contrata a Marta Verónica Lazos Pérez, o día 15/02 con contrato indefinido a tempo completo acollido a 
bonificacións. Está inscrita na oficina de emprego pero non está cobrando a prestación por desemprego. 
 
A súa categoría profesional é de Grupo I “viaxante” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Santiago (A Coruña) o 11/01/86, fillo de Luís e Carme 
- Estado civil: Solteira  
- Domicilio: R/  Rio Bravo 20, 4º  36600 Pontevedra tel. 652 652844 
- Estudios de ciclo superior de comercio e marketing, obtendo o título o 26/06/2007 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- Xa ten traballado en outras empresas, polo que xa está afiliado á Seguridade Social.  
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 2080 4500 09 0000552237 
    NovacaixaGalicia R/ Gutierrez Mellado nº 14  36001 Pontevedra 
 
 
d) Parte de alta de Maribel Díaz Roda o 18/02 
 
 
e) Queremos contratar a unha persoa para realizar o traballo de decorador interiorista. 
Segue o indicado no “Proceso de selección de traballadores  e formaliza o contrato e tódolos trámites necesarios 
Contrata a Guillermo Otero Garrido, o día 23/02 con contrato en prácticas para exercer de diseñador-interiorista. 
 
A súa categoría profesional é de Grupo III “Delineante” (escoller a ocupación que mais se pareza) 
Se o salario que lle corresponde é inferior ó salario mínimo interprofesional aplicarase este referido ó ano 2011. 
 
Os seus datos persoais son: 
- NIF   XXXXXX(xerar)   NAS XXXXXXX(xerar) 
- Nacido en Lugo o 25/03/88, fillo de José e Laura. 
- Estado civil: Solteiro  
- Domicilio: R/ Xunqueira 30, 2º  36600 Pontevedra tel. 986 840089 
- Estudios de ciclo superior de edificación, obtendo o título o 27/06/2011 
 
- Período de proba: o máximo que se poida legalmente 
- É a primeira vez que traballa, polo que debe afiliarse á Seguridade Social e dar de alta. 
- Forma de pago dos salarios: Transferencia bancaria a conta 0182 6700 07 0090674548 
    BBVA R/ Gutierrez Mellado nº 20  36001 Pontevedra 
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f) O día 21/02 se extingue o contrato de Carlos Pomar García por finalización de obra. O día 21 é o último día de 
traballo. O traballador non disfrutou as vacacións. As pagas extras teñen devengo anual.  
Ademais da nómina normal tes que calcular o finiquito, que inclue: liquidación pagas extras, liquidación vacacións 
e indemnización. 
Realizar os trámites coa SS. Gardar copia no expediente do traballador. 
 
 
g) Realizar o pago das cotizacións do mes anterior 
 
 
h) Nóminas dos traballadores do mes de febreiro, TC2 e liquidación de cotizacións 
Pasar nóminas a departamento financeiro. Pasar Liquidación de cotizacións a departamento financeiro. Realizar 
transferencia ós traballadores. 
 



PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                             21 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

POSTO DE TRABALLO ARQUIVADORES REXISTROS BANDEXAS 

Contratación de persoal 

 

    Tarefas: 

        Trámites posta en marcha 

        Selección persoal 

        Contratación traballadores 

       Trámites coa Seguridade Social 

 

• Procesos de 
selección: nome da 
empresa (AZ) 

• Traballadores: 
nome da empresa 
(AZ) 

• Nome da empresa: 
Nóminas, TCs e 
IRPF (AZ) 

• Rexistro de persoal 
(Excel) 

• Rexistros de 
nóminas(Excel) 

• Rexistro TCs  
(Excel) 

• Procesos selección 

• Contratación  

• Trámites Seguridade Social 
Xestión de persoal 

 

    Tarefas: 

        Control de persoal 

        Nóminas e liquidacións 

 

 

ACLARACIÓNS SOBRE OS REXISTROS 

Nun mesmo libro de Excel abriranse tres follas diferentes, unha para cada rexistro. Estes rexistros terán 
polo menos os seguintes campos: 

Rexistro persoal Rexistro nóminas Rexistro TCs 

• Nome 

• Data contratación 

• Tipo de contrato 

• Posto 

• Salario 

• Complementos 

• Data cese 

 

• Período 

• Nome 

• Importe bruto 

• SS 

• IRPF 

• Liquido 

 

• Período 

• Cotiz. CC e Horas ext. 

• Cotiz. IT e IMS 

• Outras Cotiz. 

• Total Cotiz. 

• Data pago 

 

 


