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Com fer objecció fiscal en 10 passes



Campanya “Mogudes per la Pau” | Desarma els teus impostos. Objecció Fiscal a la despesa militar

La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de 
Lleida ha promogut l’objecció fiscal a la despesa militar 
com a eina de construcció de pau durant  més de 10 anys.

Tanmateix, en un país on es calcula que el frau fiscal 
ascendeix a més de 26.000 milions d’euros, on existeix 
una Agència Tributària passiva fins al punt de permetre la 
prescripció dels delictes fiscals de l’exmonarca Juan Carlos 
de Borbón; es van començar a reclamar, a partir de 2019, 
les petites quantitats de diners a persones que havien 
fet Objecció Fiscal a la Despesa Militar els darrers anys, 
perseguint el dret a l’objecció de consciència expressat en 
l’article 16 de la Constitució Espanyola.

La situació d’emergència sanitària provocada  per la 
COVID-19 ha posat de manifest que la defensa i la 
seguretat no estan vinculades exclusivament a les forces 
de seguretat i cossos militars. La crisi del coronavirus, 
ha demostrat la inutilitat de la despesa militar, i que les 
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retallades en sanitat maten, com les armes i guerres que 
financem amb els nostres impostos.

Els motius per a fer Objecció fiscal a la despesa militar 
són  innumerables, sobretot enmig de la crisi que pateix 
la població a causa  de la Covid19, que s’està aprofundint 
per la guerra a Ucraïna, i els  problemes d’abastiment i 
d’encariment de l’energia arran del conflicte.  La crisi 
sanitària i l’emergència climàtica, fins fa poc feien  
impensable seguir augmentant la despesa militar i 
semblava que  tornaven  amb força els discursos que 
advocaven per la desmilitarització i per  posar la vida al 
centre de les polítiques de seguretat i defensa, tenint  en 
compte que les armes no poden matar els virus. 

L’agressió russa a Ucraïna i l’esclat del conflicte al cor 
d’Europa,  tanmateix, han inflat el belicisme i la carrera 
armamentística s’ha  reiniciat de forma accelerada, 
arribant a màxims històrics des de la  Guerra Freda i 
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relegant, encara més, el discurs pacifista a la utopia. La 
desmilitarització sembla ara un horitzó més llunyà que la 
Destrucció Mútua Assegurada  (MAD, que significa “boig”, 
en les seves xifres en anglès), una  estratègia de la Guerra 
Freda que consistia en acumular arsenal nuclear  esperant 
que el rival no estigués tan boig com per atacar i provocar 
la  destrucció del planeta i la humanitat.

Atès que la despesa militar ha continuat augmentant, 
any rere any, i tenint en compte el context actual, la 
Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de 
Lleida ha decidit, un any més, treballar per construir 
un món sense guerres i on la seguretat i la vida de 
les persones estiguin al centre de totes les polítiques 
públiques i pressupostos, promovent la idea de seguretat 
humana.

La seguretat humana consisteix a protegir l’essència 
vital de totes les vides humanes de manera que realci 
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les llibertats humanes i la plena realització de l’ésser 
humà. Seguretat humana vol dir protegir les llibertats 
fonamentals: llibertats que constitueixen l’essència 
de la vida. Significa protegir l’ésser humà contra les 
situacions i les amenaces crítiques (greus) i omnipresents 
(generalitzades). Significa fer servir processos que es basen 
en la fortalesa i les aspiracions de l’ésser humà. Significa 
la creació de sistemes polítics, socials, mediambientals, 
econòmics, militars i culturals que en conjunt brindin 
a l’ésser humà les pedres angulars de la supervivència, 
els mitjans de vida i la dignitat (Commission on Human 
Security: Human Security Now, New York, 2003, p. 4.).

Per aquestes raons des de la Coordinadora es promou de 
nou l’exercici del dret a  l’Objecció de consciència fiscal 
a la Despesa Militar amb una Quota de Resistència de 
0,84€.
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Com fer objecció fiscal en 10 passes

PAS NÚM .  1
NO confirmar la declaració per cap via ja que no 
permeten fer l’objecció de consciència. Cal fer sempre 
la declaració de l’IRPF tant si s’hi està obligat com si no 
s’hi està.

PAS NÚM .  2
Reunir la documentació necessària per complimentar 
la declaració: esborrany de la declaració; certificat 
d’ingressos i retencions de l’any 2021 que ha estat 
proporcionat per l’empresa on treballes, rebut bancari 
amb la informació fiscal 2021, declaració de l’IRPF de l’any 
anterior, número de compte corrent (IBAN), DNI, etc.
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PAS NÚM .  3
Entrar a l’aplicatiu Renta Web a la pàgina de la Agència 
Tributària  en l’adreça electrònica www.aeat.es. Es clica a 
l’apartat Esborrany/Declaració (Renta Web) i es procedeix 
a omplir la declaració:
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PAS NÚM .  4
S’omple la declaració fins arribar a l’apartat “Retencions i 
altres pagaments a compte” a la pàgina 21 (II) de la Renda 
corresponent a l’apartat 31/56 de l’aplicatiu:

PAS NÚM .  5

Històricament la Quota fixa per l’Objecció fiscal 
ha estat de 84,00€; 1 euro per cada país empobrit 
econòmicament a causa del deute extern. Aquesta 
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PAS NÚM .6
Introduir el valor de l’objecció fiscal en la CASELLA 
NÚMERO 0605 o 0606, per exemple 0,84€. De forma 
automàtica el programa Renda Web té en compte 
aquesta deducció en el resultat de la declaració: 

xifra escollida simbòlicament en els seus orígens als 
anys 90 era un símbol de protesta.
Actualment, fem proposta d’una Quota de resistència 
de 0,84€ recollint el simbolisme de la xifra en els seus 
orígens i fent resposta i resistència a una Administració 
tributària que persegueix el Dret a l’Objecció.
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PAS NÚM .  7

Un cop acabada la declaració, el programa es connecta 
amb Hisenda per gravar la declaració i genera un 
document pdf, amb un número de justificant. Aquesta es 
presenta directament a través de l’aplicatiu.
La còpia que s’imprimeix des del mateix programa RENTA 
WEB serveix com a resguard de la nostra declaració.
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PAS NÚM .  8
Acabada la declaració, es necessari ingressar la 
quantitat de l’objecció fiscal al compte corrent 
d’alguna entitat de caràcter solidari. Per exemple:
La Coordinadora d’ONGD i altes Moviments Solidaris 
de Lleida IBAN: ES20 1491 0001 24 1008805127.

PAS NÚM .  9
A continuació, heu d’omplir la carta d’objector/a fiscal 
adreçada al ministre d’Hisenda juntament amb el 
comprovant d’ingrés a l’entitat escollida. 

Descarrega el model d’instància fent clic aquí

https://www.coordinadora-ongd-lleida.cat/wp-content/uploads/Instancia_Objeccio_Fiscal.docx
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PAS NÚM .  10
A la Delegació d’Hisenda registrarem la instància i 
el comprovant de l’ingrés de la quantitat objectada 
a l’entitat. Prèviament, a la instància haurem inclòs 
el número de referència assignat a la Declaració. 
Guardarem la documentació registrada juntament 
amb la Declaració.



CoordONGDLleida | 973 268 278 · objecciofiscal@coordinadora-ongd-lleida.cat

En el pitjor dels casos, Hisenda envia una “declaració  
paraŀlela” és a dir la declaració corregida d’acord amb 
les dades d’Hisenda. A partir d’aquí es pot anar tan 
lluny com es vulgui:

Per a rebre més informació contacteu amb la 
Coordinadora d’ONGD i  aMS de Lleida al telèfon      
671 577 000 o a l’adreça de correu:                                       

objecciofiscal@coordinadora-ongd-lleida.cat

Què em pot passar?



Campanya “Mogudes per la Pau” | Desarma els teus impostos. Objecció Fiscal a la despesa militar

General, el teu tanc és un vehicle poderós.
Pot abatre un bosc i masegar cent homes.

Però té un defecte:
Necessita un conductor.

General, el teu bombarder és potent.
Vola més que la tempesta i aguanta més que un elefant.

Però té un defecte:
Necessita un mecànic.

General, l’home és molt útil.
Pot volar i pot matar.
Però té un defecte:

Pot pensar.
Bertolt Brecht


