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Desarma els teus impostos 

Maig de 2015 

En aquest butlletí trobaràs informa-
ció sobre com fer l’objecció fiscal, so-
bre les despeses militars de l’Estat es-
panyol i sobre iniciatives de pau de 
dones a les quals pots destinar els teus 
diners.  

DONES x DONES 

Per què l’Objecció Fiscal? 

 Aquest any més que mai apostem per la necessitat de practicar la resistèn-
cia civil noviolenta mitjançant l’Objecció Fiscal, davant les retallades que estan 
acabant amb el sistema públic i la política del govern de donar suport a les enti-
tats bancàries i grans corporacions privades.  
 Només cal fer aquesta comparació: aquest darrer any la despesa militar 
s’ha mantingut pràcticament intacta,  es retallen serveis bàsics, com la sanitat i 
l’educació públiques, i minven en més del 50% partides tan importants per a 
construir un món més just i pacífic com la cooperació al desenvolupament. 

“Algunos colectivos estudiamos esas cifras cada año. Pa-
ra el 2014 hemos calculado que el gasto militar, cuya 
mayor parte se camufla repartida entre diversos minis-
terios, sumado a lo que el estado se gastó en control so-
cial, es decir policías y cárceles, fue un total de 41.393,28 
millones de euros.”  
 

 Font:  http://www.grupotortuga.com/Todas-y-todos-

podemos-hacer 

 

No podem acceptar No podem acceptar No podem acceptar que quan les necessitats més bàsi-
ques no estan cobertes per a tota la població, l’Estat 
espanyol continuï dedicant tants diners a la despesa 
militat i de seguretat policial.    
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C0m fer l’Objecció Fiscal,  pas a pas 

 Els passos següents permeten fer la declaració amb objecció fiscal des del programa PADRE. 
 Aquests passos són vàlids per als dos mètodes utilitzables per omplir la declaració: o bé anar  
           directament al programa o bé baixar les dades des d'Internet. 

Pas 1: Omplir la declaració de renda 
Un cop omplerta la teva declaració amb les dades cor-

responents, cal anar fins a la casella 600  

RETENCIONS A COMPTE EN VIRTUT DE L’ARTICLE  11 DE 

LA DIRECTIVA 2003/48/CE DEL CONSELL. 

  

Un cop acabada la declaració, s'imprimeix des del ma-
teix programa PADRE.  Aleshores, es va a la casella 600, 
on hi hem anotat el valor de la nostra objecció ( 100 e o 
el que vulgusis€ ) , es ratlla sobre el text explicatiu de la 
casella i al damunt s'hi anota: Per a objecció fiscal a les 
despeses militars. Cal tenir en compte que s'ha de fer el 
mateix procediment en les dues còpies de la declaració 
que imprimeix el programa PADRE: una còpia per a l'ad-
ministració i una altra per a l'interessat/da. 

* (veure quadre annex) 

Pas 2: Ingressar la quantitat de l’objecció fiscal 
Acabada la declaració, cal ingressar la quantitat de l'ob-
jecció fiscal (en el cas de l'exemple, els 100 euros) al 
compte corrent d'alguna entitat de caràcter social, soli-
dària, pacifista, benèfica, de promoció dels drets hu-
mans, etc, però assegurant-te que està legalment regis-
trada. 
S'ha d'especificar en el concepte de l’ ingrés: Ingrés pro-
vinent de l'objecció fiscal 2014 i cal guardar el compro-
vant que l'entitat bancària ens facilita. 
 

Pas 3: Omplir la carta d’objector/a fiscal 
A continuació s’ha d’omplir la carta d'objector/a fiscal 
adreçada al ministre d'Hisenda, que s'adjuntarà a la de-
claració juntament amb el comprovant d’ingrés a l'enti-
tat escollida. Pots descarregar aquest imprès de la pàgi-

na de l'objecció fiscal:  www.objecciofiscal.org  
 

Pas 4: Lliurar la declaració: 
A qualsevol delegació d’Hisenda o bé a qualsevol oficina 
bancària (preferentment). Tant en un lloc com en l’altre 
segurament et diran que únicament volen els papers de 
la declaració, i cap més.  
 És llavors quan hauràs d’explicar que ja ho saps, 
però que fas objecció fiscal i per això vols incloure en el 
sobre els tres documents: la declaració, la carta d’objec-
tora i el comprovant bancari. 
 

Pas 5: Omplir el cens d’objec-
tor/a fiscal 
Aquest document el trobaràs a la 
pàgina web de l’objecció fiscal  
(pas 3). Aquest cens és purament 
estadístic i serveix per veure l’e-
volució de l’objecció fiscal al nos-
tre país. 
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SOLIDARITAT  AMB EL CAMP DE REFUGIATS I REFUGIADES SOLIDARITAT  AMB EL CAMP DE REFUGIATS I REFUGIADES   

PALIESTINES  DE YARMUK, A SIRIAPALIESTINES  DE YARMUK, A SIRIA  

Enguany Dones x Dones, us proposem fer objecció fiscal a favor de la població refugiada a 
Yarmuk, Siria.  

Si us animeu a fer l’objecció fiscal i opteu per aquest pro-
jecte,   

podeu fer el vostre ingrés al compte de Dones x Dones: 
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El passat 1 d'abril,  l'Estat Islàmic va 
entrar al camp de refugiats i refugia-
des palestines de Yarmuk, al sud de 
Damasc, on milers de perso-
nes palestines i sirianes -en especial 
dones i criatures- estan atrapades des 
de fa dos anys per un setge ferotge 
del règim de Baixar al-Assad i els seus 
col·laboradors, que ja ha causat la 
mort per fam de més de 200 perso-
nes, així com la propagació d'epidè-
mies. 
 

La situació humanitària de Yarmuk 
era ja desesperada, però ara s'ha con-
vertit en un camp obert de batalla. La 
resistència s'enfronta d'una banda a 
les ordes integristes de l'EI i de l'altra 
a l'exèrcit d'Al-Assad , que està llan-
çant els mortífers barrils explosius 
dins del camp mentre impedeix la fu-
gida de la gent. Volem mostrar la nostra solidaritat amb la po-

blació de Yarmuk i reclamem que es protegei-
xin les vides de 18.000 palestins/es i sirians/es 
que hi viuen, mentre renovem la nostra solida-
ritat amb el poble sirià, que ha acollit durant 
60 anys els seus germans I germanes palestins 
i reclamem el dret del retorn de tota la pobla-
ció refugiada a la Palestina històrica. 



Dones x Dones ens declarem obertament objectores fiscals: 

.-  PER QUÈ ÉS UNA PRÀCTICA DE RESISTÈNCIA NO VIOLENTA 
 

.- PER DECONSTRUIR EL DISCURS DE LA NECESSITAT DE LES GUERRES. 
 

.- PER REBUTJAR EL DISCURS PATRIARCAL I ELS VALORS MILITARISTES I BEL·LICISTES 

.- PER OPOSAR-NOS AL DISCURS DE LA INEVITABILITAT DE LES GUERRES 
 

.- PER VISIBILITZAR EL TREBALL I LES ACCIONS DE LES DONES A FAVOR DE LA PAU I LA 
NO VIOLÈNCIA. 

Davant el militarisme i les guerres, proposem:  

.- ENFORTIR LES RELACIONS ENTRE LES DONES. 
 

.- POSAR EN PRIMER TERME LA CURA DE LES PERSONES I LA VIDA. 
 

.- EL DRET A DECIDIR SOBRE EL NOSTRE COS. 
 

.- UN NOU CONCEPTE DE SEGURETAT SENSE EXÈRCITS NI GRUPS ARMATS. 
 

.- DONAR RECONEIXEMENT AL DIÀLEG I LES PARAULES PER RESOLDRE QUALSEVOL  
   CONFLICTE. 

NI UNA DONA,  

NI UN HOME,  

NI UN EURO  

PER A LES GUERRES ! 
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PER UNA PAU QUE SIGUI LA NOSTRA, NI GUERRA QUE ENS DESTRUEIXI,  
NI PAU QUE ENS OPRIMEIXI!! 


