
NIF: ,  
Nom: ,
Referència: 201210022342868V, 

AL TRIBUNAL ECONÒMIC – ADMINISTRATIU REGIONAL 
DE CATALUNYA.

Jo, ................., amb DNI........., i domicili al carrer de .....................de Ciutat, 
davant d’aquesta administració comparec i exposo que: 

EXPOSA: 
Que en data 16 de gener de 2015 vaig rebre la notificació de resolució amb 
liquidació provisional de l’Administració d’Hisenda de Ciutat, de data 5 de gener 
de 2015, en relació a l’impost sobre la renda de les persones físiques 
corresponent a l’exercici 2012 amb núm. de referència 201210328341368V, 
que no estic d’acord en part de la resolució i mitjançant el present, dins del 
termini establert per fer-ho passo a interposar RECURS DAVANT EL 
TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIU en base a les següents

AL·LEGACIONS:

1.- No és cert el que manifesta el primer punt de “Hechos y fundamentos de 
derecho que motivan la resolución” ja que no hi ha cap “augmento de la base 
imponible del ahorro declarada en el importe de los endimientos del capital”. 

2.- Tampoc es cert el cinqué punt, ja que a la casella 749 no hi ha declarat cap 
quantitat en la meva declaració, per tant no hi ha diferència. 

3.- Vaig ratllar el text de l’epígraf corresponent a la casella 752 i vaig escriure 
manualment que la deducció es feia en concepte de penyora fiscal per la 
transparència, ja que no hi ha un apartat específic on fer-ho, vaig adjuntar una 
carta explicant les raons per que ho feia i el comprovant de l’ingrés a la Caixa 
General de Dipoòsits de l’Agència Tributària, per tant no m’ho poden reclamar. 

4.- Que jo no he deixat d’ingressar, dins del termini reglamentari per presentar 
la declaració, el meu deute tributari, exceptuant l'import de l'objecció fiscal a la 
despesa militar i penyora fiscal. La meva intenció no ha estat mai deixar de 
pagar allò que segons les normes fiscals em correspon, sinó desviar la 
quantitat cap a finalitats diferents que tenen la legitimitat de promoure el 
desenvolupament, la justícia social i demanar transparència. Amb la meva 
actuació no he tret cap profit econòmic personal. La quantitat reclamada en la 
liquidació provisional es va ingressar a l’entitat, esmentada i consta en aquesta 
administració el comprovant de l’ingrés. Per tant no s’ha comès el fet punible 
“Deixar d’ingressar”.  



5.- L'objecció de consciència és un dret expressat en l’article 16 de la 
Constitució. I la llibertat ideològica és un dret fonamental que , segons l’art 53 
de la Constitució , vincula als poders públics.  

6.- La mateixa regulació legal relativa a l’IRPF no limita ni prohibeix, en cap 
dels seus articles, l’objecció de consciència fiscal. S’aprecia, respecte això, una 
autèntica llacuna legal que cal cobrir amb les disposicions que garanteixin amb 
eficàcia la seva plena efectivitat fins que no es dicti la llei reguladora d’aquest 
tema.  

7.- En el vuitè punt de “Hechos y fundamentos de derecho que motivan la 
resolución” no aporten la necessària exposició de motius ni argumenten la seva 
afirmació de “que no concurren en usted los requisitos que dan derecho a la 
deducción.” 

Per tant considero que hi ha un greu problema formal en la resolució 
recorreguda pels errors demostrats i per no entrar en el fons de les 
argumentacions al·legades i per aquest motiu ha d'esdevenir NUL.LA de ple 
dret. 

I en virtut de tot l’exposat,  

SOL·LICITO

Que tenint per presentat aquest escrit sigui admès, es tingui per 
presentat la  RECLAMACIÓ AL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU  i, 
previs els tràmits legals oportuns, es dicti resolució en la que s'acordi anul·lar la 
resolució impugnada per ser nul·la i improcedent.  

Sabadell a .....................................................................................    
Signat:  

ATRESSI DIC, que m'interessa la SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'ACTE 
RECORREGUT motiu pel qual he procedit a consignar a la Caixa General de 
Dipòsits, a través de l’Agència Tributària de Catalunya la quantitat de ...€, més 
els ..€ que ja hi són, s’adjunta el resguard de dit dipòsit als efectes oportuns. 


