Segell d’entrada (espai reservat a la CASS)

Sol·licitud d’ajornament o fraccionament de pagament pels deutes de la seguretat social
(Article 15 del Reglament de procediment de cotització i de recaptació)

1. Dades de la persona física (patró domèstic, compte propi, deute personal).
Número de la seguretat social:
Nom i cognoms:
Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

2. Dades de l’empresa
Número de la seguretat social:
Nom comercial
Titular/s administratiu/s:
(Si societat) Denominació social:
Representant/s legal/s:
Telèfon:

Correu electrònic:

3 .Dades del deute
La persona sol·licitant reconeix presentar un deute a la CASS pels imports i pels conceptes que es detallen
a continuació:

o Cotitzacions:
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Full de cotització

TOTAL

Part assalariada

Part patronal

0,00

0,00

S’adjunta amb el present document el detall del/s deute/s presentat/s.
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o

Recàrrecs:

o

Interessos moratoris:

o

Sancions:

o

Deute Sanitari:

o

Altres:

4. Proposta d’ajornament del deute
La persona sol·licita pagar el deute citat en el punt 3 de manera fraccionada:
Import
mensual

Concepte del deute

Mes d’inici

Mes
d’acabament

A banda, el deutor es compromet a pagar les cotitzacions mensuals en curs en el termini legal de 15 dies
següents al venciment del període de liquidació (art. 96 del text refós de la Llei 17/2008).
L’incompliment del present ajornament comportarà que la CASS iniciï el període de recaptació executiva amb
la corresponent emissió de la provisió de constrenyiment (art. 108 del text refós de la Llei 17/2008).
El deutor es dóna per assabentat que la CASS afecta, amb prioritat, les sumes rebudes amb al deute per
cotitzacions dels treballadors assalariats (article 15 del Reglament del procediment de cotització i de
recaptació).
5.- Compensació de deute/garanties
La persona deutora proposa compensar el deute indicat en el punt 3 amb les prestacions de la seguretat
social pendent de cobrament que es detallen a continuació:
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Garanties que s’ofereixen:
-Aval bancari

Sí

NO

-Altres garanties (a
detallar):
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6. Acceptació
La persona sol.licitant es dóna per assabentada del deute que presenta a la Caixa Andorrana de Seguretat
Social, i que la sol·licitud d’ajornament o fraccionament del deute no suspèn el procediment recaptatori fins a
l’acceptació de la CASS.
L’acceptació de l’ajornament suspèn la meritació de recàrrecs des de la data de presentació de la sol·licitud, i a
comptar d’aquesta data es generen interessos moratoris que hauran ser liquidats a la finalització del present
compromís de pagament (article 15 del Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat
social).
La concessió d’un ajornament del deute per al pagament de les cotitzacions de compte propi dóna dret a les
prestacions previstes a la branca general sempre que es doni compliment a les condicions de l’ajornament
(article 118 del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social).
En cas de no respectar qualsevol de les condicions previstes per l’ajornament, la CASS procedirà a continuar
amb el procediment de recaptació del deute per via de constrenyiment establert per l’article 108 de la Llei
17/2008, o acudint al saig.
Les despeses derivades de la intervenció del saig corren a càrrec de la persona deutora.

7. Protecció de dades

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades
personals, s’informa que el responsable del tractament és la CASS, amb domicili al carrer Joan
Maragall, 3 AD500 Andorra la Vella, i telèfon 870870. Podeu contactar amb el Delegat de protecció
de dades dirigint-vos a dpd@cass.ad
El tractament de les seves dades es realitza per a la finalitat de donar compliment a la present
sol·licitud, a les obligacions legals de la CASS i altres bases legitimadores. Podeu saber accedir al
nostre RAT mitjançant una sol·licitud adreçada al Delegat de protecció de dades.
Les dades proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb
la finalitat per la qual es recapten, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin
derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa d’arxiu i
documentació. Amb caràcter general, no es comunicaran dades personals a tercers, amb l’excepció
que existeixi una obligació legal.
La persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves
dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita davant
(el DPD) o per correu electrònic a l’adreça dpd@cass.ad. Així mateix, en cas que ho consideri
escaient, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control.
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8- Signatura

Nom i cognoms i signatura del sol·licitant

Lloc:

Data:
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Espai reservat a la CASS
Resolució:

Favorable

Desfavorable

Modificacions de les proposta. Dades de l’ajornament acceptades:
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Data d’efecte:
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