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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 decla-
ració 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.

Quan ens aproximem al concepte 
de “militarisme”, el comprenem, en una 
definició senzilla, com el conjunt de 
recursos coactius que el poder dedica a 
defensar els seus privilegis i perpetuar-se. 
L’exèrcit, o allò que seria més correcte 
denominar “entitat militar-industrial”, és 
el seu rostre més conegut. La majoria 
d’analistes d’unes i altres ideologies no 
dubtaran a considerar l’important paper 
que els exèrcits dels països “potència” 
interpreten en el manteniment del statu 
quo econòmic mundial.

Si cossos militars de l’estat espanyol 
estan desplegats en alguns escenaris 
bèl·lics de països en desenvolupament, 
tal realitat està en relació amb l’interès 
comercial del gran capital peninsular 
(bancs, energètiques, empreses d’infraes-
tructures...). Aquests desplegaments són 
causants de mort en forma directa. Els 
nostres soldats disparen, en efecte, les 
seues armes contra éssers humans. Però 
també ho són de forma indirecta, com a 
conseqüència de les relacions injustes 
i les formes de vida míseres que contri-
bueixen a establir i mantindre.

Aquesta realitat, que no deixa de ser 
vistosament escandalosa per molt que 
els governants tracten de disfressar-la, 
moltes vegades ens porta a pensar que 
l’exèrcit concentra la capacitat mortífera 
del poder. Que no es així ho poden confir-
mar, per exemple, els familiars de les més 
de 40 persones que en 2013 van morir, 

la majoria en circumstàncies poc clares, 
mentre estaven detingudes pels diversos 
cossos policials de l’estat espanyol, o 
ocupant cel·les a les seues presons.

Any rere any les policies espanyoles 
són acusades per organitzacions interna-
cionals de reconegut prestigi, la mateixa 
ONU entre elles, de torturar els seus 
detinguts amb la complicitat de la classe 
política. La brutalitat policial es veu 
alentada des del poder, que compta amb 
un aparell judicial, forense i mediàtic a 
la seua disposició per tal que els cossos 
repressius de l’estat puguen exercir tota 
la violència que convinga al poder, siga 
o no legal. Encobriments polítics, i fins 
i tot indults si es requereixen, a poli-
cies condemnats en ferm per tortures i 
maltractaments. Persones que moren o 
que perden ulls després de ser agredides 
amb materials antiavalots que, lluny de 
proscriure’s, són adquirits en quantitats 
industrials pel govern.

El militarisme policial i carcerari costa 
moltes vides cada any. Tan prompte es 
suicida un pres aforcant-se —segons 
la versió oficial—, l’autòpsia del qual es 
prohibeix a metges independents, com 
mor una persona al carrer per una pallissa 
de policies exaltats,  o s’ofeguen quasi 
dues desenes d’immigrants a la frontera 
sota les bales de fogueig i de goma de la 
guàrdia civil.

Són morts i sofriments que succeeixen 
al nostre voltant, en la nostra quotidia-

nitat. I que podríem sumar a la repressió 
de menor intensitat dels qui reben fortes 
multes per manifestar-se, dels qui són 
detinguts i empresonats com a avís a 
navegants que protestar pot costar car. 
El control social, tan militarista com el 
pròpiament militar, s’infiltra a poc a poc 
en totes les escletxes de la societat civil. 
Vigilància —legal o il·legal— permanent, 
criminalització de tota dissidència, majors 
atribucions i impunitat per a l’actuació 
de les diferents policies i els vigilants de 
seguretat, augment rere augment dels 
càstigs del codi penal. En aquests dies 
s’està tramitant una llei que han ano-
menat “mordassa”, pel que suposa de 
retallades de drets bàsics i d’augment de 
les facultats dels cossos repressius per 
exercir coacció i violència. L’escalada 
militarista repressiva del poder no sembla 
tindre fi i, si no es deté, ens aboca a un 
futur d’autèntica distopia.

L’Objecció Fiscal a la Despesa Militar 
no serà l’acció política que ens traga les 
castanyes del foc en aquest moment 
tan delicat. Però sí és una invitació a 
l’esperança. Un gest senzill que convida 
a recórrer el camí de la resistència i la 
desobediència a la injustícia. Fem Objec-
ció Fiscal a tot militarisme i fem, a més, 
tot el que estiga a les nostres mans per 
anar més enllà d’aquest sistema que es 
demostra criminal i inhumà.

Control Social: El militarisme quotidià

Despesa
Militar 

Pressupostat PGE

Despesa 
 Control Social 

Pressupostat PGE

Despesa Militar +
Despesa Control Social

Despesa Militar + Control Social  
Estimació de la despesa real

Despesa Militar + Control Social per habitant 
 Estimació de la despesa real a España 2013

A aquestes quantitats cal sumar les partides extrapressupostàries i un factor de correcció  
entre allò pressupostat i allò veritablement gastat. Per això el càlcul més aproximat és:

Ministeri de Defensa, 
aportacions a l’OTAN i  
l’Eurocos, Guàrdia Civil, 
investigació militar amb diners 
estatals i partides relacionades.

Policies 
i presons.

15.581,43 milions d’euros 
És el 4,51% respecte de la totalitat  

dels Pressupostos Generals de l’Estat.

8.023,48 milions d’euros 
És el 2,32% respecte de la totalitat  

dels Pressupostos Generals de l’Estat.

23.604,91 milions d’euros 
És el 6,83% respecte de la totalitat  

dels Pressupostos Generals de l’Estat.

34.019,88 milions d’euros 

721,83 euros 

Quina és la despesa militar del any 2013?

Font: Centre Delàs, Utopía Contagiosa i Grup Antimilitarista Tortuga .



Com es fa l’Objeció Fiscal a la Despesa Militar?
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2
3

Qualsevol persona pot realitzar l’objecció. TOTS paguem impostos, siga de manera 
directa o indirecta, fins i tot els qui estan a l’atur o no arriben al mínim que obliga a fer la 
declaració de l’IRPF.

Realitza la declaració normalment, però no la presentes. Pots utilitzar l’esborrany que envia 
Hisenda, el que et facen a la teua gestoria o el programa PADRE, però no el confirmes.

Copia la teua declaració als formularis impresos (es venen en oficines d’Hisenda o 
estancs) fins a arribar a la secció “Retencions i altres pagaments a compte” (normalment 
a la pàgina 14). Tria qualsevol casella (entre la 742 i la 752) que no penses utilitzar, ratlla 
el text, substitueix-lo per “Per Objecció Fiscal a la Despesa Militar” i escriu la quantitat 
de diners que desviaràs a un projecte alternatiu. Pots triar un dels que et proposem o 
qualsevol altre.

Continua la teua declaració fins a acabar-la, amb aquesta modificació. El resultat final 
diferirà de l’original en la quantitat objectada.

Adjunta a la teva declaració una carta al delegat o la delegada d’Hisenda explicant els 
motius de la teua objecció. Pots utilitzar el model de la part inferior o escriure’n una 
personalment.

Realitza l’ingrés o fes un traspàs al compte bancari del projecte alternatiu per la quantia que 
has escrit a la declaració. Adjunta el resguard també a la teua declaració i guarda’t una còpia.

Pots triar la quantitat de diners que vulgues. Per exemple, 721,83 €, que és l’estimació de 
l’any passat de despesa militar i control social per habitant a l’estat espanyol. 

El que és important és l’acte de l’objecció, no la quantia. Pots fer-la de la quantitat que 
vulgues. Per exemple de 84 €, de 15€ o fins i tot d’un euro.

Finalment presenta la teua declaració juntament amb el resguard de l’ingrés i la carta 
al delegat o la delegada d’Hisenda a l’oficina del teu banc o caixa d’estalvis, o a la 
delegació d’Hisenda.

Escriu-nos per correu ordinari o enviant un correu electrònic, i informa’ns de

la teua objecció per tal de comptabilitzar-la als resultats de la campanya. Només ens fa 
falta el teu nom de pila, província on declares, destinació alternativa i quantia objectada.

Correu electrònic: tortuga@nodo50.org

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

Per resoldre qualsevol dubte: Paco 630 846 511 o Feli 628 457 489

Model de carta per 
a la Delegada/at 
d’Hisenda

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 social-
ment 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 procedis-
quen a descomptar aquesta quantitat de qualsevol assig-
nació pressupostària relacionada amb fins militars i no de 
cap altra.

Finalment li convide a realitzar l’Objecció Fiscal a la 
Despesa 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.

Perquè les guerres són un crim contra la Humanitat, 
no en el nostre nom, ni amb els meus diners.

Atentament, queda a la seua disposició,

Signat:

A ..............................................................,

a ..............de .............................. de 2014



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 22946 42612

L’ALFICÒS (ELDA-PETRER)
Associació de consum ecològic i 
responsable que té el seu àmbit d’actuació i 
desenvolupament al Vinalopó Mitjà.
IBAN: ES85 3029 7242 72 27204 30380

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: ES60 3058 2619 80 28100 05617

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” (ALACANT-ELX)
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

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS 
I CONSUMIDORS ECOLÓGICS 
“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: ES70 3058 2506 38 28108 05926

CARRERS DEL MÓN (ELX)
Projecte de Solidaritat Internacional amb 
Salvador Castro, objector de consciència a 
Colòmbia greument malalt.
IBAN: ES73 2095 5462 30 91122 11911

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

ESCOLA VIVA “LA TRIBU” (ORBA)
Projecte de l’Associació Matriarcal que es 
proposa crear un espai on les persones 
s’expressen lliurement, respectant la seua 
individualitat i la seua creativitat.
IBAN: ES97 2100 5898 61 02000 65112

ATENEU CULTURAL EL PANICAL 
(ALCOI)
El projecte pretén dotar el 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.
IBAN: ES72 2100 5042 36 01001 74270

RADIOAKTIVA LA VALL (VALL 
D’ALBAIDA)
Som una colla de gent que ha decidit crear una 
ràdio que es gestione de forma assembleària i 
que done cabuda als col·lectius i associacions 
actius a la comarca de la Vall d’Albaida i dels 
voltants. 
IBAN: ES   2045 6104 25 00006 24404  

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: ES49 0081 1009 80 00010 40115

ESPAI D’APRENENTATGE 
COL·LECTIU “L’ESSÈNCIA” 
(ALTEA) 
Promovem un sistema educatiu “públic” 
cooperativista, basat en el suport mutu, la 
confiança, la cooperació i l’autogestió. 
IBAN: ES53 3082 2528 81 28200 01987

ATENEU L’ESTACIÓ (ALBAIDA)
Espai assembleari i autogestionari on es 
reuneixen diferents col·lectius a banda de les 
activitats fixes i eventuals: tallers, xarrades, 
projeccions, etc. 
IBAN: ES10 2100 3959 18 01001 85895

BIBLIOTECA SOCIAL D’ALBAIDA
És un projecte de formació col·lectiva on es 
realitzen debats, presentacions de llibres, etc., 
i que pretén seguir ampliant el seu arxiu per 
posar-lo l’abast de la gent 
IBAN: ES78 2045 6032 16 00001 15165

GRUP ANTIMILITARISTA 
TORTUGA
Col·lectiu antimilitarista integrat per gent d’Elx, 
Alacant i rodalies. Treballem temes d’activisme 
confrontatiu, conscienciació i educació. 
IBAN: ES85 1491 0001 27 20081 04115

“Asomándonos a las Experiencias de Empoderamiento de las Mujeres Saharuis III” 
Projecte del Grupo Jaima que tractarà de crear mitjans formatius online a la disposició de les do-
nes del Sàhara Occidental. IBAN: ES98 1491 0001 29 20174 21021

DESTINACIONS ALTERNATIVES 
PROPOSADES PERQUÈ 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, prodemocràtica, cooperativista, 

etc. Construir un món possible que pague 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 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 CAMPANYA 2014

DESTINACIÓ COL·LECTIVA A NIVELL DE L’ESTAT ESPANYOL CAMPANYA 2014

Grup AntimilitaristaTortuga Elx-Alacant
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 objeción fiscal: www.nodo50.org/objecionfiscal

Per a més informació, consultes, xerrades, materials, etc:  
tel. 630 84 65 11 Paco   628 457 489 Feli

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.


