
 

 

CAP EURO I CAP PERSONA PER A LA GUERRA!!!
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OBJECCIÓ FISCAL !!!
OBJECCIÓ FISCAL !!!  

Maig de 2014 

En aquest butlletí trobaràs in-
formació sobre com fer l’objec-
ció fiscal, sobre les despeses mi-
litars de l’Estat espanyol i sobre 
iniciatives de pau de dones a les 
quals pots destinar els teus di-
ners.  

DONES x DONES 

Per què  l’Objecció Fiscal? 

 Aquest any com sempre apostem per la necessitat de practicar la resistència civil no- 
violenta mitjançant l’Objecció Fiscal, manifestant el nostre desacord amb els pressupostos 
militars que només porten a la mort  i a l’enriquiment de les empreses militars quan és tant ne-
cessari donar suport a la vida de les persones Ni un euro per la guerra i la destrucció de vi-
des. Per una Catalunya sense exèrcits!!!  http://www.retallemladespesamilitar.org/ 
Al 2013 : la despesa militar suposa: 721,83 euros per persona.  Els cossos militars de l'es-
tat espanyol estan desplegats en alguns escenaris bèl·lics de països 
en desenvolupament, aquesta realitat està en relació amb l'interès comercial del gran capital pe-
ninsular (bancs, energètiques, empreses d'infraestructures ...) Aquests desplega-
ments són causants de mort en forma directa. Els nostres soldats efectivament disparen les se-
ves armes sobre éssers humans. Però també de forma indirecta, a conseqüència 
de les relacions injustes i les formes de vida miserables que contribueixen a establir i mantenir. 
També el militarisme policial i carcerari es cobra moltes vides http://www.grupotortuga.com/

Perquè res justifica res justifica res justifica que a l’Estat espanyol es des-
tinin per al 2014 més de 15.000 milions més de 15.000 milions més de 15.000 milions € a la des-
pesa militar, amb un deute acumulat de 32.000 
milions d’euros per als propers anys.   
 

No podem acceptar No podem acceptar No podem acceptar que quan les necessitats més 
bàsiques no estan cobertes per a tota la població 

Més informació a www.retallemladespesamilitar.org  

http://www.retallemladespesamilitar.org/
http://www.grupotortuga.com/Campana-contra-el-Gasto-Militar


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 752:  
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 
752, on hi hem anotat el valor de la nostra objecció 
( xx  € ) , es ratlla sobre el text explicatiu de la casella i 
al damunt s'hi anota: Per a objecció fiscal a les despe-
ses militars. Cal tenir en compte que s'ha de fer el ma-
teix 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'interessat/da. 

* (veure quadre annex) 

Pas 2: Ingressar la quantitat de l’objecció fis-
cal 
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 
humans, etc, però assegurant-te que està legalment 
registrada. 
 
 S'ha d'especificar en el concepte de l’ ingrés: 
Ingrés provinent de l'objecció fiscal 2012 i cal guardar 
el comprovant 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 
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  
 

Pas 4: Lliurar la declaració: 
A qualsevol delegació d’Hisenda o bé a qualsevol ofici-
na 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’objectora i el comprovant bancari. 
 

Pas 5: Omplir el cens d’objector/a fiscal 
Aquest document el trobaràs a la pàgina web de l’ob-
jecció fiscal  (pas 3). Aquest cens és purament estadís-
tic i serveix per veure l’evolució de l’objecció fiscal al 
nostre país. 
 
 
 

 * QUADRE ANNEX—EXEMPLE 
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DONEM SUPORT A  L’ DONEM SUPORT A  L’ DONEM SUPORT A  L’ ASSOCIACIÓ ASWAT  I A LA XARXA MANTIQUITNA ASSOCIACIÓ ASWAT  I A LA XARXA MANTIQUITNA ASSOCIACIÓ ASWAT  I A LA XARXA MANTIQUITNA    

DE PALESTINA DE PALESTINA DE PALESTINA    

Enguany Dones x Dones, us proposem fer objecció fiscal a favor de l’associació ASWAT  
(“Veus”, en àrab)  

ASWAT és un grup de lesbianes, bisexuals, transsexuals, intersexuals palestins, 
que treballen per aconseguir espais segurs i de suport per tota la comunitat LGTB.  
 

Un dels seus objectius es defensar els seus drets en una societat patriarcal i una 
cultura heteronormativa. 

Si us animeu a fer l’objecció fiscal i op-

teu per aquest projecte,  podeu fer el 

vostre ingrés al compte de Dones x Do-

nes:: 2100 – 0889 – 40 0200295130.  
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Rauda Morcos, poeta, professora i lesbia-
na palestina. Cofundadora     d’ASWAT. I 
serà mb nosaltres el 22 de Maig a les 7 de 

la tarda a ca la dona(Ripol 25 de Barce-
lñona 

http://www.aswatgroup.org/en


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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