
Una proposta desobedient que passa pel treball col.lectiu per 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, 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”

s, que a més d'ocupar una interessant labor social, promouen la pràctica de l'Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar. P s.
Hi ha una destinació de solidaritat internacional proposada eng , i al costat d'ell un ventall 
d'entitats de la província d'Alacant que formen part d'aqueixa xarxa humana transformadora que a poc a poc creix i s'estén molt prop de 
nosaltres. 

Xarxa La´Onf per una alternativa noviolenta a l'Iraq
La´Onf (no-violència en àrab) és una xarxa d'organitzacions iraquianes i individuals, de tots els grups religiosos i 
ètnics, amb diferents posicions ideològiques i polítiques, que s'han unit per a promoure la no-violència com 
l'opció més efectiva per a lluitar per un Iraq independent, democràtic i en pau. Realitzen activitats pertot arreu 
per a promoure la seua tasca.
Núm. de compte: Triodos Bank 1491-0001-21-0020002311 (a nom de la campanya, no cal posar titular). 

Per a més informació sobre les destinacions col.lectives i locals 
visita la web  http://www.grupotortuga.com

Destinació col.lectiva internacional

Destinacions locals Alacant  

Grup AntimilitaristaTortuga Elx-Alacant
www.grupotortuga.com - tortuga@nodo50.org
Alternativa Antimilitarista www.antimilitaristas.org  IRG-WRI
Web objeción fiscal: www.nodo50.org/objecionfiscal

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

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

+info

CAMPANYA CONTRA LA DESPESA MILITAR

PRACTICA L'OBJECCIÓ FISCAL

Nota: Algunes d'aquestes destinacions han acordat una fórmula perquè ningú s'arrisqui a pagar dues vegades els seus impostos. Si Hisenda finalment 
reclama a la persona objectora el que aquesta ha desviat, les destinacions es comprometen a reemborsar-li la quantitat que va objectar si la persona 
objectora ho sol.licita. Si vols acollir-te a aquesta fórmula de OFGM "segura" posa't en contacte amb Tortuga i et direm quines destinacions locals 
tenen acordada aquesta fórmula

Associació Artegalia (Alacant)    
) L'Associació alacantina Artegalia, dedicada a la comunicació 
social a través de la seva ràdio cultural "Artegalia Radio", ha 
engegat una iniciativa amb l'objectiu de convertir als ciutadans 
en "periodistes de carrer".   www.artegalia.com

Núm. de compte: 2090 3020 21 0001037685

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: A. Veïns La Mistera, Plaça 
Centenari 19, 03802, Alcoi

Núm. de 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:
“La nostra pretensió és treballar per una societat informada, 
madura i responsable.”
Adreça: UNESCO-Alcoi c/ Cid 12 Baixos 03803 Alcoi

Núm. de compte: 2090 1100 85 0041027921

Ateneu Llibertari l’Escletxa (Alacant) 
rals 

com la presentació de llibres,
documentals, xerrades sobre diverses temàtiques, etc. Així com de 
donar suport i promoure lluites contra tot allò que ens oprimeix. 
http://escletxa.org       e-mail: ateneu@riseup.net

Núm. de compte: 2100 1815 73 0100418481
Associació de veïns "Barri Obrer" d'Altabix (Elx) 
Es caracteritza pel seu caràcter plenament assembleari, sense 
càrrecs com el de president ni òrgans centrals de presa de 
decisions. També es caracteritza per la seua total independència 
pel que fa a cap partit polític i pel seu caràcter lluitador i 
reivindicatiu.

Adreça: c. Bernabé del Campo Latorre 26, 03202 Elx. Tel. 96 661 27 28 
Núm. de compte: 2090 0185 75 0040143774

Radioaktiva (Alcoi) 
En la 107.6 de la FM, és 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 independent econòmicament i 
políticament, oferint una programació mes plural i diversa.
Tenen web nova: http://radioaktiva.xamsa.org Graella, notícies.

Núm. de compte: La Caixa 2100 5042 30 0100085734

Espai per a crèixer "La Serrada" Alcoi   
La Serrada és 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'autoregulació i la 
democràcia participativa. Veniu a conèixer-nos! 
www.laserrada.org

Núm. de compte: CAM 2090 0345 59 0000638441

Biblioteca Social Cals Flares Alcoi 
Projecte de biblioteca popular contraposat al model de cultura de 
masses, on la idea és compartir i no consumir. Més de 2.000 
referències entre llibres, revistes, música i vídeos. Funciona de forma 
assembleària i és un espai habilitat per a la lectura i l'estudi.

Núm. de compte: Triodos B. 1491 0001 27 0020006081    

"Manos Argentinas" C ctiu Atacatá   
El projecte de cooperació internacional “Mans Argentines” consisteix a crear a Espanya una xarxa de comercialització de productes 
artesanals elaborats per microemprenedors adscits a la Xarxa Gesol (Mutual de Gestió Solidària http://www.gesol.org.ar/ que és l'entitat 
que coordina el projecte a Argentina.  Núm. de compte: La Caixa 2100 1533 14 0100465395

Destinacions alternatives 
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Quin és el percentatge de Despesa Militar enguany? 

¿Què és la OFGM?

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 a desviar una part d'aquests 
impostos a un projecte que treballe en la defensa d'un 
progrés social solidari. 

Objecció Fiscal a la Despesa Militar a Alacant

Despesa Militar  Militar “pròpiament dita” (Ministeri de Defensa, aportacions a l'OTAN i 
l'euroexèrcit, Guàrdia Civil, Investigació militar pública, CNI i partides relacionades):
18.609,6 milions d'euros. 
És l'11,8 % dels Pressupostos Generals de l'Estat. 

Despesa Militar + Control Social  
(tots els anteriors més la despesa policial i de les presons): 
27.129,84 milions d'euros
És el 17,21% dels Pressupostos Generals de l'Estat. 

Com es fa l'Objecció?
Per a ambdues opcions

QUOTA PERCENTUAL
a.- Fes la  teua declaració de la renda fins a arribar a 
l'apartat de Quota resultant de l'Autoliquidació.
b.- Calcula a la teua elecció l'11,80% d'aqueixa quantitat 
(percentatge que es correspon amb la Despesa Militar 
espanyola del 2008), o el 17,21 % (percentatge de 
Despesa Militar + Control Social)
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 afegeix 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. Tatxa 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 (com a denúncia pels 84 països més 
empobrits pel deute extern).
b.-Acaba normalment la resta de la declaració

Hi ha maneres2
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. Baixa-te'l de la web, 
o sol.licita'l on hages trobat aquest fullet.

Molt important: Ens escrius per dir-nos 
que has fet Objecció Fiscal a la Despesa 
Militar, i així podrem saber quanta gent 
som.

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

o via email: tortuga@nodo50.org

- Puc fer OFGM si la declaració d'hisenda m'ix a retornar?

Sí, ja que l'Estat ja m'ha cobrat impostos al practicar-me retencions. Ara li demanaré que 
em retorne el que em toca, més el percentatge dels diners que m'han retingut que es 
correspon amb la despesa militar.

- I si no he de declarar, o el resultat de la meua liquidació és zero?

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 la despesa militar, o la quota fixa de 84 euros. Actuarem de la mateixa 
manera cas que la nostra liquidació done la quantitat zero.

- I si pagar els 84 euros o el percentatge que em correspon és excessivament 
onerós per a la meua economia?

En aqueix cas podem fer una Objecció "parcial", desviant solament la quantitat que 
jutgem que no suposa un problema per a la nostra economia: 50 euros, 30, 10... Haurem 
sumat una objecció més i amb ella la nostra veu en contra de la despesa militar i el nostre 
gest en part simbòlic, en part real. 

Dubtes i  Preguntes

L'Objecció Fiscal a la Despesa Militar és una de les parts 
de les quals consta la campanya anual que es realitza en 
l'Estat Espanyol contra les Despeses Militars 

Enguany l'OTAN s'ha reunit per a celebrar amb magnificència el 60 aniversari de la seua creació en Baden Baden, Khel 
i Estrasburg. A aquesta festa del militarisme primermundista agressiu i depredador dels recursos dels països empobrits 
han acudit els caps d'estat dels països de l'aliança i tot el gup de prohoms de les institucions que consagren i defensen 
el sistema capitalista. No en va estem en temps crítics per a aquest model i la trobada ha suposat una bona ocasió per 
a tractar d'apuntalar la que ve sent la seua millor eina per al control de recursos, mercats, rutes… i tot allò que es 
precisa perquè la riquesa mundial fluïsca i es concentre en uns pocs llocs del planeta i en mans d'uns pocs “triats”.

incrementa el perill de noves guerres amb les seues intervencions militars pertot arreu.
Tampoc s'ha d'oblidar que quan es va quedar sense enemics, amb la caiguda de la Unió Soviètica, quan hauria d'haver 
desaparegut, s'han inventat un objectiu estratègic que els garanteix treball per molt de temps: es tracta de la guerra 
contra el terrorisme, que ara per ara els serveix per a justificar la seua intervenció a Afganistan. L'augment de 5.000 
soldats, compromés pels membres de l'OTAN a Estrasburg, és superior als 4.000 que recentment va demanar els Estats 
Units amb motiu de les eleccions afganeses. El govern espanyol, complint tots els pronòstics, segueix la seua estratègia 
de militarització de les seues relacions internacionals i ha promés l'enviament de 450 soldats més, la qual cosa 
pràcticament duplicarà la presència militar espanyola en la guerra d'Afganistan.
Per altra banda, l'elevada despesa militar de l'OTAN, que suposa el 67% de la despesa militar mundial, impulsa noves 
carreres d'armament, i és directament responsable de l'increment de les despeses militars dels governs dels seus 
membres i d'aquells que se senten amenaçats per les seues intervencions; per aquesta raó és responsable també de 
l'impuls de la indústria i el comerç d'armes mundials. Fins i tot sense guerra, l'OTAN ja mata ara mateix. Els mitjans 
econòmics vinculats a la despesa militar de l'OTAN es resten d'altres fins, com per exemple, les prestacions socials, la 
lluita contra la pobresa o la provisió de serveis sanitaris.

L'OTAN celebra el seu 60 aniversari

Web objecció fiscal: www.nodo50.org/objecion�scal
Web de Tortuga: www.grupotortuga.com
Web de AA-MOC Antimilitaristas: www.antimilitaristas.org

Informació àmplia sobre la Despesa Militar espanyola el 2009:

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 destina a la DESPESA MILITAR i desviar-lo a un projecte 
alternatiu PER LA PAU...

Recorda:

- Què passa si la declaració me l'envien feta perquè la signe i l'envie per correu?

Puc no signar-la i fer-la normalment, emplenant l'imprés que jo mateix adquirisca i 
presentant-lo 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 feta que no l'envie. El millor és que te la imprimisca. Te la duus 
a casa i copies manualment tots les dades –afegint el càlcul de la 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 allò que ens ha retornat de més. Només si ens negàrem a pagar 
s'anirien acumulant interessos de demora (sempre molt menuts) i en cas que la nostra 
negativa persistira ens podríem arriscar a ser sancionats amb una menuda multa 
(proporcional als diners desviats, i que en tot cas podem recórrer judicialment (hi ha 
alguna sentència favorable).  

- Què passa si la declaració me l'envien feta perquè la signe i l'envie per correu?

Puc no signar-la i fer-la normalment, emplenant l'imprés que jo mateix adquirisca i 
presentant-lo 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 feta que no l'envie. El millor és que te la imprimisca. Te la duus 
a casa i copies manualment tots les dades –afegint el càlcul de la 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 allò que ens ha retornat de més. Només si ens negàrem a pagar 
s'anirien acumulant interessos de demora (sempre molt menuts) i en cas que la nostra 
negativa persistira ens podríem arriscar a ser sancionats amb una menuda multa 
(proporcional als diners desviats, i que en tot cas podem recórrer judicialment (hi ha 
alguna sentència favorable).  

+info
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Quin és el percentatge de Despesa Militar enguany? 

¿Què és la OFGM?

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 a desviar una part d'aquests 
impostos a un projecte que treballe en la defensa d'un 
progrés social solidari. 

Objecció Fiscal a la Despesa Militar a Alacant

Despesa Militar  Militar “pròpiament dita” (Ministeri de Defensa, aportacions a l'OTAN i 
l'euroexèrcit, Guàrdia Civil, Investigació militar pública, CNI i partides relacionades):
18.609,6 milions d'euros. 
És l'11,8 % dels Pressupostos Generals de l'Estat. 

Despesa Militar + Control Social  
(tots els anteriors més la despesa policial i de les presons): 
27.129,84 milions d'euros
És el 17,21% dels Pressupostos Generals de l'Estat. 

Com es fa l'Objecció?
Per a ambdues opcions

QUOTA PERCENTUAL
a.- Fes la  teua declaració de la renda fins a arribar a 
l'apartat de Quota resultant de l'Autoliquidació.
b.- Calcula a la teua elecció l'11,80% d'aqueixa quantitat 
(percentatge que es correspon amb la Despesa Militar 
espanyola del 2008), o el 17,21 % (percentatge de 
Despesa Militar + Control Social)
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 afegeix 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. Tatxa 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 (com a denúncia pels 84 països més 
empobrits pel deute extern).
b.-Acaba normalment la resta de la declaració

Hi ha maneres2
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. Baixa-te'l de la web, 
o sol.licita'l on hages trobat aquest fullet.

Molt important: Ens escrius per dir-nos 
que has fet Objecció Fiscal a la Despesa 
Militar, i així podrem saber quanta gent 
som.

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

o via email: tortuga@nodo50.org

- Puc fer OFGM si la declaració d'hisenda m'ix a retornar?

Sí, ja que l'Estat ja m'ha cobrat impostos al practicar-me retencions. Ara li demanaré que 
em retorne el que em toca, més el percentatge dels diners que m'han retingut que es 
correspon amb la despesa militar.

- I si no he de declarar, o el resultat de la meua liquidació és zero?

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 la despesa militar, o la quota fixa de 84 euros. Actuarem de la mateixa 
manera cas que la nostra liquidació done la quantitat zero.

- I si pagar els 84 euros o el percentatge que em correspon és excessivament 
onerós per a la meua economia?

En aqueix cas podem fer una Objecció "parcial", desviant solament la quantitat que 
jutgem que no suposa un problema per a la nostra economia: 50 euros, 30, 10... Haurem 
sumat una objecció més i amb ella la nostra veu en contra de la despesa militar i el nostre 
gest en part simbòlic, en part real. 

Dubtes i  Preguntes

L'Objecció Fiscal a la Despesa Militar és una de les parts 
de les quals consta la campanya anual que es realitza en 
l'Estat Espanyol contra les Despeses Militars 

Enguany l'OTAN s'ha reunit per a celebrar amb magnificència el 60 aniversari de la seua creació en Baden Baden, Khel 
i Estrasburg. A aquesta festa del militarisme primermundista agressiu i depredador dels recursos dels països empobrits 
han acudit els caps d'estat dels països de l'aliança i tot el gup de prohoms de les institucions que consagren i defensen 
el sistema capitalista. No en va estem en temps crítics per a aquest model i la trobada ha suposat una bona ocasió per 
a tractar d'apuntalar la que ve sent la seua millor eina per al control de recursos, mercats, rutes… i tot allò que es 
precisa perquè la riquesa mundial fluïsca i es concentre en uns pocs llocs del planeta i en mans d'uns pocs “triats”.

incrementa el perill de noves guerres amb les seues intervencions militars pertot arreu.
Tampoc s'ha d'oblidar que quan es va quedar sense enemics, amb la caiguda de la Unió Soviètica, quan hauria d'haver 
desaparegut, s'han inventat un objectiu estratègic que els garanteix treball per molt de temps: es tracta de la guerra 
contra el terrorisme, que ara per ara els serveix per a justificar la seua intervenció a Afganistan. L'augment de 5.000 
soldats, compromés pels membres de l'OTAN a Estrasburg, és superior als 4.000 que recentment va demanar els Estats 
Units amb motiu de les eleccions afganeses. El govern espanyol, complint tots els pronòstics, segueix la seua estratègia 
de militarització de les seues relacions internacionals i ha promés l'enviament de 450 soldats més, la qual cosa 
pràcticament duplicarà la presència militar espanyola en la guerra d'Afganistan.
Per altra banda, l'elevada despesa militar de l'OTAN, que suposa el 67% de la despesa militar mundial, impulsa noves 
carreres d'armament, i és directament responsable de l'increment de les despeses militars dels governs dels seus 
membres i d'aquells que se senten amenaçats per les seues intervencions; per aquesta raó és responsable també de 
l'impuls de la indústria i el comerç d'armes mundials. Fins i tot sense guerra, l'OTAN ja mata ara mateix. Els mitjans 
econòmics vinculats a la despesa militar de l'OTAN es resten d'altres fins, com per exemple, les prestacions socials, la 
lluita contra la pobresa o la provisió de serveis sanitaris.

L'OTAN celebra el seu 60 aniversari

Web objecció fiscal: www.nodo50.org/objecion�scal
Web de Tortuga: www.grupotortuga.com
Web de AA-MOC Antimilitaristas: www.antimilitaristas.org

Informació àmplia sobre la Despesa Militar espanyola el 2009:

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 destina a la DESPESA MILITAR i desviar-lo a un projecte 
alternatiu PER LA PAU...

Recorda:

- Què passa si la declaració me l'envien feta perquè la signe i l'envie per correu?

Puc no signar-la i fer-la normalment, emplenant l'imprés que jo mateix adquirisca i 
presentant-lo 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 feta que no l'envie. El millor és que te la imprimisca. Te la duus 
a casa i copies manualment tots les dades –afegint el càlcul de la 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 allò que ens ha retornat de més. Només si ens negàrem a pagar 
s'anirien acumulant interessos de demora (sempre molt menuts) i en cas que la nostra 
negativa persistira ens podríem arriscar a ser sancionats amb una menuda multa 
(proporcional als diners desviats, i que en tot cas podem recórrer judicialment (hi ha 
alguna sentència favorable).  

- Què passa si la declaració me l'envien feta perquè la signe i l'envie per correu?

Puc no signar-la i fer-la normalment, emplenant l'imprés que jo mateix adquirisca i 
presentant-lo 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 feta que no l'envie. El millor és que te la imprimisca. Te la duus 
a casa i copies manualment tots les dades –afegint el càlcul de la 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 allò que ens ha retornat de més. Només si ens negàrem a pagar 
s'anirien acumulant interessos de demora (sempre molt menuts) i en cas que la nostra 
negativa persistira ens podríem arriscar a ser sancionats amb una menuda multa 
(proporcional als diners desviats, i que en tot cas podem recórrer judicialment (hi ha 
alguna sentència favorable).  
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Una proposta desobedient que passa pel treball col.lectiu per 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, 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”

s, que a més d'ocupar una interessant labor social, promouen la pràctica de l'Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar. P s.
Hi ha una destinació de solidaritat internacional proposada eng , i al costat d'ell un ventall 
d'entitats de la província d'Alacant que formen part d'aqueixa xarxa humana transformadora que a poc a poc creix i s'estén molt prop de 
nosaltres. 

Xarxa La´Onf per una alternativa noviolenta a l'Iraq
La´Onf (no-violència en àrab) és una xarxa d'organitzacions iraquianes i individuals, de tots els grups religiosos i 
ètnics, amb diferents posicions ideològiques i polítiques, que s'han unit per a promoure la no-violència com 
l'opció més efectiva per a lluitar per un Iraq independent, democràtic i en pau. Realitzen activitats pertot arreu 
per a promoure la seua tasca.
Núm. de compte: Triodos Bank 1491-0001-21-0020002311 (a nom de la campanya, no cal posar titular). 

Per a més informació sobre les destinacions col.lectives i locals 
visita la web  http://www.grupotortuga.com

Destinació col.lectiva internacional

Destinacions locals Alacant  

Grup AntimilitaristaTortuga Elx-Alacant
www.grupotortuga.com - tortuga@nodo50.org
Alternativa Antimilitarista www.antimilitaristas.org  IRG-WRI
Web objeción fiscal: www.nodo50.org/objecionfiscal

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

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

+info

CAMPANYA CONTRA LA DESPESA MILITAR

PRACTICA L'OBJECCIÓ FISCAL

Nota: Algunes d'aquestes destinacions han acordat una fórmula perquè ningú s'arrisqui a pagar dues vegades els seus impostos. Si Hisenda finalment 
reclama a la persona objectora el que aquesta ha desviat, les destinacions es comprometen a reemborsar-li la quantitat que va objectar si la persona 
objectora ho sol.licita. Si vols acollir-te a aquesta fórmula de OFGM "segura" posa't en contacte amb Tortuga i et direm quines destinacions locals 
tenen acordada aquesta fórmula

Associació Artegalia (Alacant)    
) L'Associació alacantina Artegalia, dedicada a la comunicació 
social a través de la seva ràdio cultural "Artegalia Radio", ha 
engegat una iniciativa amb l'objectiu de convertir als ciutadans 
en "periodistes de carrer".   www.artegalia.com

Núm. de compte: 2090 3020 21 0001037685

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: A. Veïns La Mistera, Plaça 
Centenari 19, 03802, Alcoi

Núm. de 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:
“La nostra pretensió és treballar per una societat informada, 
madura i responsable.”
Adreça: UNESCO-Alcoi c/ Cid 12 Baixos 03803 Alcoi

Núm. de compte: 2090 1100 85 0041027921

Ateneu Llibertari l’Escletxa (Alacant) 
rals 

com la presentació de llibres,
documentals, xerrades sobre diverses temàtiques, etc. Així com de 
donar suport i promoure lluites contra tot allò que ens oprimeix. 
http://escletxa.org       e-mail: ateneu@riseup.net

Núm. de compte: 2100 1815 73 0100418481
Associació de veïns "Barri Obrer" d'Altabix (Elx) 
Es caracteritza pel seu caràcter plenament assembleari, sense 
càrrecs com el de president ni òrgans centrals de presa de 
decisions. També es caracteritza per la seua total independència 
pel que fa a cap partit polític i pel seu caràcter lluitador i 
reivindicatiu.

Adreça: c. Bernabé del Campo Latorre 26, 03202 Elx. Tel. 96 661 27 28 
Núm. de compte: 2090 0185 75 0040143774

Radioaktiva (Alcoi) 
En la 107.6 de la FM, és 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 independent econòmicament i 
políticament, oferint una programació mes plural i diversa.
Tenen web nova: http://radioaktiva.xamsa.org Graella, notícies.

Núm. de compte: La Caixa 2100 5042 30 0100085734

Espai per a crèixer "La Serrada" Alcoi   
La Serrada és 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'autoregulació i la 
democràcia participativa. Veniu a conèixer-nos! 
www.laserrada.org

Núm. de compte: CAM 2090 0345 59 0000638441

Biblioteca Social Cals Flares Alcoi 
Projecte de biblioteca popular contraposat al model de cultura de 
masses, on la idea és compartir i no consumir. Més de 2.000 
referències entre llibres, revistes, música i vídeos. Funciona de forma 
assembleària i és un espai habilitat per a la lectura i l'estudi.

Núm. de compte: Triodos B. 1491 0001 27 0020006081    

"Manos Argentinas" C ctiu Atacatá   
El projecte de cooperació internacional “Mans Argentines” consisteix a crear a Espanya una xarxa de comercialització de productes 
artesanals elaborats per microemprenedors adscits a la Xarxa Gesol (Mutual de Gestió Solidària http://www.gesol.org.ar/ que és l'entitat 
que coordina el projecte a Argentina.  Núm. de compte: La Caixa 2100 1533 14 0100465395

Destinacions alternatives 

20
0

9

província 
2009 

 


