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Despesa Militar “pròpiament dita” 

(Ministeri de Defensa, aportacion
s a l’OTAN  

i l’euroexèrcit, Guàrdia Civil, In
vestigació 

militar pública, CNI i partides re
lacionades):  

18.160,89 milions d’euros. És el 9´8 

% dels Pressupostos Generals d
e l’Estat.

¿Què és la OFDM? 
És la no disposició a col·laborar amb l’Estat 

en les despeses de preparació de guerres i 

manteniment de l’estructura militar, desobeint 

activament en el moment de realitzar la decla-

ració de la renda (IRPF). Consisteix tècnicament 

a desviar una part d’aquests impostos a un 

projecte que treballe en la defensa d’un progrés 

social solidari.

Quin és el percentatge de
 Despesa Militar d’enguany?

Més informació sobre Despesa Militar 2010 de l’Estat Espanyol:

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?articl
e4469

La crisi, oportunitat per a 
la desmilitarització

Sabut és que el concepte “c
risi” inclou també 

l’aspecte positiu de l’oportu
nitat de rectificar 

conductes inadequades, esq
uemes caducs o 

inèrcies nocives. És clar qu
e el moment que 

actualment vivim és una bona ocasió per a 

canviar no poques coses d
e la societat de la 

qual formem part. Una d’elles podria ser la forta
 

militarització que patim. 

 
No cal recordar el paper que 

el militarisme 

bèl·lic juga en l’escenari polític
, social i 

econòmic actual a nivell mundial. L’obstinació 

dels estats occidentals de 
mantenir coste el 

que coste guerres d’invasió
 com les de l’Iraq 

o l’Afganistan, o ocupacions militars com Haití 

i Líban, per citar només un parell d’exemples, 

no pot entendre’s si no es t
é en compte 

la decidida aposta efectuad
a per la gran 

economia multinacional capitalista, radic
ada 

en el nostre primer món, de controlar matèries 

primeres, vies de comunicació, mercats, fonts 

energètiques… 
 
Les conseqüències estan s

ent tan 

devastadores per a la pobla
ció d’aquestos 

països ocupats pels nostres
 exèrcits i per a la 

pròpia sostenibilitat del plan
eta, que ja ni el 

telediari es molesta massa a camuflar aquests 

efectes. Mentrestant, la indústria militar fa 

abundants negocis i no dei
xa de créixer. 

 

Per altra banda prospera tam
bé un altre 

tipus de militarització social consisten
t en 

la demolició sistemàtica dels drets civils 

i fins i tot els humans: lleis d’estrangeria, 

enduriments del codi penal, constru
cció de 

noves presons, vídeos de v
igilància, nous 

sistemes tecnològics de control s
ocial… Per al 

militarisme en qualsevol de les seue
s formes 

no hi ha crisi. El difús pode
r econòmic i 

estatal que ens regeix ha a
postat per enfortir 

aquestes eines de dominació i espoli, al 

mateix temps que desmantella la resta de 

prestacions socials. 

 
Per això és fonamental que en aquest moment 

no ens deixem arrossegar per la inèrcia de
l 

conformisme i ens unim a altres persones per 

a tractar de construir la soc
ietat del demà a 

la qual  aspirem. Les possibilitats i proposte
s 

existents són molt variades i cadascú ha 

de trobar aquelles que li res
ulten més útils 

i ètiques. Des d’aquest escrit recomanem 

l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar: 

una acció molt senzilla per a començar a 

deslegitimar el militarisme i l’injust sistema 

social i econòmic que sustenta.

Despesa Militar + Control Social 
(tots els anteriors  

més la despesa policial i de les pres
ons): 

23.115,03 milions d’euros. 

És el 12,47% dels Pressupostos Generals 

de l’Estat.



Com es fa l’objecció?
 Quota Percentual  
 a.- Fes la  teua declaració de la renda fins a arribar a l’apartat 
de Quota Resultant de l’Autoliquidació. 

b.- Calcula el 9,8 o el 12,47% d’aquesta quantitat (percentatge 
que es correspon amb la despesa militar total de l’Estat Espanyol 
per a l’any 2010 segons el criteri que hages triat -veure més 
amunt-). 

c.- Continua fent la declaració. Quan arribes a l’apartat 
de “Retencions i altres pagaments a compte”, ratlla un dels 
subapartats que no utilitzes i escriu damunt: “Per Objecció Fiscal 
a la Despesa Militar”. En la casella afig la quantitat que havies 
calculat abans en el pas b). 

d.- Acaba normalment la resta de la declaració, sense oblidar 
que el Resultat “de la declaració” ha de veure’s disminuït -si és 
“a pagar”- en una quantitat igual a la quantitat objectada o que la 
quantitat a retornar -si és “a retornar”- ha de veure’s augmentada 
també en aquesta quantitat.

Quota Fixa
 a.- Fes la declaració 
de la renda fins a arribar 
a l’apartat de “Retencions 
i altres pagaments a 
compte” Ratlla un dels 
subapartats que no 
utilitzes i escriu damunt: 
“Per Objecció Fiscal 
a la Despesa Militar”. 
En la casella afig la 
quantitat de 84 euros (en 
denúncia pels 84 països 
més empobrits pel deute 
extern). 

b.- Acaba normalment la 
resta de la declaració.

Quota Simbòlica
 a.-  Pot succeir que 
no estigues obligat/
da a declarar, que la 
teua quota siga zero o 
que els teus ingressos 
siguen molt precaris. En 
aquest cas pots desviar 
la quantitat simbòlica 
que tu decidisques 
utilitzant la mateixa 
fórmula proposada per 
a l’apartat “Quota Fixa”. 
No oblides que l’IRPF 
no és l’única forma que 
l’estat té de recaptar 
els nostres diners i que 
de fet ens està cobrant 
impostos mitjançant 
altres fórmules.

RECORDA:
- La declaració et pot eixir a pagar, a 
retornar o de quota zero. SEMPRE et pots 
declarar persona objectora i RECLAMAR els 
diners dels teus impostos que es destinen 
a la despesa militar i desviar-los a un 
projecte alternatiu per la PAU.

- Si la declaració te l’envien ja feta o te 
la fa algú amb un programa informàtic, 
sempre pots copiar manualment les dades 
en un imprés en paper –afegint la teua 
objecció- i presentant-la en Hisenda o en 
el banc.

Sr./Sra. Director/a de l’Agència Estatal Tributària: 
Amb el pagament dels impostos contribuïsc a 
finançar les despeses de l’Estat. Per raons de 
consciència i després d’una anàlisi del sentit de la 
despesa militar en la societat, no puc, no desitge 
col·laborar amb aquesta despesa, amb la preparació 
de les guerres. Per això, faig declaració expressa 
de la meua condició de persona objectora de 
consciència a la despesa militar. 
 
D’acord amb això, he ingressat .............euros en el 
compte de ....................... .............................................................
, entitat o col·lectiu que intervé socialment en 
un camp necessari per al veritable progrés de la 
humanitat, el que és la base per a una veritable 
defensa d’una societat en Pau. 
 
Com ja he exposat més amunt, aquesta part del 
meu impost que no tracte de defraudar sinó que 
desvie a una finalitat socialment útil, correspon a 

la despesa militar espanyola, pel que els pregue 
procedisquen a descomptar aquesta quantitat de 
qualsevol assignació pressupostària relacionada 
amb fins militars i no de cap altra. 
 
Finalment el convide a realitzar l’Objecció Fiscal 
a la Despesa Militar, perquè desobeir les normes 
injustes és políticament necessari, democràticament 
saludable, èticament exigible i a més, com pot 
comprovar, està a l’abast de qualsevol de nosaltres. 
 
Perquè les Guerres són un crim contra la Humanitat, 
no en el nostre nom, ni amb els meus diners. 
 
Atentament, queda a la seua disposició, 
 
Signat: 
 
A ............................., a .......de ................. de 20....

Model de carta per al Delegat d’Hisenda  

PER A LES TRES OPCIONS: 
 
Quan acabes la declaració, ingressa la quantitat de la teua Objecció 
Fiscal a la Despesa Militar en el projecte alternatiu que hages triat. 
Demana que en el concepte del rebut que donen en el banc aparega 
“Objecció Fiscal a la Despesa Militar”

No oblides adjuntar a la teua declaració el justificant de l’ingrés.

És convenient que adjuntes també un escrit dirigit al Delegat d’Hisenda 
manifestant els motius de la teua Desobediència Civil.

Molt important: escriu-nos dient que has fet Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar, perquè el teu acte puga participar d’una campanya que 
és col·lectiva. 
Correu electrònic: tortuga@nodo50.org  
Correu postal: MOC-ELX c/ Ametler 26, pta 7, 03203 Elx, Alacant. 

Per a qualsevol dubte: 687 733 135 (Pablo) 

Hi ha tres 
maneres:



Una proposta desobedient perquè els teus  
impostos construïsquen la pau i no la guerra DESTINACIONS ALTERNATIVES
És possible que simpatitzes o formes part 
d’algun col·lectiu o iniciativa social que 
desenvolupe una tasca solidària, feminista, 
ecologista, veïnal, antimilitarista, antiracista 
etc. Construir un món possible que pague la 
pena passa per enfortir aquestes veritables 
“defenses” socials com una alternativa a la 
suposada “defensa militarista” 

Et proposem algunes realitats col·lectives, 
que a més de realitzar una interessant labor 
social, promouen la pràctica de l’Objecció 
Fiscal a la Despesa Militar. Pots destinar 
els diners de la teua objecció a alguns 
d’aquests col·lectius o a qualsevol altre que 
tries. 

Hi ha una destinació de solidaritat interna-
cional proposat enguany per col·lectius de 
tot l’estat espanyol, i al costat d’ell un grup 
d’entitats de la nostra província d’Alacant 
que formen part d’aquesta xarxa humana 
transformadora que a poc a poc creix i 
s’estén molt prop de nosaltres.

DESTINACIONS LOCALS ALACANT província 2010

RADIOAKTIVA (ALCOI)  
En la 107.6 de la FM, es un projecte de ràdio lliure actualment en 
funcionament que pretén dotar a les comarques de l’Alcoià i el 
Comtat d’un mitjà de comunicació que no depenga d’interessos 
econòmics ni polítics i que oferisca tots aquells aspectes que 
plantegen una forma de vida més solidària amb el nostre planeta.
Tenim web nova: http://radioaktiva.xamsa.org
Nº compte: LA CAIXA 2100 5042 30 0100085734 

CLUB D’AMICS DE LA UNESCO D’ALCOI  
La nostra pretensió és treballar per una societat informada, madura 
i responsable. Des d’ací vivim i difonem amb les úniques armes 
en les quals creiem: la paraula, l’expressió, l’art...”
Adreça: UNESCO-Alcoi c/ Cid 12 Baixos 03803 Alcoi

Nº compte: 2090 1100 85 0041027921 ESPAI PER A CRÈIXER LA SERRADA (ALCOI)
La Serrada és una escola lliure per a xiquets/joves d’entre 2,5 i  
18 anys que treballa sobre la base de tres principis: el respecte 
pel procés de maduració humana, la confiança en l’autoregulació i 
la democràcia participativa. Veniu a conéixer-nos!!!
http://www.laserrada.org 

Nº compte: CAM 2090 0345 59 0000638441 

ATENEU LLIBERTARI L’ESCLETXA (ALACANT)  
“Som un col·lectiu d’afinitat que s’articula entorn de les sensibi-
litats llibertàries i les ganes de subvertir la realitat de cadascun 
dels seus individus.”  www.escletxa.org ateneu@riseup.net

Nº compte: 2100 1815 73 0100418481

ASSOCIACIÓ ARTEGALIA (ALACANT)
“La nostra idea és trencar les barreres entre els mitjans de comu-
nicació i els ciutadans del carrer, i fer accessibles els mitjans 
informatius, donant més protagonisme als temes socials, culturals 
i les iniciatives ciutadanes que succeïsquen a Alacant contades 
pels seus propis protagonistes”.www.artegalia.com 

Nº compte: 2090 3020 21 0001037685

FONS PER A L’ACCIÓ DIRECTA NOVIOLENTA
GRUP ANTIMILITARISTA TORTUGA
El nostre grup no rep ajuda o subvenció alguna i es finança amb 
les nostres pròpies aportacions personals, pel que comptar amb un 
petit fons per a aquestes qüestions seria una gran ajuda.
Nº compte: Triodos Bank 1491 0001 27 0020006081 

NOVIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS CON LOS EMBERA-CHAMÍ  
Els Indígenes Embera Chami en Guatica Risaralda (Colòmbia), 
treballen per recuperar la seua llengua, protegir la seua cultura i 
reclamar els seus territoris ancestrals, tot açò emmarcat en  
la seua no participació com poble indígena en el conflicte Intern 
que actualment viu Colòmbia. Col·lectiu Carrers del Mon (Elx)

Nº compte:  BANCAJA 2077 0861 5111 0037 4820

HORT COMUNITARI DE CAROLINES (ALACANT) 
“Un grup de veïnes, vam decidir ocupar un solar municipal en el 
cor del barri, abandonat fa més de vint anys, i dedicar-lo tant al 
conreu ecològic com a espai de trobada i treball on realitzar diver-
ses activitats polítiques i socials.” hort.carolines@gmail.com

Nº compte: Bancaixa: 2077 0480 05 1100778990  

XARXA DE RÀDIOS LLIURES DEL PAÍS VALENCIÀ
Aquesta xarxa neix aquest any 2010 amb la intenció d’unir els di-
ferents projectes de ràdios lliures i comunitàries del País Valencià, 
radioslliurespv@gmail.com http://radioslliures.wordpress.com

Nº compte: La Caixa: 2100 5042 31 0100308429

PROJECTE “HORTS A ALTABIX” (ELX)
Horts d’Altabix” és una iniciativa de la AAVV “Barri Obrer” d’Altabix que ha 
transformat un hort de palmeres al bell mig d’aquest barri en hortes d’oci 
per a jubilats i en horts escolars. Adreça: c/Bernabé del Camp Latorre, 26. 
03202 Elx (Alacant) Tel: 966612728 Tel: 966612728

Nº compte: CAM 2090 0345 59 0000638441 

COL.LECTIU PER LA CULTURA DE PAU I NOVIOLENCIA 
DEL COMTAT I L’ALCOIÀ (COCUPANCA)  
Associació independent, sense cap credo polític o religiós. En 
totes les activitats que organitza treballa per fomentar la Cultura de 
la Pau i la No-violència.
Adreça: Ass. Veïns La Mistera, Plaça Centenari 19, 03802, Alcoi

Nº compte: Bancaixa 2077 0275 92 1100548002 

DESTINACIÓ COL·LECTIVA INTERNACIONAL: SUPORT A L’ANTIMILITARISME EN PARAGUAI
 

En un dels darrers països que s’han desembarassat de governs fortament militaristes i repressius per a donar pas al parlamentarisme 
“democràtic”, l’exèrcit, el control social i la despesa militar continuen sent una qüestió d’estat.
Des de fa anys a Paraguai existeixen diferents grups antimilitaristes i d’objectors de consciència que treballen per una societat desmili-
taritzada de la mà de diversos moviments socials: drets humans, camperols, dones, moviment juvenil… 
Enguany volem donar suport tant a aquests grups i moviments, com a les accions que la Internacional de Resistents a les Guerres (IRG) 
ha preparat per a aquesta primavera a Paraguai amb motiu del Dia Internacional de l’Objecció de Consciència, que en aquesta ocasió se 
centra en la situació d’aquell país, i se celebra allí. Nº compte: Triodos Bank 1491 0001 21 0020002311

Nota: Algunes d’aquestes destinacions es comprometen a retornar els diners desviats a la persona objectora si Hisenda li’ls 
reclama i aquesta ho sol·licita. Si tens interés en acollir-te a aquesta fórmula, posa’t en contacte amb Tortuga.

Grup AntimilitaristaTortuga Elx-Alacant
www.grupotortuga.com - tortuga@nodo50.org

Adreça postal: MOC-ELX: c/Ametler 26, pta 7, 03203 Elx.

Alternativa Antimilitarista www.antimilitaristas.org IRG-WRI Web de OFDM: www.nodo50.org/objecionfiscal

Per a més informació, consultes, xarrades, materials etc. tel. 687 733 135 (Pablo)


