
És possible que simpatitzes o formes part d'algun col·lectiu o iniciativa social que desenrotlle una tasca solidària,
feminista, ecologista, veïnal, antimilitarista, antiracista etc. Construir un món possible que valga la pena passa
per enfortir estes verdaderes �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 al Gast Militar. Pots destinar els diners de la teua objecció a algun/s d'estos col·lectius o a
qualsevol altre que elegisques.

-info
Per a més informació, consultes, xarrades, materials etc.

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

DESTÍ COL·LECTIU INTERNACIONAL

ENFORTIMENT DE L'OBJECCIÓ DE
CONSCIÈNCIA I LA INSUBMISSIÓ
EN DIVERSOS ESTATS D'AMÈRICA
LLATINA
L'objecció de consciència i la insubmissió al servici militar obligatori
són campanyes polítiques jóvens i emergents en nombrosos estats
d'Amèrica Llatina.

Paraguai, Equador, Guatemala, Bolívia... i especialment Colòmbia
i Xile (Estats estos últims en què es va a centrar principalment la
campanya) estan vivint processos de signe antimilitarista i noviolent
de gran interés, que es desenvolupen i creixen, en molts casos,
malgrat de circumstàncies molt desfavorables. Recolzar
solidàriament estes iniciatives és una aposta de gran utilitat en
l'actual context llatinoamericà, al mateix temps que una excel·lent
oportunitat de reforçar llaços d'unió entre antimilitaristes de les
dos vores de l'Atlàntic.

N. Compte Just Triodos Bank  1491 0001 21 0020002311
A nombre de "Objeción Fiscal al Gasto Militar"

DESTINS LOCALS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
�BARRI OBRER� D'ALTABIX

Col·lectiu veïnal d'Elx, amb quasi tres dècades d'existència.
Es caracteritza pel seu caràcter plenament asambleario, sense
càrrecs com el de president ni òrgans centrals de presa de decisions.
També es caracteritza per la seua total independència respecte a
cap partit polític i pel seu caràcter lluitador i reivindicatiu, constituint
un autèntic contrapoder popular en el Barri d'Altabix que l'Ajuntament
d'Elx mai ha pogut controlar malgrat dels seus molts esforços.
 Adreça: c. Bernabé del Campo Latorre 26, 03202 Elx.
                Tel. 96 661 27 28
 NÚM. compte: 2090 � 0185 � 75 -  0040143774

  COL.LECTIU PER LA CULTURA DE
PAU I NOVIOLENCIA DEL COMTAT I
L´ALCOIÀ

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 tractant d'implicar al màxim de persones
i sense cap altra font de finançament que les aportacions dels/les
propis/pròpies membres del col·lectiu.
Adreça: A. Veïns La Mistera, Plaça Centenari 19, 

     03802, Alcoi
  NÚM. compte: Bancaixa 2077 � 0275 � 92 - 1100548002

DESTINS LOCALS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT

AL GAST

OBJECCIO
FISCAL
MILITAR
2 007Uns PREssupOstos

pEr a matar

Una proposta desobedient que passa pel treball col·lectiu per la pau...

CLUB D'AMICS DE LA UNESCO ALCOI
     Prop de 40 anys avalen l'existència d'este espai modest però
actiu que té com a nord la defensa dels Drets Humans: �La nostra
pretensió és treballar per una societat informada, madura i
responsable. Des d'ací vivim i difonem amb les úniques armes en
què creiem: les paraules, l'expressió, l'art... Perquè, remetent-nos
a Joan Fuster, 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.�

Adreça: UNESCO-ALCOI c/ Cid 12 Baixos 03803 
Alcoi

   NÚM. compte: 2090 - 1007 - 67 - 0040027918

"ONDA PIRATA":
PROGRAMA DE COOPERACIÓ DE CGT-ALCOI AMB
EL CENTRE D'ESTUDIS LLIBERTARIS DE BOGOTÀ
   Este és un projecte de cooperació de la CGT d'Alcoi. Amb ell es
pretén donar a llum una ràdio lliure llibertària a Colòmbia. Esta
ràdio funcionarà en Internet i abordarà temàtiques com: conflicte
armat, moviment llibertari, programes d'opinió etc. Gràcies a �Onda
Pirata� es facilitarà el poder transmetre informació des de Colòmbia
a altres llocs i propiciar que altres ràdios lliures a nivell global
puguen retransmetre els seus programes i difondre les seues
notícies i accions.
   NÚM. compte: 2096 - 0201 - 11 � 3048854304

COLLA ECOLOGISTA I CULTURAL
�EL CAMPANÀ� (CREVILLENT)
    Som una associació de recent creació. Treballem per a preservar
la naturalesa, fomentar valors humans i solidaris amb el medi
ambient i impulsar la cultura en tots els seus àmbits. Per a això
organitzem reforestacions, marxes per la Serra, neteges, xarrades
culturals, tallers, etc, amb la finalitat que la gent conega el patrimoni
natural i cultural de Crevillent i ho aprecie.
 NÚM. compte: 2090 � 4101 � 88 - 0000968836

MARGALLÓ-ECOLOGISTES EN ACCIÓ
(ELX)
     El Margalló ha sigut un col·lectiu històric de referència en les
lluites alternatives succeïdes a Elx en les dos últimes dècades.
Compromés des dels seus inicis amb les reivindicacions del
moviment ecologista, la seua seu �el Centre Sociocultural El
Margalló- seguix albergant iniciatives de tota classe en pro d'un
món més just, solidari i en harmonia amb un medi ambient, per
desgràcia, cada vegada més degradat.
Adreça: c/ Solars, 40 � 03203 Elx

  NÚM. compte: CAM 2090 � 0141 � 12 - 0040317008

CAP
GUERRA

CAP

EXERCIT

Adreça postal Grup Tortuga

AA-MOC-ELX
c/. Ametler 26, pta 7,  03203 Elx.

    687 733 135 PabloAlternativa Antimilitarista IRG-WRI
www.antimilitaristas.org  - www.nodo50.org/objecionfiscal

DESTINS ALTERNATIUS PROPOSATS PER A QUE ELS TEUS
IMPOSTOS CONSTRUISQUEN  LA PAU  I NO LA GUERRA.



Malgrat dels enormes esforços que el poder realitza per a
edulcorar la realitat i fer-nos més �amable� la institució
militar, la veritat és que esta seguix sent una potent i terrible
ferramenta per a invadir països pobres i obrir vies de
penetració al negoci de les empreses del gran capital
transnacional. Companyies de matriu espanyola com a Repsol,
Unió Fenosa, Iberdrola... o grans institucions bancàries com
el Banc de Santander el BBVA, el BSCH o La Caixa entre
altres són els que es beneficien directament de que l'estat
Espanyol mantinga un important exèrcit d'agressió que els
distints governs no han dubtat a utilitzar, a l'ombra del gran
�aliat� nord-americà, en les mil i una guerres de rapinya que
proliferen hui en dia.

L'Estat Espanyol ve gastant una important quantitat de diners
públics en vendre-nos la irreal fantasia de que l'exèrcit és
democràtic i que la seua principal funció és la de socórrer
a les víctimes de catàstrofes i diverses emergències
humanitàries. Res més lluny de la realitat. La propaganda
oficial es veu cada vegada més incapaç d'ocultar la naturalesa
econòmica de les �missions en l'exterior�, la subordinació de

les Forces Armades espanyoles als interessos econòmics i
militars dels Estats Units, i l'activitat d'índole bèl·lica �molt
per damunt de la �tapadora� humanitària- que les tropes en
realitat exercixen allí.

Les bucòliques estampes de militars amb xiquets en braços
o atenent dispensaris mèdics cada vegada són més incapaçes
de dissimular el terrible patiment i mort que els/les nostres/as
militars contribuïxen a portar a eixos desgraciats llocs.
L'Objecció Fiscal al Gast Militar és un medi al servici de la
Pau. Amb ella pretenem que ni un sol euro es destine a la
guerra, a la invasió de països pobres per motius econòmics
o a fabricar/investigar armes que maten a essers humans.
Es tracta d'un gest senzill i compromés que qüestiona i
desobeïx la legitimitat del militarisme. L'Objecció Fiscal al
Gast Militar, com a ferramenta de la Noviolencia,  proposa
un debat ciutadà sobre el model de defensa que desitgem
per al nostre Estat, impulsa una societat més justa i
respectuosa amb altres cultures, i obri el camí a un futur
món desmilitaritzat.
afegix també les teues raons...

Hi ha maneresmaneres PerPer a les 2 opcionsa les 2 opcions
A. QUOTA PERCENTUAL

a.- Fes la declaració de la teua renda fins a arribar
a l'apartat de Quota Líquida.

b.-Calcula el 12% d'eixa quantitat (percentatge que
es correspon amb el gasto militar total de l'Estat
Espanyol per a l'any 2007).

c.-Continua fent la declaració. Quan arribes a l'apartat
de �Retencions I La Resta de Pagaments a Compte�,
ratlla u dels subapartats que no utilitzes i escriu
damunt: �Per Objecció Fiscal al Gast Militar�. En la
casella afig la quantitat que havies calculat abans en
el pas b.

d.-Acaba normalment la resta de la declaració.

B.QUOTA FIXA
a.-Fes la declaració de la renda fins a arribar a l'apartat
de �Retencions I La Resta de Pagaments a Compte�.
Ratlla u dels subapartats que no utilitzes i escriu
damunt: �Per Objecció Fiscal al Gast 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.

Principals dubtes al fer  l ´ OFGM

 Puc fer OFGM si la declaració d'hisenda m'ix a tornar?
Sí, ja que l'Estat ja m'ha cobrat impostos al practicar-
me retencions. Ara li demanaré que em torne el que
em toca, més el percentatge dels diners que m'han
retingut que es correspon amb el gast militar.

 I si no he de declarar?
Encara que no faça falta declarar per no haver arribat
als ingressos mínims, sempre es pot fer la declaració i
reclamar a Hisenda la part proporcional del que m'han
retingut que es correspon amb el gast militar, o la quota
fixa de 84 euros.

Què passa si la declaració me l'envien feta perquè la
signe i l'envie per correu?
Puc no firmar-la i fer-la normalment, reomplint l'imprés
que jo mateix adquirisca i presentant-ho en el banc o
en la Delegació d'Hisenda.

Què es fa si la declaració me la fan amb un programa
informàtic?
Demanar-li a qui te l'haja fet que no l'envie. El millor
és que te la imprimisca. Te l'emportes a casa i copies
manualment totes les dades �afegint el càlcul de l'OFGM
tal com ho hem explicat abans, més el rebut del teu
ingrés i la carta al Delegat d'Hisenda- a un imprés que
hauràs adquirit en un estanc o en Hisenda. Després la
presentes tu en Hisenda, o en el banc.

-A quines sancions m'arrisque?
Només en alguns casos Hisenda detecta �o es dóna per
assabentada- que l'Objecció ha tingut lloc. Quan Hisenda
ens fa una declaració paral·lela sol �reclamar-nos� els
diners que no hem pagat o el que ens ha tornat de més.
Només si ens negàrem a pagar s'anirien acumulant
interessos de demora (sempre molt xicotets) i en el cas
que la nostra negativa persistira ens podríem arriscar
a ser sancionats amb una xicoteta multa proporcional
als diners desviats, i que en tot cas podem recórrer
judicialment (hi ha alguna sentència favorable).

Quan acabes la declaració, ingressa la
quantitat de la teua Objecció Fiscal al Gast

Militar en el projecte alternatiu que hages
elegit. Demana que en el concepte del rebut
que donen en el banc aparega �Objecció
Fiscal al Gast 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
al Gast Militar, i així podrem saber tots/totes
els/les que som.

Correu electrònic: tortuga@nodo50.org
Correu postal: MOC-ELX c. ametler 26, pta
7, 03203 Elx, Alacant.

Les xifres parlen clar: per al Govern espanyol matar és més important que cuidar, curar, educar o
preservar l'entorn natural. Segons les anàlisis de José Toribio i de la Campanya "Per la pau, no a la
investigació militar", la maquinària militar, policial i armamentística rebrà l'any que ve el 12´16%
de tot el PGE; 23.052 milions d'euros, 63 milions d'euros diaris, un 5,7% més que el passat any 2006.

Un any més torna a augmentar el gast militar
de l'Estat Espanyol

La inversió públicaen investigació militar2 vegades més que per als equips d'investigació de les universitats5 vegades més que per a investigació sanitària
20 vegades més que per a investigació agrícola
300 vegades més que per a investigació educativa

Altres dades d'interés sobre

el gast militar espanyol
Increment respecte al 2006: 5,6%

Despesa militar en pessetes: 3 bilions 835.542 milions de pessetes

Despesa militar diaria en euros: 63,15 milions d'euros

Despesa militar per habitant: 524 euros (86.969 pessetes)

Informació àmplia sobre el Gast Militar espanyol 2007: www.nodo50.org/objecionfiscal

Comparació
amb ELS
PRESSUPOSTOS
D'altres
ministeris

Gast Militar (100%)

Industria (14,2 %)

Medi Ambient (7,6 %)

Agricultura, pesca i Al. (5,5 %)

Sanitat i Consum (3,8 %)

Cultura (3,1%)

Pero que és aixo de

l Objeccio Fiscal
al Gast Militar?

com hem de fer
la nostra objeccio?



Nom i cognoms. Direcció. Població...

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Senyor/a Delegat/a d'Hisenda.

Un any més arriba el moment de contribuir amb el IRPF al manteniment dels
serveis públics, i un any més no podem deixar d'escandalitzar-nos per la immensa
quantitat de diners dedicats al gast militar, que com sabreu, no comprén únicament
el pressupost destinat al Ministeri de Defensa, sinó que s'amaga en partides
assignades a molts altres ministeris, resultant finalment més del doble del
reconegut oficialment.

L'estat espanyol dedica al negoci de la mort i la destrucció 23.052 milions d'euros,
superant així els pressupostos d'Educació, Cultura, Treball, Servicis Socials i Medi
Ambient junts.

Per això un any més em sume a la Campanya d'Objecció Fiscal al Gast Militar,
una campanya de Desobediència Civil, noviolenta i d'àmbit estatal i internacional
que té més de dos dècades d'antiguitat i que cada any afig més i més ciutadans/as
desobedients, a fi d'aconseguir la desmilitarització de la política econòmica, i
reclamar per als impostos un fi conseqüent amb valors de Solidaritat, Pau i
Justícia; principis que estime bàsics per a l'articulació social. Per tant, junt amb
altres persones, decidisc conscient, pública i col·lectivament NO FINANÇAR EL
GAST MILITAR, no col·laborar amb els exèrcits i demanar la seua desaparició.

No oblidem que algunes d'estes qüestions queden fora de la vostra competència,
però altres no. Així doncs, li adjunte este ingrés en el banc de la meua quota
d'Objecció Fiscal al Gast Militar per valor de ______euros, destinats a l'entitat
_____________________________. Amb esta quantitat es finançarà un projecte
col·lectiu que pense servirà per a construir un món més just i solidari, un món
en Pau.

Finalment us convide a realitzar l'Objecció Fiscal al Gast 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/as.

Atentament. Signatura.

MODEL DE CARTA PER AL DELEGAT D'HISENDA.
Pots copiar aquest model o fer un escrit més personal

Què valen les següents coses?

Navegant per Internet hem recopilat dades sobre el que costa engegar determinats serveis bàsics que es jutgen de gran
utilitat per part de la ciutadania, i hem establit la comparança amb el cost d'alguns artefactes bèl·lics d'aqueixos que
s'utilitzen per a matar persones.

COMPARATIVA GASTOS MILITARS

El cost dels uns i els altres està arrodonit, ja que segons unes pàgines o unes altres hi ha menudes variacions. Dir que el
cost de la maquinària bèl·lica l'hem obtingut de pàgines relacionades amb empreses d'armament o fòrums d'entesos en
aquesta qüestió gens sospitosos de simpatitzar amb les nostres idees antimilitaristes.

Crida l'atenció el descomunal preu d'alguns armaments, i més si es té en compte tot el que podria fer-se en la societat
si s'eliminara aquesta inútil despesa. Cal reconèixer que aquesta llista és aproximada, escassa i incompleta.

Necessitats socials

Un pavelló poliesportiu: 484.000 �

Un centre cultural: 800.000 �

Una escola infantil: 1.500.000 �

Un col·legi de primària amb totes les seues dotacions:
4.800.000 �

Atenció social durant un any a 3.000 persones
en necessitat extrema: 1.200.000 �

Un hospital: 35.000.000 �

Capritxos dels militars

Un míssil Tomahawck 1.000.000 �

Un tanc M1 A1 Abrams 4.300.000 �

Un helicòpter Eurocopter Tigre: 12.000.000 �

Un cazabombarder Eurofighter Typhoon: 25.000.000 �

Un cazabombarder F-22 (sense armament): 110.000.000 �

Un submarí S-80: 450.000.000 �

Una fragata F-100: 600.000.000 �

Un avió �invisible� B-2: 1.900.000.000 �

Un portavions amb propulsió nuclear: 3.200.000.000 �

Així que podem comparar aproximadament les despeses:

5 centres culturalsequival a1 tanc M1 A1 Abrams 4.300.000 �

3 míssils Tomahawck equival a 2 escoles infantils

l' atenció social durant un any a
30.000 persones en necessitat extrema:

equival a1 helicòpter Eurocopter Tigre

3 hospitalsequival a1 cazabombarder F-22 (sense armament)


