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Guia ràpida per fer 
 

OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR 
en la declaració de la renda 2014 
 
 
Com podem incorporar l'objecció fiscal a la despesa militar en la declaració de la renda? 

 
1. Baixem el programa PADRE del web www.aeat.es. 

 
 

2. Instal·lem el programa PADRE al nostre ordinador. 
 

3. Obrim el programa PADRE per fer la nostra declaració. 
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4. A partir d'aquí, tenim dues possibilitats.  
a) Introduïm les dades una a una. 
b) Utilitzem l'arxiu amb les nostres dades, que haurem obtingut prèviament de l'Agència 
Tributària. 

5. Sigui quina sigui la possibilitat triada en el punt 4, utilitzarem la casella 522 per introduir-
hi la quantitat que volem objectar (per exemple, a la imatge de sota, 100 euros). La quantitat 
la tria l'objector. 

 
6. Continuem omplint l'imprès fins al final. 

7. Imprimim la declaració. 

8. Ratllem el concepte que descriu la casella 522 i escrivim a mà "Per objecció fiscal a la 
despesa militar". Això s’ha de fer a l'exemplar per a Hisenda i al del contribuent. 

9. Ingressem la quantitat que hem anotat a la casella 522 a l’entitat que hàgim escollit. És 
important que com a concepte de l’ingrés consti "Objecció fiscal a la despesa militar". Desem 
el comprovant de l'ingrés i en fem una còpia. 

10. Escrivim una carta adreçada al delegat d'Hisenda en què li expliquem les nostres raons 
per fer objecció fiscal a la despesa militar. Si no la voleu redactar, la podeu descarregar aquí: 
http://assembleasarriasantgervasi.files.wordpress.com/2014/05/objeccio_cartarenda.pdf 

11. Posem al sobre de la declaració de renda aquests tres documents: l'imprès de la 
declaració, la carta dirigida a Hisenda i la còpia del comprovant bancari. Presentem la 
declaració. 

12. Notifiqueu al SIOF (Servei d'Informació d'Objecció Fiscal) la quantitat que heu objectat i 
l'entitat beneficiària. Ho podeu fer per correu electrònic assembleasarria@gmail.com o 
http://www.objecciofiscal.org/index.php/ca/contacta, pel web 
http://www.objecciofiscal.org/index.php/ca/cens o per telèfon (93.317.61.77). Aquesta 
informació s'utilitza únicament per conèixer el nombre d'objectors i el total recaptat. 
 

 

Per a més informació i per resoldre dubtes 
contacta amb l’Assemblea de Sarrià-St. Gervasi a: 
assembleasarria@gmail.com 
o al formulari que trobaràs a la campanya: 
http://assembleasarriasantgervasi.wordpress.com
/campanyes-daccio/objecciofiscal/ 


