ANNEX 3
Al·legació a la resolució
Jo en/na/n'......................................................................................................
amb NIF núm ......................................................................
amb domicili a ...........................................................
carrer ...................................................................................................núm.............................
MANIFESTO
Que el dia..............................................he rebut resolució del Sr. Delegat / Administrador d'Hisenda
de....................................................................................... contra la qual interposo, en temps i forma
deguts, reclamació econòmico-administra<va sol·licitant que es reclami de l'organisme competent
l'expedient administra<u de referència..............................., corresponent a l’exercici................,
Segons el reglament del procediment en les reclamacions econòmico-administra<ves abreujades,
passo a formular, en temps i forma deguts aquest ESCRIT D'AL·LEGACIONS en base a la següent:
ÚNICA: s'impugna la resolució de la Delegació d'Hisenda, per infracció de l'Art. 16.1 de la Cons<tució
espanyola de 1978, en no haver estat respectada la llibertat ideològica del recurrent, la qual és
consagració, no tan sols d'una llibertat en abstracte, sinó de la del dret d'adequar els comportaments
de les persones a les pròpies conviccions. En aquest sen<t, una de les manifestacions concretes de la
llibertat ideològica, és l'objecció de consciència entesa com el dret de tota persona a negar-se a
complir aquelles obligacions que, com el cas present, resulten contradictòries amb les seves
conviccions.
Per tant, l'objecció de consciència #scal, com a especi#cació d'una part del dret a l'objecció de
consciència, és un dret fonamental de la persona, tal com es desprèn de la Declaració Universal dels
Drets Humans de 1948, de la Convenció Europea per a la Salvaguarda del Drets Humans i de les
Llibertats Fonamentals del 1950, incorporats a l'ordenament jurídic espanyol segons estableix l'Art.
10.2 de la Cons<tució.
En aquest sen<t, l'objecció de consciència és part integrant del dret fonamental a la llibertat ideològica
que consagra l'Art. 16.1 de la Cons<tució, tal com ha dit ben clar el Tribunal Cons<tucional en les seves
sentències nº 15/82 del 23 d'abril i 53/85 de 1'11 d'abril, en què ve a dir que l'objecció de consciència
està implícitament reconeguda en l'Art. 16.1 de la Cons<tució (fonaments jurídics nº 6 i 14,
respec<vament, de les esmentades sentències).
Per tot això, doncs,
SOL·LICITO: Que, donant per presentat aquest escrit, es dignin admetre'l a tràmit i, vistos els seus
mèrits, donin com a formalitzat, en temps i forma deguts, el present escrit en la reclamació
Econòmico-Administra<va davant aquest tribunal i, previs els tràmits legals oportuns, es dic<
resolució, per la qual cosa es deixi sense efecte l'acte recorregut per objecció de consciència #scal del
recurrent.
.........................................................a.............d....................................de 20…...........
AL TRIBUNAL ECONÒMICO-ADMINISTRATIU REGIONAL DE ................................…
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