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Ja, però jo no estic obligat 
a fer la declaració d'hisenda Que no estigues obligat no significa que 

tingues prohibit fer-la. 
Tothom pot fer una declaració 
d'IRPF si ho desitja.

I no es pot reclamar altra quantitat?

És clar, pots objectar a més coses injustes i 
reclamar quantitats majors. O pots reclamar 
menys si vols, encara que el fet de reclamar 
molt o poc, en principi no altera molt les 
possibilitats de que hisenda et retorne aquests 
diners. A més no importen tant els diners com 
que siguem moltes persones objectores.

I per què voldria jo fer-la? 
Estic a l'atur (o jubilat, 
o estudiant o...) i, per tant, 
no pague impostos... 

- Pagues impostos cada vegada que 
compres alguna cosa o abones una factura, 
per exemple, elèctrica (l'IVA), consumixes 
benzina o alcohol (impostos especials), 
pagues una taxa municipal, una matrícula, 
una multa, etc. Quan termina l'any has pagat 
una dinerada d'impostos a l'estat. 
Si també tens nòmina, ja ni et conte. 

I quina relació té això amb 
la declaració d' hisenda?

- No et pots negar a pagar l'IVA o els 
especials, però sí pots aprofitar la 
declaració d'IRPF per demanar a 
l'estat que et retorne una part d' allò 
que li has pagat durant l'any.

Una part? 
Quina part? 
-

 Pots exigir que l'estat et 
retorne allò que durant 2014 
va invertir en despeses militars
i despeses relacionades amb 
el control social.

- I això quant és?

Alguns col·lectius calculem aquestes xifres any rere 
any. Hem constatat que la despesa militar, la major 
part de la qual es camufla repartida entre diversos 
ministeris, afegit a lo que l’estat es va gastar en 
control social, es a dir policies i presons, va sumar 
 41.393,28 milions d’euros. 
Si ho dividim entre els habitants censats de l'estat 
sortim a 890,87 euros cadascun. Aquesta podria 
ser la quantitat reclamada..



- I què faig amb els diners de l'objecció? 

Objectar és una forma de desviar impostos. 
Aquests diners no t'els quedes sinó que els 
dirigeixes cap a alguna destinació que tinga 
utilitat social. És a dir, els els dónes directament 
a persones de les quals et consta que estan 
construint una societat millor. 

I què passa 
amb la gent 
que sí ha de 
fer la 
declaració de 
l'IRPF?

 Doncs amb més raó encara poden 
objectar. En aquest cas allò que faran és 
descomptar la quantitat objectada d' allò 

que havien d'abonar a 
hisenda si la seua declara- 
ció és “a pagar”, o sumar-lo 

a la quantitat que reclamen si la 
seua declaració és “a retornar”.

A ma mare hisenda li envia un esborrany cada 
any i ella solament ha de tirar-lo a una bústia...

Doncs digues-li que enguany no ho faça. 
Si confirmes l'esborrany ja no pots fer 
Objecció Fiscal a la Despesa Militar.

Bé, aleshores si vull 
realitzar l'Objecció 
Fiscal a la Despesa 
Militar
, què he de fer?

- Pots consultar la informació 
detallada que oferixen algunes webs. 
Per exemple en la de Tortuga tenim un 
tutorial que t'ajuda a fer l'objecció 

pas a pas. 
De totes 
maneres et 
resumim el 
procés: 

Ingresses la quantitat que desitges 
objectar en la destinació triada i 
et guardes el resguard. Cal que 
conste en l'assumpte de l'ingrés 
que és una Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar.
Entres en la web d'hisenda, et 
descarregues (gratuïtament) el 
programa PADRE i  l'instal·les en el 
teu ordinador.
Des de la mateixa web d'hisenda 
pots descarregar-te el teu 
esborrany (t'el donen encara 
que no hages “existit” fiscalment 
durant l'any). 

Descarregues les dades 
d'aquest esborrany en el teu 
programa PADRE (es fa amb 
un click).

Si estàs d'acord amb les dades 
aportades per hisenda en el seu 
esborrany, passes directament al 
pas 6; si no és així, a soles o amb 
ajuda d'alguna persona que 
t'assessore, modifiques les dades que 
cregues convenient en la teua 
declaració. 
En una de les caselles de 
“Retencions i altres pagaments a 
compte” escrius la quantitat de 
diners que desitges objectar. 

Omples la resta de dades que et 
demana el programa PADRE (el 
número de compte on vols que 
t'ingressen els diners, per exemple). 

Envies telemàticament la teua 
declaració o �molt millor� la guardes 
en el teu ordinador, la imprimixes en 
paper, poses amb bolígraf “Objecció 
Fiscal a la Despesa Militar” a la 
casella que has utilitzat i la 
entregues  al teu banc o en hisenda. 

Comuniques a hisenda que has fet 
una objecció explicant els teus 
motius i MOLT IMPORTANT, ens 
informes a nosaltres perquè 
puguem dur els comptes de la 
campanya: tortuga@nodo50.org.

Ostres, quina faena!

Doncs encara que no ho cregues és molt fàcil. 
I trobaràs l'assessorament telefònic o directe que 
et puguem oferir des de Tortuga. Fins i tot oferim 
tallers gratuïts per a associacions i col·lectius.

Tot això està molt bé, però no crec que hisenda et 
retorne aquests diners que li reclames.

Encara que et puga estranyar, la veritat és que la majoria 
de les objeccions fiscals obtenen els diners que reclamen.
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Però si t'agafen segur que cau un bon marró

Doncs no. En el pitjor dels casos, si hisenda detecta l'objecció
 i decideix no admetre-la, simplement no t'abonarà en 
el compte bancari la quantitat que reclames. O et reclamarà 
la quantitat que has deixat d'abonar si en el teu IRPF 
et sortia a pagar. Si no et negues a retornar aquests diners 
no tindràs multes ni sancions de cap tipus. 

Què em contes! Però llavors per 
què això no ho fa cada any 
tothom?

Això mateix ens preguntem nosaltres

Decidit! Enguany seré una persona 
objectora a la Despesa Militar! 

DESTINACIÓ COL·LECTIVA A NIVELL DE L’ESTAT ESPANYOL CAMPANYA 2015

DESTINACIONS LOCALS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT CAMPANYA 2015

PROGRAMA DE NOVIOLÈNCIA 
DE LA INTERNACIONAL DE 

RESISTENTS A LA GUERRA (IRG)

Programa per a compartir recursos i ajudar a 
diferents col·lectius a projectar en la seua acció 
els principis de la noviolència.
IBAN: ES98 1491 0001 2920 1742 1021

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

COLLA ECOLOGISTA-CULTURAL 
«EL CAMPANÀ» CREVILLENT
Associació que difon, respecta i lluita per la conservació del patrimoni 
mediambiental i cultural de Crevillent des de 2004.

IBAN: ES76 3005 0047 51 2294642612

COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA 
ECOLOGISTES EN ACCIÓ D'ALCOI
Entre les seues activitats destaquen 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 de les Nacions Unides.

IBAN:ES21 0081 0267 84 00017 06180

ATENEU CULTURAL EL PANICAL ALCOI
El projecte pretén dotar al barri del Partidor d’un centre social on els veïns 
i veïnes i diversos col•lectius socials de la ciutat puguen reunir-se i 
projectar activitats de manera autònoma. Per dur endavant aquest 
projecte, i després de 8 anys de reforma integral de l'edifici, ens cal 
finalitzar la rehabilitació interior del baix del número 4 del carrer Forn del 
Vidre, al centre històric d’Alcoi. 

IBAN: ES72 2100 5042 36 0100174270

RADIOAKTIVA LA VALL VALL D'ALBAIDA 
Radioaktiva és una radio lliure i autogestionada que emet a les comarques 
de l'Alcoià, el Comtat i la Vall d'Albaida. Desenvolupa una tasca de crítica 
social i de comunicació alternativa gràcies a la gent que 
desinteressadament participa.

IBAN: ES 2045 6104 25 00006 24404
ATENEU L'ESTACIÓ ALBAIDA
L'ateneu és un espai autogestionat al cor del poble d'Albaida. El seu 
treball es basa en l'assamblea i el suport mutu i compren moltes vessants: 
revitalitzar el teixit social, treballar la consciència crítica i l'acció 
col·lectiva, autoformació i socialització de coneixements, etc.

IBAN: ES78 2045 6032 16 00001 15165

COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA 
EL SACRE ELX
Unes quantes persones que treballen altres formes de relació i alguna 
manera de posar en pràctica les seues idees d'organització social i 
econòmica alternativa.

IBAN: ES07 3005 0071 18 22925 50817

ESPAI D'APRENENTATGE VIVENCIAL 
«EL JARDÍ DELS SOMNIS»
És un projecte educatiu on l'eix fonamental és el respecte al ritme 
individual i la cura de les emocions dels xiquets i les xiquetes.

IBAN: ES96 3183 0300 13 00010 50772

GRUP ANTIMILITARISTA TORTUGA
Col·lectiu antimilitarista integrat per gent d'Elx, Alacant i rodalies. 
Treballem temes d'activisme confrontatiu, conscienciació i educació.

IBAN: ES08 3005 0071 14 2263030112 

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
Projecte de consum responsable a preus assequibles, basat en la 
confiança i sense intermediaris. Es basa en els principis de la sostenibilitat 
ecològica, la justícia social i la viabilitat econòmica.

IBAN: ES 72 3005 0047 5623 2522 0719

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.
Web objecció fiscal: www.nodo50.org/objecionfiscal

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, xarrades, materials, etc.:
tel. 601 171 411 Adrià  630 846 511 Paco 


