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Què és l’Objecció 
Fiscal a la Despesa 
Militar?
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 declaració de la renda (IRPF).

Consisteix tècnicament, en aprofitar la declaració 
de l’IRPF per desviar una part de la totalitat dels 
nostres impostos a un projecte que treballe en la 
defensa d’un progrés social solidari.

Quin és el 
percentatge de 
Despesa Militar 
d’aquest any?
Despesa Militar pròpiament 
dita (Ministeri de Defensa, aportacions 
a l’OTAN i exèrcit europeu, Guàrdia Civil, 
Investigació militar amb diner públic i 
partides relacionades): 18.618,97 milions 
d’euros. És el 5,13 % respecte al total dels 
Pressupostos Generals de l’Estat.

Despesa Militar + Control Social: (tots 
els anteriors, més el corresponent a policies i 
presons): 30.786,57 milions d’euros. 
És el 8,49 % dels Pressupostos Generals de 
l’Estat.

Despesa Militar espanyola d’aquest 
any per habitant: 666,42 €
(Dades corresponents a l’exercici conclòs de 
2011)

 Diàriament la televisió tracta de 
forjar la nostra forma de veure 
les coses bombardejant-nos amb 
discursos elaborats i pomposos dels 
qui regeixen les nostres vides i dels 
qui els van succeint, com si d’un torn 
es tractés, en successives legislatures. 
La seva teatral posada en escena 
d’una espècie d’antagonisme que no 
és tal, cada vegada enganya a menys 
gent. Ens consta que terceres opcions 
que arribessin al poder tampoc farien 
les coses de forma molt diferent, ja 
que el fet que això succeïsca depèn 
del suport determinant dels grans 
grups de comunicació i dels seus 
propietaris, els bancs.

 Les polítiques en relació al 
militarisme són un autèntic mirall 
per a comprovar la unitat d’acció 
de totes les opcions polítiques 
que orbiten al voltant del poder. 
Des que el PSOE introduïra a 
Espanya en la seva primera guerra 
internacional moderna, en la dècada 
dels 90, (Bòsnia), no ha hagut 
govern, d’un o altre partit que no 
hagi incrementat la presència de 
tropes en unes i altres guerres a 
cadascuna més canalla, criminal i 
d’interessos més inconfessables. 
Actualment destaquen per la seva 
crueltat la guerra d’Afganistan, en 
la qual tropes espanyoles combaten 
enmig del més gran dels secrets al 
servei de les estratègies i interessos 
dels Estats Units, i la missió naval 
a l’Índic, consagrada, amb l’excusa 
de combatre la pirateria, a afavorir 
l’espoli pesquer espanyol a gran 
escala en les incontrolades aigües 
d’aquell oceà.

 Tot i la publicitat del govern 
realitzada en tot temps governi 
qui governi, i de les seues mil i una 
trampes comptables, la despesa 
militar espanyola, quan no puja, 
es manté incòlume respecte a 
les retallades realitzades en altres 
partides. Aquest any s’ha conegut 
el colossal i impagable deute que 
l’Estat Espanyol manté amb la 
indústria armamentista, la qual l’ha 
hipotecat per diverses dècades. Fet 
que no ha impedit que uns i altres 
governs seguisquen comprant i 
comprant armament, la majoria 
completament innecessari fins i tot 
per a les necessitats bèl•liques actuals 
i futures de l’exèrcit espanyol. Qui 
es lucra sense parar amb aquest 

comerç criminal i absurd? Un fet 
que mostra que aquestes pràctiques 
impliquen més actors del que es sol 
pensar és un recent titular donat 
a conèixer per la pròpia indústria 
militar: “PSOE, IU, CCOO i UGT 
exigeixen que el Ministeri de Defensa 
compri nous blindats”. A l’empresa 
armamentística Santa Bàrbara, filial 
d’una multinacional nord-americana. 
Coses similars es demanen pel que fa 
a Navantia, indústria naval bèl•lica de 
propietat estatal.

 Una altra novetat d’enguany és la 
presència espanyola en l’anomenat 
“Escut antimíssils”. Si va ser el govern 
del PSOE, en els últims esbufecs de 
la seva gestió, qui va negociar que el 
territori espanyol, com en els temps 
durs del franquisme, es posés als peus 
de l’estratègia militar nord-americana 
en aquesta nova bogeria nuclear que 
ressuscita els pitjors temors de la 
guerra freda, el nou executiu del PP 
s’ha afanyat a corroborar l’acord i 
a oferir encara major col•laboració. 
Per descomptat, com és habitual en 
aquests temes -i en la resta de temes- 
amb secretisme i del tot d’amagats de 
l’opinió de la gent.

 Cal trencar amb aquest pervers 
ordre de coses. El militarisme no té 
a veure amb les “polítiques” d’uns 
o altres partits. És una eina tant 
per al control social com per a la 
pervivència de les pitjors dinàmiques 
del sistema econòmic capitalista. 
Quan no per a l’enriquiment personal 
dels qui el gestionen. No podem 
seguir mirant al poder i esperant 
d’ell bona voluntat per millorar les 
coses. Ara el que toca és organitzar-
nos com a persones de la societat i 
començar a recuperar la gestió de 
les nostres pròpies vides. Pel que fa 
a allò polític i també a allò econòmic. 
L’Objecció Fiscal a la Despesa Militar 
és una eina petita però molt digna i 
honesta. Ens permet tractar d’evitar 
part de l’espoli que el poder fa de 
la nostra riquesa per dedicar-la a 
fins perniciosos. El militarisme és 
un d’ells, si bé no l’únic. Un any 
més tenim la possibilitat de rescatar 
aquesta part dels nostres diners que 
va a finançar la injustícia militarista 
i poder dedicar-la a finalitats 
socialment útils i transformadores. 
¡Aprofitem!

 Governe qui governe, més 
guerra i més despesa militar

Evolució de la  despesa
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Tothom pot fer 
objecció fiscal 
a la despesa 
militar
L’Estat recapta impostos durant tot 
l’any a totes les persones de la societat 
i ho fa de moltes maneres, no només 
mitjançant l’IRPF. D’aquests diners 
destina una gran part -666 euros per 
persona a l’any 2011 - per a l’exèrcit, la 
policia i la preparació de guerres.

La declaració de l’IRPF suposa una 
magnífica oportunitat per recuperar 
aquests diners i destinar-los a un fi just. 
Per això et recordem que:

- Qualsevol persona, tingui o no 
ingressos, amb o sense nòmina, estigui 
o no donada d’alta, pot fer la declaració 
d’Hisenda i reclamar aquests diners a 
l’Estat per desviar-los a un projecte 
alternatiu per la Pau.

- La declaració et pot sortir a pagar, a 
retornar o de quota zero. En tots els 
casos pots objectar.

- Si la declaració te la manen ja feta o te 
la fa algú amb un programa informàtic, 
sempre pots copiar manualment les 
dades a un imprès en paper -afegint la 
teva objecció- i presentar-la en Hisenda 
o en el banc.

Com es fa 
exactament 
l’objecció?
Et proposem dues formes de fer-la:

- Quota fixa: tenint en compte que l’Estat ha 
destinat aquest últim any 666 euros per persona 
per a fins militars, aquesta podria ser una bona 
quantitat a objectar.

- Quota oberta: Com que l’Estat té tants 
mitjans per recaptar els nostres diners, resulta 
complicat determinar quina ha estat la quantitat 
exacta que ens ha cobrat al llarg de tot un any. 
No obstant això l’OFDM és, sobretot, una acció 
pública i col•lectiva de denúncia del militarisme 
i una interpel•lació a la societat. És molt més 
important el fet d’objectar que la quantitat 
objectada, per això, qualsevol quantitat, per petita 
que puga ser, és vàlida.

En ambdós casos és molt fàcil:

a. - Fes la declaració de la renda fins a arribar 
a l’apartat de “Retencions i altres pagaments 
a compte” Ratlla un dels sub-apartats que no 
utilitzes i escriu damunt: “Per Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar”. A la casella afegeix la quantitat 
que vas a objectar (la quota fixa de 666 euros o 
qualsevol quota oberta que hages decidit).

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

RECORDA:
 Abans de realitzar la declaració, 
ingressa la quantitat de la teva 
Objecció Fiscal a la Despesa 
Militar en el projecte alternatiu 
que has triat. Demana que al 
concepte del rebut que et donen 
en el banc aparega “Objecció 
Fiscal a la Despesa Militar”.

 No oblidis adjuntar amb la 
declaració el justificant de 
l’ingrés.

 És convenient que adjuntis 
també un escrit adreçat 
al delegat / a d’Hisenda 
manifestant els motius del teu 
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.
Dubtes:  
630 84 65 11 (Paco),  
661 14 55 64 (Adrián).

Proposta de carta per al delegat / ada d’Hisenda
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 a la societat, no puc, no vull, col•laborar amb aquesta despesa, amb la preparació de les guerres. Per això, faig decla-
ració expressa de la meva 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 vaig exposar més amunt, aquesta part dels meus impostos que no tracte de defraudar sinó que desvie cap a un fi 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 fer l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar, perquè desobeir les normes injustes és políticament necessari, demo-
cràticament saludable i èticament exigible. Perquè les Guerres són un crim contra la Humanitat.

Atentament, quedant a la seva disposició,

Signat:         En ............................., a ....... de .......... ....... de 2012



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

Grup AntimilitaristaTortuga
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 objecció fiscal: www.nodo50.org/objecionfiscal

Per a més informació, consultes, xerrades, materials etc. tel. 630 84 65 11 (Paco), 

COL•LECTIU PER LA CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA 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 Noviolència.
Direcció: A. Veïns La Mistera, Plaça Centenari 19, 03802, Alcoi

N º compte: Bancaixa 2077 0275 92 1100548002

CLUB D’AMICS DE LA UNESCO D’ALCOI
Prop de 40 anys avalen l’existència d’aquest espai modest però actiu que té com 
a nord la defensa dels Drets Humans: Perquè, “la nostra cançó no és la de l’exèrcit 
que parla de pàtria, d’enemic i de victòria. La nostra és una música no estrident, és 
pacífica i pacifista”.
Direcció: UNESCO-Alcoi c / Cid 12 Baixos 03803 Alcoi

N º compte: 2090-1100-86-0200172571

 RADIOAKTIVA (ALCOI)
Som un Projecte de ràdio lliure i autogestionada que pretenem desenvolupar una 
tasca de  crítica social i de comunicació alternativa des de les ones radiofòniques. 
107.6 Fm per  Alcoi i voltants o a la web: www.radioaktivat.org/
 mail: radioaktivafm@gmail.com

 No compte: La Caixa 2100-5042-30-0100085734

 ESPAI PER A CRÉIXER LA SERRADA (ALCOI)
Som una escola lliure per a nens / 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’auto-regulació i la democràcia participativa. Vine a conèixer!
recerk@gmail.com

N º compte: CAM 2090 0345 59 0000638441

GRUP ANTIMILITARISTA TORTUGA
Per fer front al militarisme -sempre seguint els principis de la Noviolència- fem 
servir com a eines de confrontació l’Acció Directa Noviolenta i la Desobediència 
Civil, i com a formes organitzatives i de construcció d’una realitat social i 
econòmica alternativa, l’autogestió i l’assemblearisme.

N º de Compte: 1491 0001 27 200814115

L’ATENEU (CENTRE SOCIAL BARRI DEL PARTIDOR, ALCOI)
Els Diners aniran destinats a la rehabilitació de l’edifici i el local. La rehabilitació 
d’aquest espai comença fa prop de cinc anys, però ja a arriba a la seua fase final. 
Amb la darrera empenta donarem al barri del Partidor un centre social on es 
continue lluitant per la Transformació social.
C / Forn del vidre, 4 - 03801 Alcoi

N º compte: LA CAIXA 2100-5042-36-0100174270

COLLA ECOLOGISTA-CULTURAL “EL CAMPANÀ” (CREVI-
LLENT)
La Colla Ecologista-Cultural “el Campanà” de Crevillent és una associació que difon, 
fa i lluita per la conservació del patrimoni mediambiental i cultural de Crevillent 
des de 2004. A Tot aquest temps ha realitzat Activitats de tota mena per difondre 
aquests Valors treballant de forma assembleària i mantenint relació amb col•lectius 
afins.

N º compte: RuralCaixa 3082 1235 91 5214372525

L’ALFICÒS (ELDA-PETRER)
Som una associació de consum ecològic i responsable que té el seu àmbit 
d’actuació i desenvolupament en el Vinalopó Mitjà. Els fins de la nostra associació 
són aconseguir aliments de màxima qualitat prioritzant el consum local i proper. 
Des d’aquests objectius pretenem qüestionar el sistema econòmic des de l’arrel 
potenciant relacions econòmiques alternatives i humanitzadores.

N º compte: Caixapetrer 3029 7246 51 2710000380

COL•LECTIU ECOLOGISTA MARGALLÓ (ELX)
És el col•lectiu ecologista d’Elx. Integrat actualment en Ecologistes en Acció, 
segueix lluitant després de més de trenta anys pel medi ambient, la conservació del 
patrimoni i, en general, per tot allò que serveixi per fer aquest món més humà i 
habitable.

N º compte: 3082 1467 71 4988879716
 RÀDIO MUTANT (ALACANT)
Ràdio Mutant, és una eina al Servei del canvi social, mitjançant l’emissió, tant per 
internet com per FM, de programes amb continguts crítics i alternatius. Ràdio 
Mutant és la ràdio lliure d’Alacant.

N º de compte: 2090 0237 33 0100879796

COOPERATIVA AUTOGESTIONÀRIA EL SACRE (ELX)
Una cooperativa que pretén que siguen tots els éssers humans -i no el poder- els 
qui gestionen les seues vides i els seus recursos. Per això apostem, com a eines, 
per l’assemblearisme i l’autogestió. La cooperativa està en els seus primers 
passos i qualsevol recurs obtingut es dedicarà a les necessitats d’infraestructura 
necessàries per posar en marxa el projecte.

 N º de compte: CAM 2090 4201 17 0001777806
 

ESPAI D’APRENENTATGE VIVENCIAL “EL JARDÍ DELS SOM-
NIS” (ALACANT-ELX)
És un Projecte Educatiu on l’eix Fonamental és el respecte del ritme individual
 i la cura de les emocions dels xiquets i els xiquetes. L’aprenentatge és dóna 
mitjançant  les experiències plaents a través del joc i de l’experimentació. És un 
espai de continuïtat per a un estil de criança respectuosa i amorosa.
 

N º compte: Caixa d’Arquitectes 3183 0300 13 000105 0772

DESTINACIONS ALTERNATIVES PROPOSADES PER A QUE ELS 
TEUS IMPOSTOS CONSTRUÏSQUEN LA PAU I NO LA GUERRA.
És possible que simpatitzes o formes part d’algun col•lectiu o 
iniciativa social que desenvolupe una tasca solidària, feminista, 
ecologista, veïnal, antimilitarista, pro-democràtica, cooperativista 
etc. Construir un món possible que valga 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 d’exercir 
una interessant labor social, promouen la pràctica de l’Objecció 
Fiscal a la Despesa Militar. Pots destinar els diners de la teva 
objecció a algun/s d’aquests col•lectius o a qualsevol altre que 
tries.
 

DESTINACIONS LOCALS DE LA PROVÍNCIA 
D’ALACANT CAMPANYA 2012


