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                  Ni 1 euro 
      x la repressió 

 
Ni un euro per a la monarquia,  

la cúpula judicial ni les forces policials 
 

“Si 1.000 persones deixen de pagar els seus impostos tal mesura no és ni violenta ni cruel mentre que, si els paguen, permeten 
a l’Estat de cometre actes de violència i vessar la sang dels innocents. Aquesta és la definició d’una revolució pacífica”. Henry 
D. Thoreau. Autor de ”La desobediència civil” 1866, empresonat per no pagar impostos per la guerra d’EUA contra Mèxic. 

Costos 
Què ens costa anualment de mantenir aquest sistema de repressió contínua?  
(Pressupostos generals de l'estat 2018  / 46.100.000 habitants) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objecció fiscal 
La força de la desobediència: No amb els meus impostos! 
Cadascú pot triar qualsevol quantitat, la que cregui més adequada. Per exemple: 

 

 

 

 

Fes Objecció Fiscal 
Com objectar 
Fa més de 30 anys que centenars de persones han estat fent objecció fiscal a la despesa militar (www.objecciofiscal.org). 
Ara podem començar a ser milers les persones que afrontem la por i fem desobediència civil amb una objecció fiscal a 
aquests altres poders. 
 
Enguany podem iniciar la desobediència fiscal a les despeses que sustenten les institucions que estan reprimint el dret 
d’autodeterminació i la dissidència política: la monarquia, la cúpula judicial i les forces policials de l’Estat. 
 
Com més persones siguem més ressò tindrà l’acció; per això pots triar diverses opcions en funció de les teves possibilitats, 
grau de compromís i d’assumpció de risc. 
 
Amb els nostres impostos no volem pagar els poders de l’estat espanyol que estan reprimint els drets civils i polítics. No 
volem pagar els prop de 6.000 milions d’€ anuals que costen la monarquia, la cúpula judicial i les forces policials, no volem 
contribuir a pagar els 130,00€ per habitant que mantenen aquests poders. 

Passes que cal seguir per fer objecció fiscal: 
1. Tria el teu import a objectar 
2. Fes la declaració 
3. Fes l'ingrés a una ONG 
4. Informa’n hisenda 
5. I si hisenda et reclama l'import? 

 Cost total: 7.887.150,00€ 

 Cost / habitant: 0,17€ 
Casa Real 

Cost: 63.016.620,00€ 

 Cost / habitant: 1,37€ 
Tribunal de Cuentas 

 
Cost total: 12.496.380€ 

 Cost / habitant: 0,27 € 
Fiscalía del Estado 

Cost total: 3.022.175.000€ 
Cost / habitant: 65,56€ 
Policía Nacional 

 Abogacía Del Estado 

 

Cost total: 2.775.170.000€ 
Cost / habitant: 60,20€ 
Guardia Civil 

Cost total: 34.247.820€ 

 Cost / habitant: 0,74€ 
Abogacía del Estado 

 

Cost: 23.866.870,00€ 

 Cost / habitant: 0,52€ 
Tribunal Constitucional 

 

 Cost total: 58.126.140€ 

 Cost / habitant: 1,26€ 
Consejo General Poder Judicial 
Tribunal Supremo 

 

 

Cost total: 199.640.980€ 
Cost / habitant: 5,00€ 
Fes Objecció Fiscal 
 
Repressió Reial i Judicial 

 

Cost total:5.797.345.000€ 
Cost / habitant: 125,00€ 
Fes Objecció Fiscal 
 
Repressió Policial 

 

Cost total: 6.067.970.980€ 
Cost / habitant: 130,00€ 
Fes Objecció Fiscal 
 
Repressió Estatal Total 

https://beta.ni1euro.org/Resumen_presupuestos_generales_del_estado_2018.pdf
https://beta.ni1euro.org/objectar
http://www.objecciofiscal.org/
https://beta.ni1euro.org/objectar#import
https://beta.ni1euro.org/objectar#declaracio
https://beta.ni1euro.org/objectar#ingres
https://beta.ni1euro.org/objectar#informa
https://beta.ni1euro.org/objectar#reclamacio
https://beta.ni1euro.org/objectar
https://beta.ni1euro.org/objectar
https://beta.ni1euro.org/objectar
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1 - Tria el teu import a objectar 

Cadascuna de nosaltres pot triar qualsevol quantitat, la que cregui més adequada.  

Els tres imports que, a títol d’exemple, et proposem, representen la repressió reial i judicial, la repressió policial i totes 
tres juntes. D'aquests tres imports en pots triar un o bé decidir-ne qualsevol altra quantitat per fer objecció fiscal. Hi ha 
dues maneres de calcular aquests imports: una de simple i una altra de proporcional. 

Simple 
Es calcula a partir del cost per habitant i en resulta un import fix: 

 Repressió reial i judicial       5,00€ 

 Repressió policial   125,00€ 

 Totes tres    130, 00€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcional 
Càlcul -a partir del percentatge que representa cadascuna de les repressions sobre el total del pressupost de l’estat- aplicat 
a la quota resultant de l’autoliquidació que paga cada persona contribuent. 

 Repressió reial i judicial 0,07% 

 Repressió policial  2,09% 

 Totes tres     2,16% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cal que el percentatge que escullis l'apliquis al valor de la casella 595, "Quota resultant de l'autoliquidació", i el resultat serà 
la quantitat que objectes:  
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2 - Fes la declaració 

Per fer l'objecció fiscal cal modificar l’esborrany de la declaració de renda. Per tant és important que no acceptis 
l'esborrany automàticament, perquè abans l’hauràs de modificar. 
 
Si fas la declaració a través d’una gestoria només cal que li expliquis el procediment.  
Si la fas telemàticament, cal anar a Renda web i segueix les passes següents: 
 
Accedeix  a "Resum de declaracions" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fes clic sobre l'import de "Retencions i altres pagaments a compte" per obrir-ne les deduccions. (Cal prémer la xifra blava 
per obrir les deduccions). 

 

Posa-hi l'import d'objecció que vols deduir dels teus impostos. Fes-ho a la casella 0605 o 0606.  
També pots afegir-hi l'objecció a les despeses militars (www.objecciofiscal.org). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clica a "Retencions del declarant" (no de la conjunta) 

 

http://www.objecciofiscal.org/
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Un cop enllestida la declaració, el programa es connectarà amb hisenda i generarà un PDF amb un número de 
referència que cal que anotis. Aquesta còpia s'imprimeix des del mateix programa RENTA WEB. 

 

3 - Ingressa l'import d'objecció a una ONG o campanya 

Fes l’ingrés de l’import deduït a la campanya i/o ONG de la teva elecció: la que defensa els drets humans, la que construeix 
la pau, la que aposta per la noviolència... 

Recorda que has d'especificar el concepte de l'ingrés que duguis a terme en aquesta ONG o campanya com 
a “Desobediència fiscal a la repressió” i cal que en guardis el comprovant o el rebut. A títol d’exemple, la mena d’ONGs i/o 
campanyes on pots fer el teu ingrés poden ser: 

 Amnistia Internacional    

 International Trial Watch  

 Pro activa Open Arms  

 Nonviolent Peaceforce (Forces de pau noviolentes)  

 Qualsevol altra que consideris oportuna, per exemple de les ong que trobaràs a www.lafede.cat/directori/ 

4 - Informa hisenda de l'objecció 

Cal informar hisenda de l'objecció que has fet mitjançant aquesta instància (vegeu annex 1), tot fent-hi constar el número 
de referència i adjuntant-hi el comprovant de l'ingrés a l'ONG i/o campanya que has elegit. 
 
Pots presentar la instància a hisenda de diverses maneres: 

Presencialment: Al registre general de qualsevol administració d’hisenda  (hi pots anar sola o en grup). No cal cita prèvia. 
Necessites l’original i la còpia dels documents. En el moment de registrar-la te’n segellaran la teva còpia. 
 
Electrònicament: Si disposes de signatura digital, la pots presentar des de la seu electrònica, a Impostos i taxes / Altres / 
Altres procediments gest. tributària  tot fent clic a Presentació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

També pots enviar-la per correu certificat a qualsevol administració d’hisenda.  
 

https://www.es.amnesty.org/
https://internationaltrialwatch.org/ca/inici-2/
https://www.openarms.es/ca
https://www.nonviolentpeaceforce.org/
http://www.lafede.cat/directori/
https://beta.ni1euro.org/instancia_comunicacio_hisenda.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Delegaciones_y_Administraciones/Delegaciones_y_Administraciones.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/GZ00.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/GZ00.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Delegaciones_y_Administraciones/Delegaciones_y_Administraciones.shtml
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5 - I si hisenda et reclama l'import d'objecció? 
Si rebo un requeriment d’Hisenda amb una proposta de liquidació puc: 
 
Acceptar la liquidació 
Si la declaració era “a retornar”, hauré d’ingressar la quantitat reclamada.  
I si era “a pagar”, hauré d’ingressar la quantitat reclamada amb interessos de demora (3,75%) 
 
Presentar al·legacions 
Si NO accepto la paral·lela puc presentar una al·legació mitjançant aquest document. (vegeu annex 2), 
 
Si l’agència tributària espanyola no accepta les al·legacions i la declaració era “a pagar” i vull pagar? 

 Em requereix una liquidació amb la quantitat reclamada i una sanció del 50%, més un 10% de perjudici econòmic. 
Sobre 100,00€ reclamats, en pagaria 160,00€. 

 Si accepto aquesta liquidació i la pago en termini, tinc una reducció, de tal manera que la sanció final seria del 
31,50%. De 100,00€ en pagaria 131,50€. 

 
Si l’agència tributària espanyola no accepta les al·legacions i la declaració era “a retornar” i vull pagar? 

 Si la declaració era a retornar la sanció seria d’un 15% sobre la quantitat reclamada. 

 Si accepto la nova liquidació i pago en termini, la sanció final seria d’un 7,87%.  
 
Si l’agència tributària espanyola no accepta les al·legacions i no vull pagar?  
L’agència tributària espanyola procedirà a recuperar, a embargar les quantitats reclamades, amb interessos de demora. 
Aleshores, puc presentar unes segones al·legacions, en aquest cas al tribunal econòmic administratiu mitjançant aquest 
document (vegeu annex 3), 
 

 
 
 
 
Mantén-te informada 
 

Apunta’t al canal de Telegram per seguir les novetats de l’acció: @ni1euro  
 
Comparteix a twitter missatges amb #ni1euro 
 
Consulta el web: www.ni1euro.org  

 
Altres recursos 

 objecciofiscal.org a la despesa militar  

 lluitanoviolenta.cat   

 enpeudepau.org  
 
 

 

    

https://beta.ni1euro.org/al-legacio_requeriment_hisenda.pdf
http://www.hacienda.gob.es/ca-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/TEAC/Paginas/direccionescatalunya.aspx
https://beta.ni1euro.org/al-legacio_tribunal_economic.pdf
https://beta.ni1euro.org/al-legacio_tribunal_economic.pdf
http://www.ni1euro.org/
http://objecciofiscal.org/
https://lluitanoviolenta.cat/
file:///C:/Users/Usuari/Dropbox/A%20Curs%2016-17/Desobediència%20fiscal/finals/enpeudepau.org
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ANNEX 1 
 

Qui sotasigna, en/na/n’ _________________________________________________________,  

amb NIF ____________________  

i amb domicili fiscal al pis/casa número___ del número __ del carrer/avinguda ________________ 

de la Vila de ___________________________,  

 

EXPOSO:  

 

Que després d’haver comprovat la impossibilitat de poder adjuntar -a la meva declaració de renda de l’exercici 

2018- aquesta carta així com el rebut justificatiu del meu ingrés alternatiu, documents que considero necessaris 

per justificar la meva Objecció Fiscal, opto per fer el lliurament oficial a través del registre d’ambdós documents 

en aquesta delegació d’hisenda, amb la finalitat que siguin adjuntats a la meva declaració amb número de 

referència ___________________ .  

 

1- Que raons de consciència no em permeten de contribuir al finançament de les despeses de la casa reial, 

dels poders judicials i dels cossos de policia.  

2- Que per aquesta raó he realitzat en la meva declaració, adjunta, una deducció de la quota líquida que 

incloc íntegrament en l’apartat núm. 567 / 568 i que és de _______,__€.  

3- Que adjunto a aquesta declaració l’original del rebut del pagament que per valor de ________,__ € he 

dut a terme a favor de l’organització___________________________ amb CIF _____________ i que 

dedicarà aquests diners a _________________________  

 

Per tot plegat, SOL·LICITO:  

 

1- Que se’m consideri a tots els efectes, per part del Ministeri que representeu, Objector/a Fiscal a les 

despeses estatals a les quals he fet referència i he objectat.  

2- Que en el proper període de renda s’habiliti la possibilitat de fer el lliurament oficial d’aquests documents 

de manera conjunta amb el plec de la mateixa declaració de renda.  

 

 

Rebeu la meva més atenta salutació. 

 
____________________________  
 
 
______________________, _____ d ___________________ de 2019 
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ANNEX 2 
 
Ministre d’Economia i Hisenda 
Govern d’Espanya. 
Madrid (Espanya) 
 
Al·legació al requeriment d’Hisenda  
 
NIF:_______________________Nom:___________________________________________Referència:__________________  
 
La persona sotasignada,__________________________,amb NIF________________, i domicili al carrer 
____________________________de _________________, davant d’aquesta administració comparec i exposo que:  
El dia _____________ vaig rebre la notificació del tràmit d’al·legacions i proposta de liquidació provisional amb núm. de 
referència _______________ amb data _____________ referida a la meva declaració de l’IRPF de l’any 2018.  
 
Per tot plegat MANIFESTO  
 
1- Que no estic d’acord amb la proposta de liquidació practicada i, per aquest motiu, presento aquest ESCRIT 
D’AL·LEGACIONS en base a les següents raons:  
 

a- En la declaració hi constava una deducció de .......,... €, a la casella ........ en concepte d’objecció fiscal perquè no hi 
ha un apartat específic on fer-ho.  

b- Per justificar l’Objecció Fiscal vaig adjuntar a la meva declaració de renda, adreçada al Ministre d’Economia i Hisenda 
espanyol, dos documents: a/una carta i b/ el comprovant de l’ingrés realitzat a una ONG o campanya favorable als 
drets humans, documents que han d'estar dipositats a l’agència tributària espanyola. 

 
2.- Que l’any 2018, els Pressupostos Generals de l’Estat espanyol van destinar a la casa reial, els poders judicials i els cossos 
de policia un 2,16% del total del pressupost. En aquesta mesura, la quantitat de .....,... euros assenyalada en la casella ....... 
representa, simbòlicament, la part dels meus impostos destinada a finançar les partides esmentades, a les quals jo no vull 
contribuir. I és per això que dedico aquesta quantitat a un projecte pro drets humans.  
 
3.- Que jo no he deixat d’ingressar, dins el termini reglamentari per presentar la declaració, el meu deute tributari, exceptuant 
l'import de l'objecció fiscal a les despeses esmentades. La meva intenció no ha estat mai deixar de pagar allò que segons les 
normes fiscals em correspon, sinó la de dedicar la quantitat que correspondria a aquestes despeses a finalitats diferents que 
tenen la legitimitat de promoure els Drets Humans. Legitimitat que, segons la meva consciència, no tenen aquestes despeses. 
Per això he destinat els diners als projectes/entitats _________________________ . Amb la meva actuació no he obtingut 
cap profit econòmic personal. La quantitat reclamada en la liquidació provisional es va ingressar a l’entitat esmentada, i 
consta en aquesta administració el comprovant de l’ingrés. Per tant no s’ha comès el fet punible de “Deixar d’ingressar”.  
 
4.- Crec en la defensa noviolenta dels Drets Humans com eina democràtica i social per assolir les llibertats de les persones i 
dels pobles. Crec que el respecte als Drets Humans, civils, polítics i socials fonamentals ha de ser una condició de partença 
irrenunciable en la solució de conflictes. Les meves conviccions en aquest sentit són tan fermes que èticament em veig 
incapacitat per contribuir de cap manera a unes institucions que no estan defensant els drets humans.  
 
5.- L'objecció de consciència és un dret expressat en l’article 16 de la Constitució. I la llibertat ideològica és un dret fonamental 
que, segons l’art 53 de la constitució, vincula els poders públics. Segons el Tribunal Suprem “La desobediencia civil puede ser 
concebida como un método legítimo de disidencia frente al Estado, debiendo ser admitida tal forma de pensamiento e 
ideología en el seno de una sociedad democrática." Sentencia núm. 480/2009 Sala del Penal del Tribunal Suprem sobre la 
Josemi Zumalabe Fundazioa, dictada per José Manuel Maza Martín (+) i altres quatre jutges.  
 
6.- La mateixa regulació legal relativa a l’IRPF no limita ni prohibeix, en cap dels seus articles, l’objecció de consciència fiscal. 
S’aprecia, respecte això, una autèntica llacuna legal que cal cobrir amb les disposicions que garanteixin amb eficàcia la seva 
plena efectivitat fins que no es dicti la llei reguladora d’aquest tema.  
 
És per tot això que SOL·LICITO  
que tingueu per presentat aquest escrit en temps i forma; que n’admeteu les al·legacions i li doneu el tràmit processal oportú; 
que després del qual dicteu resolució per la qual deixeu sense efecte la proposta de liquidació provisional.  
 
A ___________________, el ___ d _______ de ________  
 

Signat_________________________________ (nom i cognoms)  
 
Administració de ____________________________________. Secció de Renda 
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ANNEX 3 
 
Al·legació a la resolució 
 
Jo en/na/n'...................................................................................................... 

amb NIF núm ...................................................................... 

amb domicili a ........................................................... 

carrer ...................................................................................................núm.............................  

 

MANIFESTO 

 

Que el dia..............................................he rebut resolució del Sr. Delegat / Administrador d'Hisenda 

de....................................................................................... contra la qual interposo, en temps i forma deguts, reclamació 

econòmico-administrativa sol·licitant que es reclami de l'organisme competent l'expedient administratiu de 

referència..............................., corresponent a l’exercici................,  

 

Segons el reglament del procediment en les reclamacions econòmico-administratives abreujades, passo a formular, en temps 

i forma deguts aquest ESCRIT D'AL·LEGACIONS en base a la següent:  

 

ÚNICA: s'impugna la resolució de la Delegació d'Hisenda, per infracció de l'Art. 16.1 de la Constitució espanyola de 1978, en 

no haver estat respectada la llibertat ideològica del recurrent, la qual és consagració, no tan sols d'una llibertat en abstracte, 

sinó de la del dret d'adequar els comportaments de les persones a les pròpies conviccions. En aquest sentit, una de les 

manifestacions concretes de la llibertat ideològica, és l'objecció de consciència entesa com el dret de tota persona a negar-

se a complir aquelles obligacions que, com el cas present, resulten contradictòries amb les seves conviccions.  

 

Per tant, l'objecció de consciència fiscal, com a especificació d'una part del dret a l'objecció de consciència, és un dret 

fonamental de la persona, tal com es desprèn de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, de la Convenció Europea 

per a la Salvaguarda del Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals del 1950, incorporats a l'ordenament jurídic espanyol 

segons estableix l'Art. 10.2 de la Constitució. 

 

En aquest sentit, l'objecció de consciència és part integrant del dret fonamental a la llibertat ideològica que consagra l'Art. 

16.1 de la Constitució, tal com ha dit ben clar el Tribunal Constitucional en les seves sentències nº 15/82 del 23 d'abril i 53/85 

de 1'11 d'abril, en què ve a dir que l'objecció de consciència està implícitament reconeguda en l'Art. 16.1 de la Constitució 

(fonaments jurídics nº 6 i 14, respectivament, de les esmentades sentències).  

 

Per tot això, doncs,  

 

SOL·LICITO: Que, donant per presentat aquest escrit, es dignin admetre'l a tràmit i, vistos els seus mèrits, donin com a 

formalitzat, en temps i forma deguts, el present escrit en la reclamació Econòmico-Administrativa davant aquest tribunal i, 

previs els tràmits legals oportuns, es dicti resolució, per la qual cosa es deixi sense efecte l'acte recorregut per objecció de 

consciència fiscal del recurrent. 

.........................................................a.............d....................................de 20…...........  

 

AL TRIBUNAL ECONÒMICO-ADMINISTRATIU REGIONAL DE ................................… 

 


