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En resposta a la notificació del tràmit d’al·legacions i proposta de liquidació 
provisional que m’han fet arribar i que vaig recollir a correus el passat dia 7 de 
novembre, responent la qual vaig enviar per correu certificat en data 18 de 
novembre de 2011 al·legacions que adjunto i que no han estat respostes. 

En data 22 de febrer de 2012 he rebut nova documentació de l’Agència 
Tributària en la que se’m comunica l’acord d’iniciació i comunicació del tràmit 
d’audiència de l’expedient sancionador, pel qual tinc 15 dies hàbils per 
consultar. 

(nom),  amb DNI ............., domiciliat a CIUTAT, al carrer de . 

EXPOSO: 

Que, en la proposta de liquidació provisional, indiquen que els pagaments 
fraccionats declarats són incorrectes i que no consta que s’hagi realitzat cap 
pagament. Els hi vaig adjuntar còpia de l’ingrés efectuar en concepte de 
penyora fiscal i carta explicant les raons d’aquesta actuació. 

Si el que es tracta és que segons diuen “no ha declarado correctamente los 
conceptos e importes” caldria m’indiquessin com fer-ho. 

La meva intenció no ha estat mai deixar de pagar allò que segons les normes 
fiscals em pertoca, per la qual cosa accepto l’import de la liquidació provisional 
que m’han comunicat, però vaig fer una consignació de penyora fiscal per la 
transparència, demanant informació sobre com es gasten els meus impostos 
en el rescat d’entitats financeres, informació que no ha estat lliurada. 

M’ha estat aplicada una proposta d’imposició de sanció i uns  interessos de 
demora, que no puc acceptar ja que vaig comunicar en tot moment la meva 
actuació i vaig respondre a la seva comunicació de liquidació provisional, en 
conseqüència crec es vulnera el meu dret a la llibertat , a la informació i a la 
objecció de consciència, considero que no he de ser sancionat ni carregat amb 
interessos de demora, aquests no es poden aplicar quan no ha estat la meva 
voluntat deixar de fer el pagament.  

Aquests drets, estan recollits en la Constitució Espanyola aprovada el 31 
d’octubre de 1978, entre altres llocs, en els articles següents: 

Article 16 – Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa ...  

Article 30 - .. , l’objecció de consciència, ... 



Article 53 – Els drets i les llibertats reconeguts en el Capítol Segon (art. 16 i art. 
30) del present Títol vinculen tots els poders públics. .. 

Avantposo el respecte als drets fonamentals com a mecanisme per a la 
resolució dels conflictes. 

Per aquests raons,  

SOL.LICITO: 

Que tingueu per presentat aquest escrit d’al·legacions en temps i forma, 
admeteu les al.legacions i, doneu el tràmit adequat i les explicacions que es 
demanen, indiqueu l’imprès adequat per fer el pagament, després dicteu 
resolució, per la qual deixeu sense efecte la resolució de la Liquidació 
Provisional, la proposta d’imposició de sanció i els interessos de demora. 

A Sabadell, el . 

Signat: Joan Primer Segon   
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