Segell d’entrada (espai reservat a la CASS)

Sollicitud d’ajornament per al pagament de deutes
(Article 93 de la Llei 17/2008, modificat per la llei 18/2014, de la seguretat social)

1. Dades de la persona sollicitant (en qualitat de titular i/o representant legal de
l’empresa detallada al punt 2)
Núm. CASS:
Cognoms i nom:
2. Dades de l’empresa
Núm. CASS:
Nom comercial:
3. Adreça on vol rebre les notificacions
Adreça:

núm.:

Població:

Parròquia:

País:

Codi postal:

Telèfon:

Telèfon mòbil:

esc.:

pis:

porta:

Correu electrònic:

4. Circumstàncies que motiven la sollicitud

5. Deute
Cotitzacions:
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Full de cotització

Part assalariada

Part patronal

Total
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Recàrrecs [detalleu-los]

Interessos [detalleu-los]

Sancions [detalleu-los]

Deute sanitari [detalleu-los]

6. Proposta com a data de pagament i imports dels terminis
Concepte

Import

Mes d’inici

Mes
d’acabament

7. Garanties que s’ofereixen
Xec

Entitat bancària:

Altres garanties

[detalleu-les]

8. Acceptació
Em dono per assabentat del deute que presento amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social,
i que la sollicitud d’ajornament no suspèn el procediment recaptatori fins a l’acceptació de la
CASS.
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La concessió d’ajornament dóna lloc a la meritació de l’interès moratori, que és exigible des de
l’acceptació de la present sollicitud fins a la data de pagament, i d’acord amb l’article 118 de
la Llei 17/2008 modificat per la Llei 18/2014, la concessió dóna dret a les prestacions previstes
en la branca general sempre que es doni compliment a les condicions de l’ajornament.
El no compliment de les condicions de l’ajornament suposarà que s’apliquin els recàrrecs
previstos per l’article 93 de la legislació vigent, del 0,05% per cada dia de retard sobre l’import
de la cotització degudes durant els 6 primers mesos. Transcorregut aquest termini, s’aplica un
recàrrec del 20% sobre l’import impagat, i a partir de la data de l’inici del procediment de
constrenyiment fins a la data de pagament del deute, merita un interès moratori.
Em dono per assabentat/ada dels drets i obligacions previstos per la normativa vigent i
qualsevol incompliment a les disposicions donarà lloc a les sancions i responsabilitats
corresponents.
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9. Signatura

Nom i cognoms i signatura

Lloc:

Data:

/

/

Protecció de dades. A l’efecte del que preveu la Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals, us
informem que les dades consignades en aquest document s’incorporen als fitxers de la CASS i poden ser tractades i
comunicades d’acord amb el Decret de 20 de setembre de 2006, que regula els fitxers de dades de caràcter personal
de l’ens públic Caixa Andorrana de Seguretat Social, BOPA núm. 74, any 18, del 27/09/2006. En relació amb les dades
esmentades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, en els termes que preveu la Llei
qualificada 15/2003 de protecció de dades personals.

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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