Registre en un altre organisme receptor

Sol·licitud d'ajornament o fraccionament del pagament de prestacions percebudes indegudament
1. Dades personals
Nom

1r cognom

Núm. DNI o NIE

2n cognom

Núm. Seguretat Social

Data de naixement

Sexe

DOMICILI
Via: Tipus

Nom

Núm.

Municipi

Codi postal

Por

Escala

Pis

Lletra

Núm. 		 Por

Escala

Pis

Lletra

Província

A l'efecte de comunicacions/notificacions (només si és diferent de l'anterior)
Via: Tipus

Nom

Municipi

Codi postal

Província

Apartat de correus
TELÈFON I ADREÇA ELECTRÒNICA
Fix

Mòbil

Adreça electrònica

2. Dades de la percepció indeguda/reconeixement de deute
He rebut una resolució de la Direcció Provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de data
en què es declara el cobrament indegut de prestacions d'atur per un import de
près entre el

i el

euros, corresponent al període com-

.

3. Declaració de rendes
Dades

Titular

DNI o NIE
Primer cognom
Segon cognom
Nom
Data de naixement
Continuen al seu càrrec

Cònjuge

Sí

No

Fill/a 1

Sí

No

Fill/a 2

Sí

No

Fill/a 3

Sí

No

Treball/pensions
Capital mobiliari
Capital immobiliari
Activitats
professionals/agràries
Altres rendes
TOTAL RENDES
DATA VARIACIÓ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nom i cognoms
•
•

•

•

•

DNI o NIE

SOL·LICITO que se'm concedeixi l'ajornament del deute indicat, en els terminis d'amortització que es proposen a continuació:
¤¤ nombre de mesos en què vol fraccionar la quantitat
¤¤ data d'ajornament en què reintegrarà tot el deute
MANIFESTO que, d'acord amb la documentació que s'adjunta a aquesta sol·licitud, indicada en l'apartat següent, els motius que justifiquen la
concessió de l'ajornament del meu deute són:
¤¤ Que la meva situació economicofinancera i la de la resta dels membres de la meva unitat familiar m'impedeix fer l'ingrés del deute en el termini
indicat.
¤¤ Altres
DECLARO sota la meva responsabilitat que:
¤¤ Són certes les dades que consigno en aquesta sol·licitud.
¤¤ Disposo de l'autorització corresponent dels membres de la meva unitat familiar per al tractament de les seves dades personals o econòmiques,
a l'efecte de poder gestionar correctament aquesta sol·licitud.
QUEDO ASSABENTAT/ADA que:
¤¤ Tant els fraccionaments com els ajornaments concedits reportaran els interessos corresponents, d'acord amb l'interès de demora que es fixi
anualment en la Llei de pressupostos generals de l'Estat.
¤¤ L'incompliment del pagament indicat en l'apartat anterior donarà lloc al trasllat del deute pendent a la Tresoreria General de la Seguretat Social
(TGSS) per tal que el reclami amb un recàrrec del 20 % més els interessos que siguin aplicables des de l'acabament del període voluntari de
pagament.
¤¤ En el revers d'aquesta sol·licitud consta tota la informació necessària relativa a l'ajornament del cobrament indegut.
AUTORITZO la verificació i la comparació de les dades econòmiques declarades amb les de caràcter tributari que consten en l'Agència Estatal
d'Administració Tributària, d'acord amb el que estableix l'Ordre ministerial de 18 de novembre de 1999, de les dades d'identitat i residència que
figuren als sistemes regulats a les ordres PRE/3949/2006, de 26 de desembre, i PRE/4008/2006, de 27 de desembre, així com de qualsevol altra
dada de caràcter personal o econòmic que sigui necessària per a la resolució d'aquesta sol·licitud, i que es puguin obtenir de les bases de dades de
qualsevol altre organisme o administració pública.

Diligència de documentació presentada en el tràmit de la sol·licitud (espai reservat per al Servei Públic d’Ocupació Estatal)
DOCUMENTS

REBUT

ACARAT

REQUERIT

DNI, passaport, targeta d'identitat d'estranger/a (TIE).
Llibre de família o document equivalent en el cas d'estrangers/es.
Aval (no és necessari per a deutes inferiors a 30.000 €).
Documents que justifiquin la seva situació economicofinancera.
Altra documentació

Observacions

S'expedeix aquesta diligència de verificació de les dades que consten en aquest imprès i les que apareixen als documents aportats.
En cas que se li requereixi l'aportació de documentació, disposarà, segons el que estableix l'art. 35.3 del RD 1415/2004, d'11 de juny, d'un termini de 10 dies per presentar-la i una vegada transcorregut aquest termini, es dictarà una resolució en què es considerarà que ha desistit de la sol·licitud i haurà d'abonar el deute, d'acord amb el que
indiqui la resolució per la qual es va declarar el cobrament indegut.
PROTECCIÓ DE DADES.- Aquesta sol·licitud recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passaran a formar part d'un tractament realitzat pel Servei
Públic d'Ocupació Estatal conforme al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016. La finalitat del tractament és la realització de
les funcions derivades de la sol·licitud, i si escau, la cessió als òrgans o organismes de les Administracions Públiques en els termes legalment establerts. Té dret a l'accés,
rectificació, oposició o supressió de les seves dades.

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona sol·licitant

a

de/d’

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona receptora

de 20

a

de/d’

de 20

Segell de la unitat

Signat:

Signat:

D'acord amb el que preveu el punt 3 de l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, el termini màxim en què s'ha de resoldre i notificar la resolució del procediment iniciat serà de tres mesos, els quals es comptaran des de
la data en la qual la seva sol·licitud hagi tingut entrada en l'organisme competent.
Una vegada transcorreguts tres mesos des de la recepció de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament del pagament, si encara no s'ha notificat la
resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu, d'acord amb l'article 129.3 del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social (TRLGSS), aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. La persona interessada podrà interposar recurs d’alçada d’acord amb
l'article 121 de l’esmentada Llei 39/2015, davant la Direcció general del Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el termini d'un mes des del dia següent
a la notificació d'aquesta resolució.
Per obtenir informació sobre l'estat de la tramitació del procediment podeu adreçar-vos a https://sede.sepe.gob.es o al telèfon d’atenció a la ciutadania.

INFORMACIÓ RELATIVA A L'AJORNAMENT DEL COBRAMENT INDEGUT
• L'ajornament del deute queda regulat a l'article 23 del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i també pel que estableix el capítol
VII del Reial decret 1415/2004, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació de
la Seguretat Social.
• Haurà d'exposar a la sol·licitud els motius pels quals sol·licita l'ajornament del deute, de manera
que el Servei Públic d'Ocupació Estatal pugui valorar la seva situació economicofinancera i altres
circumstàncies concurrents.
• El termini màxim de durada de l'ajornament és de cinc anys. Només quan s'acreditin causes de caràcter
extraordinari es podrà concedir un ajornament per un període superior.
• Una vegada concedit l'ajornament, si accedeix a una prestació d'atur, se suspendrà l'ajornament, es
passarà a compensar el deute amb aquesta prestació i podrà sol·licitar la compensació parcial.
• Una vegada conclòs el període de pagament voluntari sense que hagi tornat el deute reclamat (30 dies
hàbils des de la notificació de la resolució), l'import del cobrament indegut s'incrementarà amb un
recàrrec del 20 %, per la qual cosa si sol·licita l'ajornament després del transcurs d'aquest període,
l'ajornament inclourà tots els deutes ajornables en el moment de la sol·licitud, inclosos els recàrrecs i
els interessos.
• Si la sol·licitud de l'ajornament es presenta al SEPE una vegada enviat l'expedient de cobrament
indegut a la TGSS per a l'inici de la via executiva, aquest organisme serà el competent per dictar una
resolució, per a la qual cosa el SEPE enviarà la sol·licitud a la TGSS. La sol·licitud d'ajornament davant
la TGSS inclourà tots els deutes ajornables de la Seguretat Social en el moment de la sol·licitud,
independentment de la seva naturalesa jurídica, inclosos els recàrrecs, els interessos i les costes.
• La mera sol·licitud d'ajornament no suspèn el procediment recaptatori. Si es denega aquesta sol·licitud
o es resol pel fet de no haver presentat la documentació requerida, s'aplicarà al deute el recàrrec del
20 % i s'enviarà l'expedient a la TGSS per a l'inici de la via executiva.

A la seu electrònica, accessible a través de https://sede.sepe.gob.es, pot fer els tràmits següents:
- Reconeixement de la prestació
- Pròrroga de subsidi
- Declaració anual de rendes
- Cita prèvia

- Sol·licitud de prestacions
- Obtenció de certificats
- Baixa de la prestació

- Modificació de dades bancàries
- Desistiment
- Consultes

