
CAMPANYA 2017

FEM
OBJECCIÓ 
FISCAL 
A LA DESPESA MILITAR

perquè els nostres impostos 
no paguen les guerres
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1 AVIÓ CAÇA EUROFIGHTER

 




 

2 MÍSSILS TOMAHAWCK
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1 ESCOLA

HORIZONTALS
(en castellà)
1. Nombre de grupo musical 
con nombre de aviador. La 
antigua UCI. Mil. 2. Persona 
que ha de abandonar su país 
por culpa de la guerra.
 3. Al revés, lo que se le dice a 
la burra para que pare. Pe con 
palito diagonal. Al revés, se ha 
quedado así por meterse 
muchos tripis (fem.). 
4. Punto cardinal que indica 
riqueza. Almortas. 5. Yegua 
que pre�ere pasear las calles 
en lugar de ir a la guerra. !Que 
no, mi arma! 6. Tipo de 
sociedad en la que viven los 
habitantes de ciertos países 
gracias al expolio económico 
del mundo empobrecido. 
7. En el mundo rico se suele 
ir mucho a ese sitio. Fase del 
sueño. 8. Raya imaginaria a la 
que a veces se le ponen 
muros para que los 
habitantes del mundo 
empobrecido no vengan a 
estropearle la �esta a los del 
mundo rico. 
9. Inicial del grupo que hace 
este folleto. Aparato para 
asesinar desde lejos a 
personas pobres. Punto 
cardinal que indica pobreza.

VERTICALS
(en castellà)
1. Invento creado en primera 
instancia para espiar a la 
gente y lanzar bombas de 
forma discreta. Mito erótico 
de Occidente. Consonante 
equilibrada. 2. Bicho grande, 
con cuernos. Al revés, se dice 
en inglés del juego cuando 
es limpio. 3. Al revés, apellido 
de teatrero italiano excesivo. 
Lo que se organiza en el 
tercer mundo de vez en 
cuando para poderles robar 
más y mejor. 4. Al revés, 
estado micronesio. 
Fin habitual en los apellidos 
rusos.  5. Exclamación 
troglodítica. Instituto que 
saca cuentas. Conjunción que 
coordina frases negativas. 
6. Lo haces cuando estás de 
vacaciones; porque vives en 
un mundo en el que hay que 
consumir a toda costa y 
porque tú lo vales. Así 
empiezan los toreros. 
7. Al revés, alegría en vasco. 
En gasto militar invierten una 
cantidad de dinero cómo para
parar uno de esos. 8. Decaer, 
ir a menos. 9. Causa a la que 
sirven los gobernantes 
belicistas de Occidente (y de 
otros sitios). Los que fabrican 
y venden ese artículo se 
alegran mucho de que haya 
guerras.

 Uneix amb una �etxa els elements amb costos equivalents 



SOPA DE LLETRES

Tothom pot fer OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR

encara que no estiga obligat a fer la declaració

https://www.grupotortuga.com
http://www.nodo50.org/objecionfiscal

Escriu-nos a 
tortuga@nodo50.org
o telefona al 
644 469 314 

https://www.grupotortuga.com

+ INFO

2
FAS LA

DECLARACIÓ

Fas la declaració de manera telemàtica 
(Renta Web). Enguany és l'única opció. 
Complimenta-la amb les teues dades 
i modifica la casella 548 
“Retencions art.11 de la Directiva 
2003/48/CE, del Consell” on escrius 
la quantitat que desvies. 
Continues la declaració fins a finalitzar-la. 
La presentes des de Renta Web.

1
DESVIES

ELS DINERS

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

3
MANES
LA INFO

Mana la carta al Sr. Ministre, explicant 
les teues raons  per declarar-te objector 
fiscal. Pots adjuntar la còpia del rebut. 
També informa'ns de la teua objecció 
per tal que puguem fer un recompte 
final. 
Envia un correu a tortuga@nodo50.org 
i/o emplena l'enquesta de  
http://www.nodo50.org/objecionfiscal

COM ES FA?

ENDEVINALLA NUMÈRICA

Escriu-nos a 
tortuga@nodo50.org
o telefona al
644 469 314

DUBTES
?

https://www.grupotortuga.comhttps://www.grupotortuga.com

www

Troba 8 llocs on el nostre exèrcit ha exercit 
el turisme últimament. 
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Despeses militars 
en els  PGE 

Despeses trobades en els 
Pressupostos Generals 
de l'Estat (PGE)

Despesa militar total 
en milers de millions d’euros

mil millions 
d’euros

mil millions 
d’euros

mil millions 
d’euros

mil millions 
d’euros

Despeses en 
Control Social 
en els PGE

Despeses en 
Control Social 
de las Comunitats Autònomes 

Deute militar 
pagat en 2016
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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

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

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

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

Carta al Ministeri d'Hisenda.     C/Alcalá, 9. 28071 Madrid

Sr./Sra. Ministre/a: 
Sé que amb el pagament dels meus impostos contribuïsc a finançar un 
sistema summament inic. 

D'una banda, l'estat m'obliga, contra la meua voluntat, a col·laborar 
econòmicament amb ell; per un altre, és ell qui directament decideix cap a 
on destinar uns recursos que, en la majoria dels casos, no tenen altra finalitat 
que perpetuar la injustícia. 

Per això, decidisc aprofitar la declaració de la renda per a presentar la meua 
objecció de consciència fiscal. Podria oposar-me a gran part o a la totalitat 
de la despesa de l'estat espanyol, però concretaré més i declararé la meua 
OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR, doncs és aquesta despesa en 
CONCRET LA més perjudicial de totEs per a l'ésser humà. 

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, la qual cosa 
és la base per a una veritable defensa d'una societat en Pau. 

Com ja vaig exposar més amunt, aquesta part del meu impost que no tracte 
de defraudar sinó que desvie a una finalitat socialment útil, correspon a la 
despesa militar espanyola, per la qual cosa pregue que descompteu aquesta 
quantitat de l'assignació pressupostària relacionada amb fins militars. 

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 recursos. 

Atentament, queda a la seva disposició, 
Signat: 

A ............................., a .......de ................. de 2017

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

CAMINANT FRONTERES
Projecte Trobada internacional sobre la situació de guerra no declarada en 
les fronteres i les resistències actives que funcionen en  cada lloc: 
“Ciutadania en moviment contra la guerra en les Fronteres” 

IBAN: ES98 1491 0001 29 2017421021

SOLUCIONS DELS PASSATEMPS A LA WEB


