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Preguntes freqüents sobre 
 

L’OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR  
 
 

 En què consisteix l'objecció fiscal? 
Consisteix a desviar la part de l'impost de l'IRPF que atribuïm a la despesa militar cap a 
un projecte de caire social, solidari, antimilitarista... Deixem d'ingressar a Hisenda 
aquesta part i la cedim a un d'aquests projectes. No representa un estalvi de diners per 
a l'objector, sinó una desviació. Se subministra a Hisenda la documentació que acredita 
que s’ha fet aquesta desviació de diners. 
 

 És legal? 
No, no és legal. Tampoc no és il·legal. 
 

 Hi ha una casella específica a l'imprès de l'IRPF per incloure-hi el concepte 
d'objecció fiscal a la despesa militar? 
No. La normativa fiscal espanyola no preveu fer objecció fiscal, i, per això, utilitzem la 
casella 522 de l’apartat de "retencions i altres pagaments a compte". 
 

 Si no és legal, a què m'arrisco si faig objecció fiscal? 
Al fet que Hisenda reclami la quantitat que no se li ha abonat. I pot sumar-hi els 
interessos de demora. Ho pot fer durant els quatre anys posteriors a l'exercici fiscal 
corresponent. És una reclamació econòmica, mai judicial. 
 

 Puc anar a l'Agència Tributària perquè em facin la declaració de la renda i m'hi 
afegeixin l'objecció fiscal? 
No. L'Agència Tributària no acceptarà d'incorporar-hi l'objecció fiscal. L'objector s'ha 
de fer la declaració de renda ell mateix. 
 

 Puc utilitzar el programa PADRE? 
Sí. La declaració de la renda enguany només es pot fer amb el programa PADRE, i aquí 
trobaràs una guia ràpida del procediment a seguir: 
http://assembleasarriasantgervasi.files.wordpress.com/2014/05/objeccio_guiarapida.
pdf 
 

 Què faig si Hisenda em reclama els diners de l'objecció fiscal? 
Pots presentar un recurs a Hisenda en què s'expliqui el motiu de fer objecció fiscal a la 
despesa militar. Hisenda no sol admetre el recurs, i aleshores es pot recórrer al 
Tribunal Econòmic Administratiu. No obstant això, durant tot aquest procés, Hisenda 
pot embargar la quantitat de l'objecció. 
 

 Puc fer objecció fiscal a la despesa militar si la declaració de renda em surt 
negativa? 
Sí. Quan fem objecció, de la quantitat que hem d'abonar a Hisenda, hem de restar-ne 
la de l'objecció fiscal. Per tant, si la declaració resulta negativa, pel fet de restar-ne 
l'objecció fiscal, encara serà més negativa. Hisenda ens haurà de tornar més diners. I 
de fet, ho fa. 
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 Quina és la despesa militar a l'Estat espanyol per a l'any 2014? 

Segons el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, és de 16.526,73 milions d'euros, que 
equival a 45,27 milions d'euros al dia. Si en vols més informació, pots consultar 
l’informe "La cara oculta de la despesa militar. El pressupost militar de 2014" 
(http://www.centredelas.org/images/stories/informes/informe19_cat_web.pdf o 
http://tinyurl.com/despesamilitar2014). 
 

 Quin és el percentatge sobre els pressupostos generals de l'Estat de 2014 que 
correspon a la despesa militar? 
És el 3,90 %. 
 

 Quin import he de destinar a l’objecció fiscal a la despesa militar? 
Es l'objector qui en decideix l'import. 
El grup que coordina a Catalunya l'objecció fiscal a la despesa militar (SIOF) proposa 
dues alternatives:  
- Que la quantitat a objectar sigui el 3,90 % del que ens toca pagar a Hisenda.  
- Una quantitat fixa. 
Però la decisió final és de l'objector, i pot triar qualsevol altra quantitat. 
 

 Quin/s projecte/s proposa aquest any el SIOF (el grup coordinador de l'objecció 
fiscal a la despesa militar) com a receptors de la recaptació d'objecció fiscal? 
Per a l’objecció de la renda 2014, la qüestió encara està per definir, però per a l’any 
2013, els receptors van ser la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Reraguarda 
en Moviment i la Fundació Ateneu Sant Roc. 
 

 Què puc fer si tinc algun altre dubte? 
Pots utilitzar el formulari que trobaràs a  
http://assembleasarriasantgervasi.wordpress.com/campanyes-daccio/objecciofiscal/ 
, escriure a l’Assemblea 15-M de Sarrià – Sant Gervasi a l’adreça electrònica 
assembleasarria@gmail.com o també pots consultar el web del SIOF (Servei 
d'Informació de l'Objecció Fiscal –www.objecciofiscal.org–). 
 
 
 
 
 

 
 

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/ 


