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Desarma els teus impostos 

Maig de 2016 

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 
NIF :G73493125 

Per què l’Objecció Fiscal? 
  

Aquest any més que mai apostem per la necessitat de practicar la resistència civil 
no-violenta mitjançant l’Objecció Fiscal, I DEDICAR les despeses militars a projec-
tes socials  
 Des del, 2 de maig i fins el 30 de juny de 2016 s'obre el període per presentar 
la declaració de renda corresponent al 2015.  Una vegada més, les objectores fis-
cals a la despesa militar iniciem  una campanya per denunciar pùblicament la des-
pesa militar, mès encara en un període on la situació econòmica global mostra un 
estancament en l'aument de l'ocupació  (20,4% de desocupació de la població tre-
balladora), així com els procesos de retallades socials aplicats en educació i sani-
tat mostren els seus efectes. 

 

La crisi el 2008 va suposar una retallada en la 
despesa de tots els ministeris, afectant també 
a Defensa, que ha vist com disminuïa el seu 
pressupost de manera important. En una 
perspectiva de deu anys (2007-2016), la des-
pesa d’aquest ministeri es va reduir un 
38,8%, segons dades de l'Estat, però si se-
guim el criteri establert pel Centre Delàs 
(www.centredelas.org ) la disminució en deu 
anys esdevé en un 12,6%   

http://www.centredelas.org/


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.   

 

1.CAL FER SEMPRE LA DECLARACIÓ DE RENDA. NO 

ÉS CONVENIENT ACCEPTAR DIRECTAMENT L'ESBO-

RRANY QUE ENS ENVIA HISENDA. Perquè pot ser que 

Hisenda tingui algun error en les dades. És difícil que hagi consi-

derat totes les nostres possibles deduccions, o si ho ha fet, en més 

d'una ocasió hi ha errors (i acostumen a ser a favor seu). Tampoc 

no és convenient deixar de fer-la en el cas de que no s’arribi al 

mínim establert. Encara que no arribis al mínim que la llei esta-

bleix per fer la declaració, també és important que la facis (o al-

menys que la calculis), ja que molt probablement et sortirà nega-

tiva(t'hauran de tornar diners). Si comproves que et surt a pa-

gar,aleshores no cal que la lliuris.  

 

2. OMPLIR LA DECLARACIÓ DE RENDA AMB OBJEC-

CIÓ FISCAL El primer pas és omplir la declaració de renda. 

Això es pot fer únicament amb el programa PADRE. Els altres 

mètodes (confirmació de la declaració per telèfon o per Internet) 

no permeten incloure l'objecció fiscal. Els passos següents per-

meten fer la declaració amb objecció fiscal des del programa 

PADRE. I. Un cop omplerta la teva declaració amb les dades 

corresponents, cal anar fins a les caselles 542 o 543 (Pàgina 16

(I)). Cal posar-hi el valor de l'objecció (per exemple, 100 euros). 

Automàticament el programa PADRE comptabilitzarà aquesta 

deducció i en el resultat de la teva declaració ja estarà aplicada 

l'objecció fiscal. II. Un cop acabada la declaració, s'imprimeix 

des del mateix programa PADRE. Aleshores, es va a la casella 

542 o 543 utilitzada, on hi hem anotat el valor de la nostra objec-

ció, i 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'administració i una altra per a l'interessada). 

  

3. INGRÈS DELS DINERS D’ OBJECCIÓ FISCAL Acabada 

la declaració, cal ingressar la quantitat de l'objecció fiscal (en el 

cas de l'exemple, els 100 euros) al compte corrent d'alguna entitat 

de caràcter social, solidària, pacifista, benèfica, de promoció dels 

drets humans2, etc, però cal tenir la seguretat que està legalment 

registrada i disposa de NIF. En aquest cas proposem la de Dones 

per Dones. S'ha d'especificar en el concepte de l’ ingrés: Ingrés 

provinent de l'objecció fiscal 2016 i cal guardar el comprovant 

que l'entitat bancària ens facilita.  

 

 

 

 

 

4. OMPLIR LA CARTA D’OBJECTORA FISCAL A conti-

nuació ja només queda omplir la carta d'objectora fiscal adreçada 

al ministre d'Hisenda, que s'adjuntarà a la declaració juntament 

amb el comprovant d’ingrés a l'entitat escollida. Pots descarregar 

aquest imprès de la pàgina de l'objecció fiscal: 

www.objecciofiscal.org o bé adreçar-te als punts d'informació 

sobre objecció que figuren a la web.  

 

5. ENTREGA DE LA DECLARACIÓ DE RENDA AMB 

OBJECCIÓ FISCAL  

El següent pas és lliurar la declaració a qualsevol delegació d'Hi-

senda o bé a l'oficina bancària on tinguis compte. En fer-ho, tant 

en un lloc com a l'altre, potser et diran que únicament volen els 

papers de la declaració i cap altre. Cal explicar-los que estem fent 

objecció fiscal ( aprofiteu per explicar a la persona que ens atén 

en què consisteix), que la responsabilitat és nostra i que volem 

posar dintre del sobre de la declaració els tres documents: la de-

claració, la carta d'objectors i el comprovant bancari. 6. COMU-

NICAR EL CENS D’ OBJECCIÓ FISCAL Finalment, us pre-

guem d'om- plir el cens 

d'objector/a fiscal que es 

troba a la mateixa pàgina 

web de l'ob- jecció. També 

podeu dema- nar que us el 

facilitin en paper o per co-

rreu elec- trònic a obfis-

cal@pangea.org. Aquest cens és purament estadístic i serveix per 

veure l'evolució de l'objecció fiscal a casa nostra.  
http://www.objecciofiscal.org/images/Guia_rapida.pdf 
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Si us animeu a fer l’objecció fiscal i donar suport opteu per 

aquest projecte,  podeu fer el vostre ingrés al compte de Do-
nes x Dones:  

Caixa d'Enginyers ES42 3025 0001 10 1433518608   
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 Aquest any, i tenint en compte que ara per ara 
el núm. d’objectores és molt petit, tot i que 
molt valuós hem pensat destinar la nostra 
aportació a donar suport a una família refugia-
da que és aquí des de fa temps i que necessita 
molt de suport. 

 Estem evidentment actuant a favor de  VIES 
OBERTES PER A TOTES LES DONES QUE DE-
MANEN REFUGI A CAUSA DE  LES GUERRES I 
CONTRA LA POLITICA VERGONYOSA I CRUEL 
DE TOTS ELS ESTATS EUROPEUS 

PERO JA TENIM AQUI DES DE FA TEMPS A 
PERSONES REFUGIADES QUE TAMBE NECESSI-
TEN EL NOSTRE SUPORT I QUE SÓN A PROP 
NOSTRE 

PER AIXÒ US DEMANEM  EL VOSTRE SUPORT. 
I S NO FEU OBJECCIÓ FISCAL I PODEU FER UN 
PETIT DONATIU TAMBE SERÀ BENVIGUT. 



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. EXIGIR L’ACOLLIDA EN CONDICIONS DE TO-
TES LES PERSONES QUE DEMANEN REFUGI I DENUNCIAR LA CRUEL POLITICA EUROPEA EN 
RELACIO A AQUEST TEMA  
 

.- 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. 
 

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!! 


