
CAMPANYA 2016

FEM
OBJECCIÓ 
FISCAL 
A LA DESPESA MILITAR
per a que els nostres impostos 

no paguen les guerres 
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És el desviament a entitats d'interès social 
de la part dels nostres impostos destinada 
a despesa militar QUÈ  ÉS?

QUANTS DINERS SUPOSA?

Tothom pot fer
OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR

encara que no estiga obligat a fer la declaració

La despesa militar estimada de l'any 2015 és: 

Despesa Militar14.671,36 
Ministeri de Defensa, aportacions 
a l'OTAN i a l'Eurocòs, 
Guàrdia Civil, investigació militar
i partides relacionades Milions d'euros

Total desviat de la 
despesa militar 

a les comarques del sud del País Valencià

Despesa Militar + DespesaControl Social

Pressupostos Generals
de l'Estat

Pressupostos 
Generals
de l'Estat

inclou deute militar, despeses autonòmiques relacionades
amb factor de correcció (pressupostat vs gastat)

Despesa
Control  Social 5.733,24Pressupostos Generals

de l'Estat
policia 
presons Milions d'euros

Despesa Militar + 
Despesa Control Social

habitants
46.439.864 persones

33.366,95 
Milions d'euros

718,76 €uros

dels pressupostos
generals de l'estat

6,47%6,47%

Font: Pressupostos Generals de l'Estat, Centre Delàs, Utopía Contagiosa i elaboració pròpia.

Comparativa Despesa Militar 
I altres ministeris

en milions d'euros
Despesa Militar
Ministeri de Defensa
+ Ministeri d'Interior
+ Estimacions   33.366

Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport  3.397

Ministeri d'Agricultura,
alimentació
i Medi Ambient  11.613

Ministeri de Sanitat,
serveis Socials
i Igualtat  2.285
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Tothom 
la pot fer
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Denunciem
la despesa militar

PúblicaDesobedientCol.lectiva

Empoderes 
als 

col.lectius

és molt    Fàcil  

BENEFICIS DE LA
CAMPANYA

ENVIES
LA INFO

http://www.grupotortuga.com/Campana-de-Objecion-Fiscal-al
http://www.grupotortuga.com/Como-se-hace-la-Objecion-Fiscal-al
http://www.nodo50.org/objecionfiscal/
http://www.objecciofiscal.org/index.php/ca/

Escriu-nos a tortuga@nodo50.org
Telefona al: 644 469 314 

DUBTES

DESVIES
ELS DINERS

FAS LA 
DECLARACIÓ

Fas la declaració de forma normal amb el programa PADRE, 
fins a la casella 543, pag. 16 on escrius la quantitat que vols desviar. 
Continues fent la declaració fins al final. Imprimeixes i ratlles 
“Retencions art.11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consell” 
i escrius “Per Objecció Fiscal a la Despesa Militar”. 
La presentes en la teua entitat bancària o en una oficina d'Hisenda. 
No t'oblides d'adjuntar el rebut de la transferència i una carta al 
delegat d'hisenda explicant-li les teues raons.

Tria una destinació. Fes una transferència o ingrés en compte per la 
quantitat que desitges desviar. La quantitat no importa. Guarda el document.

Informa'ns de la teua objecció per fer un recompte al final. 
Envia un correu a tortuga@nodo50.org  o emplena l'enquesta de  
http://www.nodo50.org/objecionfiscal/formulari/2015. 

COM ES FA?



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

COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA 
ECOLOGISTES EN ACCIÓ D'ALCOI
Entre les seues activitats destaca la lluita contra les agressions urbanístiques, 
la defensa dels espais naturals, la mobilitat sostenible, el consum 
responsable, etc.

IBAN: ES20 3159 0065 49 2397652120

CLUB D´AMICS DE LA UNESCO D´ALCOI
Associació sense ànim de lucre que des de 1968 treballa per la defensa dels 
drets humans mitjançant l'educació, la ciència, la cultura i la informació, que 
són els fonaments de la Unesco i les Nacions Unides

.IBAN: ES81 3159 0065 4324 0114 6226

ATENEU CULTURAL EL PANICAL ALCOI
El projecte pretén dotar al barri del Partidor d'un centre social on els veïns i 
diversos col·lectius socials de la ciutat puguen reunir-se i projectar activitats 
de manera autònoma. Per dur a terme aquest projecte, i després de 8 anys de 
reforma integral de l'edifici, ens cal finalitzar la rehabilitació interior del baix 
del nº 4 del c / Forn del Vidre, al centre històric d'Alcoi.

IBAN: ES72 2100 5042 36 0100174270

COL·LECTIU ECOLOGISTA MARGALLÓ 
ELX
Segueix lluitant després de més de trenta anys pel Medi Ambient, 
la conservació del patrimoni i en general per tot allò que servisca per fer 
aquest món més humà i habitable.

IBAN: ES28 1491 0001 29 2108678620
ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS  I 
CONSUMIDORS ECOLÒGICS TERRA 
VIVA CREVILLENT
Som un projecte de producció i consum responsable a preus assequibles, 
basat en la confiança mútua (entre agricultor i consumidor) i sense 
intermediaris. Ens basem en els principis d'horitzontalitat, assemblearisme, 
sobirania alimentària, sostenibilitat ecològica, Justícia social i viabilitat 
econòmica.

IBAN: ES72 3005 0047 5623 2522 0719

Grup Antimilitarista Tortuga
www.grupotortuga.com – tortuga@nodo50.org
Adreça postal: MOC-ELX, c/ Ametler, 26, pta.7, 03203, Elx.
Per a més informació, consultes, xerrades, materials, etc .:.:
tel. 644 469 314 

Alternativa Antimilitarista - MOC
www.antimilitaristas.org IRG-WRI
www.nodo50.org/objecionfiscal/

Destinació col·lectiva a 
nivell de l’estat espanyol

Projecte documental: Desobedientes: la insumisión presa

Sr./Sra. Director/a de l’Agència Estatal Tributària:

Amb el pagament dels impostos contribuïsxe 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 dels meus impostos 
que no tracte de defraudar sinó que desvie cap 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.

Atentament    Signat

Model de carta per a 
l'agència estatal tributària
DESTINACIONS ALTERNATIVES 
PROPOSADES PERQUÈ ELS TEUS 
IMPOSTOS CONSTRUÏSQUEN LA PAU 
 És possible que simpatitzes o formes part d’algun col•lectiu o 
iniciativa social que desenvolupe una tasca solidària, feminista, 
ecologista, veïnal, antimilitarista, prodemocràtica, cooperativis-
ta, etc. Construir un món possible que pague la pena passa per 
enfortir aquestes veritables “defenses” socials com una alternati-
va 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 algun/s d’aquests 
col•lectius o a qualsevol altre que tries

Destinacions locals 
de la província d’Alacant

IBAN: ES98 1491 0001 2920 1742 1021


