Procediment:
1.- Descarregar el fitxer XML del portal CASS, entrant amb certificat digital, accedint al
tràmit de declaració de cotitzacions, seleccionant el full i "Generar fitxer XML"
2.- Completar el fitxer XML descarregat, afegint un apartat de conceptes (un o varis
conceptes) salarials per cada assalariat inclòs en el fitxer. No es poden ni treure, ni afegir
assalariats.
Si un assalariat ha estat de baixa tot el període, li posarem un únic concepte SBA amb
l’import a zero.
Si un assalariat no consta en el fitxer, i l'hem de declarar, haurem de fer un full de
complement en el portal, però no via format XML.
Per cada assalariat, després de la línia:
<ns2:cno/>
Hem d'afegir el bloc de conceptes salarials, per exemple:
<ns2:quotationConceptList>
<ns2:code>SBA</ns2:code>
<ns2:salary>1025.30</ns2:salary>
<ns2:hours>160.00</ns2:hours>
</ns2: quotationConceptList>
<ns2:quotationConceptList>
<ns2:code>ARV</ns2:code>
<ns2:salary>125.48</ns2:salary>
<ns2:hours>8.00</ns2:hours>
</ns2: quotationConceptList>
En aquest exemple posem 2 conceptes, el SBA amb un import de 1025.30 euros i
160.00 hores, i l’ARV amb un import de 125.48 euros i 8.00 hores.
Tant els imports com les hores s'han de posar utilitzant un punt com a separador de
decimals (no una coma).
L’etiqueta nsX (ns2 en aquest exemple), és variable, és a dir que quan es baixa el fitxer
XML, aquesta no sempre serà ns2, fins i tot en algun cas pot no ser-hi.
És molt important que l’etiqueta sempre apunti al mateix "name space" en la part
superior del fitxer XML, per exemple, en aquest cas:
xmlns:ns2="urn:ad:cass:portal:record:1.0:companyquotation:schema"
En cas de no haver-hi etiqueta, per exemple:
<quotationConceptList>
<code>ARV</code>
<salary>125.48</salary>
<hours>8.00</hours>
</quotationConceptList>
la referència al mateix "name space" s'ha de mantenir:
xmlns="urn:ad:cass:portal:record:1.0:companyquotation:schema"

Notes:
•

S’ha de mantenir el nom del fitxer original (el descarregat del portal CASS).

•

Cada assegurat ha de tenir mínim un concepte.

•

Per cada assegurat només podem utilitzar un concepte una vegada, no podem
repetir-los per un mateix assalariat.

•

El concepte SBA, permet un import a zero, els altres no.

•

No es poden posar imports negatius.

•

Les hores són obligatòries per als conceptes SBA, ARV (si es tracten d’hores
extraordinàries i festius calendari) i SBD.

•

En el cas de declarar els conceptes SBD i SBA, les hores que corresponen a les
hores ordinàries, s’han de declarar únicament al concepte SBD

•

Els imports i hores no han de portar separadors de milers, i el separador de
decimals (si necessari) és el caràcter “.”

3.- Pujar el fitxer XML omplert pels vostres sistemes al portal de la CASS, mantenint el
nom del fitxer descarregat prèviament.
En el tràmit de cotitzacions, seleccionant el full i "Pujar fitxer XML".

