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APODERAT/S

AVALADOR

MODEL DE COMPROMÍS D’AVAL PER A AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

ENTITAT

NIF

OFICINA

CODI

LLINATGES I NOM

NIF

LLINATGES I NOM

NIF

LLINATGES I NOM

NIF

DEUTOR/A

Aquesta ENTITAT i, en el seu nom i representació, les persona/s referida/es com a apoderat/des, es compromet, de forma expressa i irrevocable, a
formalitzar aval solidari en les condicions que determina l'article 48 del Reglament general de recaptació (Reial decret 939/2005, de 29 de juliol) davant
l'Agència Tributària de les Illes Balears, en compliment de l'ajornament i/o fraccionament de pagament sol·licitat segons les dades següents:

LLINATGES I NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL

NIF

CONCEPTE DEUTE

IMPORT DEUTE (PRINCIPAL)

EXPEDIENT

TERMINI/S SOL·LICITATS

Aquest compromís d'aval ha quedat inscrit en el Registre Especial d'Avals, amb el nombre _____________________________.
L'aval que ha de presentar-se ha de cobrir:
a) En cas d’ajornament, l'import del deute en període voluntari, dels interessos de demora que generi l'ajornament i un 25 per cent de la suma d'ambdues partides.
Quan el deute es trobi en període executiu, la garantia ha de cobrir l'import ajornat, incloent el recàrrec del període executiu corresponent, els interessos de
demora que generi l'ajornament, més un 5 per cent de la suma d'ambdues partides.
b) En cas de sol·licitud de fraccionament, es pot constituir una única garantia per a la totalitat de les fraccions que es puguin acordar o bé garanties parcials i
independents per a una o diverses fraccions. En tot cas, la garantia ha de cobrir l'import de les fraccions a què es refereixi, incloent l'import que per principal i
interessos de demora s'incorpori a les fraccions més el 25 per cent de la suma d'ambdues partides.
Amb la signatura d’aquest document quedau informat i consentiu expressament el tractament de les dades subministrades voluntàriament en el mateix.

_____________________, ___ de _________________ de 20__

L’apoderat / Els apoderats
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Informació bàsica sobre Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament
Finalitat de la recollida i tractament

Legitimació per al tractament

Destinataris del tractament
Els seus drets

Informació addicional

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
altres ingressos o recursos de dret públic que tramita
l'ATIB.
Art. 6.1.e) del Reglament General de Protecció de
Dades.
Arts. 6 y 8 de la Llei orgànica de Protecció de
Dades i garantia dels drets digitals.
Contribuents, subjectes obligats, representants
legals i presentadors.
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així
com altres drets, com s'explica en la informació
addicional.
Pot consultar la informació addicional i detallada
sobre Protecció de Dades en
https://www.atib.es/ca/proteccio-de-dades

