
COL.LECTIU PER LA CULTURA DE 
PAU I NOVIOLÈNCIA 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 
Noviolència.
Bancaixa 2077 0275 92 1100548002

GRUP ANTIMILITARISTA 
TORTUGA 
Per fer front al militarisme —sempre seguint els 
principis de la Noviolència— fem servir com a 
eines de confrontació l’Acció Directa Noviolenta i 
la Desobediència Civil, i com a formes organitza-
tives i de construcció d’una realitat social i econò-
mica alternativa, l’autogestió i l’assemblearisme. 
Triodos Bank 1491 0001 27 2008104115

COLLA ECOLOGISTA-CULTURAL 
“EL CAMPANÀ” (CREVILLENT) 
Som una associació que difon, respecta i lluita 
per la conservació del patrimoni mediambiental i 
cultural de Crevillent.
Fem activitats de tota mena per difondre aquests 
valors treballant de forma assembleària i mante-
nint relació amb col•lectius afi ns. 
RuralCaixa 3082 1235 91 5214372525

BIBLIOTECA SOCIAL 
CALS FLARES (ALCOI)
La biblioteca compta amb un gran nombre de 
llibres de contingut polític i social que no es 
troben a les llibreries ni biblioteques públiques. 
Un projecte assembleari on la idea és compartir i 
no consumir.
Caixa Ontinyent 
2045 6032 16 0000115165

L’ALFICÒS (ELDA-PETRER) 
Som una associació de consum ecològic i respon-
sable que té el seu àmbit d’actuació i desenvolu-
pament al Vinalopó Mitjà. Els fi ns de la nostra 
associació són aconseguir aliments de màxima 
qualitat prioritzant el consum local i proper. Des 
d’aquests objectius pretenem qüestionar el siste-
ma econòmic des de l’arrel potenciant relacions 
econòmiques alternatives i humanitzadores.
Caixa Petrer 3029 7242 72 2720430380

COL.LECTIU ECOLOGISTA 
MARGALLÓ (ELX) 
“Margalló” és el col•lectiu ecologista d’Elx. Inte-
grat actualment en Ecologistes en Acció, segueix 
lluitant després de més de trenta anys pel medi 
ambient, la conservació del patrimoni i, en gene-
ral, per tot allò que serveixi per fer aquest món 
més humà i habitable.
3082 2619 90 2810005617

COOPERATIVA 
AUTOGESTIONARIA 
EL SACRE (ELX) 
Una cooperativa que pretén que siguen tots els és-
sers humans —i no el poder—els qui gestionen les 
seues vides i els seus recursos. Per això apostem, 
com a eines, per l’assemblearisme i l’autogestió. La 
cooperativa dóna encara els seus primers passos 
i qualsevol recurs obtingut es dedicarà a les neces-
sitats d’infraestructura necessàries per a posar en 
marxa el projecte.
Triodos Bank 1491 0001 23 2010219224

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS 
I CONSUMIDORS ECOLÒGICS 
“TERRA VIVA” (CREVILLENT)
Proposa un projecte de consum responsable a 
preus assequibles, basat en la confi ança i sense 
intermediaris. Es basa en els principis de la soste-
nibilitat ecològica, la justícia social y la viabilitat 
econòmica
Cajamar 3058 2506 38 2810805926 

CARRERS DEL MÓN (ELX)
Projecte de suport a pescadors i pescadores a la 
Franja de Gaza, amb la fi nalitat de que puguen 
continuar amb la seua resistència pacífi ca davant 
els atacs de l’exèrcit d’Israel, perquè puguen enfor-
tir la seua fràgil economia, continuar amb la seua 
resistència alimentària i enfortir els seus drets 
humans com a població civil. 
Kutxabank  2095 0574 40 9112211911

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. L’aprenen-
tatge es dóna mitjançant experiències plaents, a 
través del joc i de l’experimentació. És un espai de 
continuïtat per a un estil de criança respectuosa i 
amorosa.
Caja de Arquitectos 
3183 0300 13 000105 0772

DONES PER L’EQUITAT (MEQ).
És una agrupació peruana de dones que lluita per la 
transformació de la societat cap a l’equitat de gènere, 
promovent l’empoderament de les dones i l’eradicació del 
masclisme i de la violència masclista a Perú.

Més informació: 
desobedece@yahoo.es
Triodos Bank 1491 0001 29 2017421021

DESTINACIONS ALTERNATIVES 
PROPOSADES PERQUÈ ELS TEUS IM-
POSTOS 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, feminis-
ta, ecologista, veïnal, antimilitarista, prodemocràtica, coope-
rativista, 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

DESTINOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALACANT CAMPAÑA 2013

DESTINACIÓ COL·LECTIVA A NIVELL DE L’ESTAT ESPANYOL CAMPANYA 2013

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.

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 fi scal: www.nodo50.org/objecionfi scal

Per a més informació, consultes, xerrades, materials, etc:  
tel. 630 84 65 11 Paco     661 145 564 Adrián      

FESOBJECCIÓ 
FISCAL

A LA 
DESPESA

MILITAR

NO
PAGUES

LA GUERRA

Campanya contra la despesa militar 2013



 Com es fa exactament l’objecció?
Et proposem dues maneres de fer-la:

- Quota fixa: tenint en compte que l’estat ha destinat aquest últim any 588,10 
euros per persona per a fins militars, aquesta podria ser una bona quantitat per a 
objectar.

- Quota oberta: com que l’estat té tants mitjans de recaptar els nostres 
diners, resulta complicat determinar quina ha sigut la quantitat exacta que ens ha 
cobrat al llarg de tot l’any. No obstant això, l’OFGM és, principalment, una acció 
pública i col•lectiva de denúncia al militarisme i  una interpel•lació a la societat. 
És molt més important el fet d’objectar que la quantitat objectada; per això, qual-
sevol quantitat, per petita que puga ser, és vàlida.

En tots dos casos és molt fàcil:

a.- Fes la declaració de la renda fins a arribar 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”. A la casella afegeix la quantitat que vols 
objectar (la quota fixa de 588 euros o qualsevol quota oberta que hages decidit).

b.- Termina de forma normal la resta de la declaració, sense oblidar que el “Re-
sultat de la declaració” ha de disminuir —si és “a pagar”— en una quantitat igual 
a la quantitat objectada, o que la quantitat a retornar —si és “a retornar”— ha 
d’augmentar també en la mateixa quantitat.

Recorda:
- 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 desti-
nen a la despesa militar i desviar-los a un 
projecte alternatiu per la Pau.

- Pots utilitzar el programa PADRE, el 
lloc web d’Hisenda, una gestoria o la cita 
prèvia per a fer els càlculs generals de la 
teua declaració, però SENSE ENTRE-
GAR-LA. Trasllada les xifres manualment 
a un imprès, calcula la teua objecció i, ara 
sí, entrega-la a Hisenda o presenta-la al 
banc.

PER A LES DUES OPCIONS:

- Quan acabes la declaració, ingressa la 
quantitat de la teua Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar al projecte alternatiu que 
hages triat. Demana que al concepte del 
rebut que donen al banc aparega “Objec-
ció Fiscal a la Despesa Militar”.

- Presenta la declaració a l’oficina d’Hisen-
da o a una sucursal bancària on hi tingues 
compte.

- No oblides adjuntar a la teua declaració 
el justificant de l’ingrés. És recomanable 
demanar una còpia d’aquest.

- És convenient que adjuntes també un es-
crit dirigit al Delegat d’Hisenda manifes-
tant els motius de la teua Desobediència 
Civil.

MOLT IMPORTANT: escriu-nos dient 
que has fet Objecció Fiscal a la Despesa 
Militar, per tal que el teu acte puga parti-
cipar d’una campanya que és col•lectiva.

Correu electrònic:  
tortuga@nodo50.org

Correu postal:  
MOC-ELX c/ Ametler 26, pta 7,  
03204 Elx (Alacant)

Per a qualsevol dubte:  
630 846 511 Paco 
661 145 564 Adrián

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’estructu-
ra militar, desobeint activament en el 
moment de realitzar la declaració de la 
renda (IRPF). Consisteix tècnicament en 
aprofitar la declaració de l’IRPF per des-
viar una part de la totalitat dels nostres 
impostos a un projecte que treballe en la 
defensa d’un progrés social solidari.

- Despesa Militar pròpiament 
dita:
Ministeri de Defensa, aportacions a 
l’OTAN i l’Eurocòs, Guàrdia Civil, 
investigació militar amb diners 
estatals i partides relacionades. 
En total, 
18.671,79 milions d’euros. 
És el 5,16% respecte a la totalitat dels 
Pressupostos Generals de l’Estat. 

-Despesa Militar + Control 
Social: totes les anteriors més les 
corresponents a policies i presons.  
En total, 
27.532,62 milions d’euros.  
És el 7,6% dels Pressupostos 
Generals de l’Estat.

Despesa militar d’enguany 
per habitant: 588,10 euros

Dades corresponents a l’exercici 
conclòs de 2012

Font: Centre Delàs i elaboració pròpia

Més informació:  
http://www.grupotortuga.com/ 
Cifra-de-gasto-militar-finalmente 

 Quin és el 
percentatge de 
Despesa Militar 
d’enguany?

A mesura que es fa més aguda la crisi, 
les persones cada vegada estem més 
familiaritzades amb els conceptes de 
l’economia. Deute, premi per risc, 
liquiditat, i especialment una paraula: 
retallades.
 Les tisores del govern, empeses pels 
capitals de dins i de fora, semblen no 
tindre fre. Les diverses administracions 
estatals, siguen del partit polític que 
siguen, reduïxen despeses ací i allà. Es 
frenen inversions de tot tipus, s’aprimen 
les plantilles, es disminuïxen els sous. 
Fins i tot es toquen sectors tan sensibles 
com la salut, l’ensenyament obligatori 
o les pensions. Això va de la mà d’una 
major pressió que estrangula i saqueja la 
població mitjançant pujades d’impostos, 
en connivència amb l’augment de preus 
de l’energia i l’empitjorament legal de 
les condicions del treball assalariat i 
autònom.
 Aquest tsunami d’ajustaments sembla 
que a la fi ha arribat a inundar-ho tot. 
Tot? No. Hi ha una institució que sempre 
ha resistit i resisteix a qualsevol tipus de 
retallada. Es tracta de l’exèrcit.
 Una vegada més, la militar és la despesa 
que menys decreix, ajudada per la poció 
màgica de l’opacitat i el camuflatge en 
mil partides, així com pel desajust entre 
allò que es pressuposta i allò que en 
realitat es gasta.
 És evident que en un ambient tan fosc 
i reservat resulta fàcil el tràfec de sobres 

amb les corresponents comissions. 
Potser siga aquesta la raó que fa 
irreductible a la despesa militar. Potser 
és per això que el ministeri de defensa 
està dirigit per un traficant d’armes, 
més dedicat a viatges comercials que a 
qualsevol altra cosa.
 En aquest context en què ens trobem, 
les persones de la societat hem pres una 
consciència més gran encara de quines 
són les nostres necessitats. Tenim clar, 
per exemple, que aspirem a un habitatge 
digne, a l’educació per als nostres fills o a 
un sistema de salut que funcione, entre 
d’altres coses. Un altre debat serà si totes 
o algunes d’aquestes coses les podríem 
gestionar directament sense passar 
per l’estat i les multinacionals. Això es 
pot pensar i discutir. No obstant això 
el més elemental sentit comú ens diu 
que hi ha una cosa que no necessitem 
de cap manera: l’exèrcit. La institució 
militar no ens aporta res com a societat, 
al marge de les consideracions ètiques 
que no hem de deixar mai de fer sobre 
la seua existència. Si hi ha una cosa de 
la qual puguem prescindir és l’exèrcit. 
Si hi ha alguna cosa que pot i ha de ser 
retallada són les forces armades. És hora 
ja de començar a parlar de l’abolició 
de l’exèrcit i de la recuperació per a la 
societat dels recursos que devora.
 Per totes aquestes raons, la nostra 
aposta és per una despesa militar del 0%.

Tothom pot fer Objecció Fiscal a la Despesa Militar
L’estat recapta impostos durant tot l’any 
a totes les persones de la societat, i ho fa 
de moltes formes, no solament mit-
jançant l’IRPF. D’aquests diners desti-
na una gran part —588,10 euros per 
persona en l’any 2012— per a l’exèrcit, la 
policia i la preparació de guerres.
La declaració de l’IRPF suposa una mag-
nífica oportunitat de recuperar aquests 
diners i destinar-los a una finalitat justa. 

Per això et recordem que:
- Qualsevol persona, tinga o no in-
gressos, tinga o no nòmina, estiga o no 
donada d’alta, pot fer la declaració d’Hi-
senda i reclamar aquests diners a l’estat 
per desviar-los a un projecte alternatiu 
per la Pau.
- La declaració et pot eixir a pagar, a re-
tornar o de quota zero. En tots els casos 
pots objectar.

- Si la declaració te la manen ja feta o te 
la fa algú amb un programa informàtic, 
sempre pots copiar manualment les 
dades a un imprès en paper —afegint la 
teua objecció— i presentar-la a Hisenda 
o al banc.

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

Amb el pagament dels impostos contri-
buïsxe 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•la-
borar 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 assigna-
ció pressupostària relacionada amb fins 
militars i no de cap altra.

Finalment li convide a realitzar l’Objec-
ció Fiscal a la Despesa Militar, perquè 
desobeir les normes injustes és polí-
ticament 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 2013

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

No necessitem cap exèrcit.  
Despesa Militar 0%



 Com es fa exactament l’objecció?
Et proposem dues maneres de fer-la:

- Quota fixa: tenint en compte que l’estat ha destinat aquest últim any 588,10 
euros per persona per a fins militars, aquesta podria ser una bona quantitat per a 
objectar.

- Quota oberta: com que l’estat té tants mitjans de recaptar els nostres 
diners, resulta complicat determinar quina ha sigut la quantitat exacta que ens ha 
cobrat al llarg de tot l’any. No obstant això, l’OFGM és, principalment, una acció 
pública i col•lectiva de denúncia al militarisme i  una interpel•lació a la societat. 
És molt més important el fet d’objectar que la quantitat objectada; per això, qual-
sevol quantitat, per petita que puga ser, és vàlida.

En tots dos casos és molt fàcil:

a.- Fes la declaració de la renda fins a arribar 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”. A la casella afegeix la quantitat que vols 
objectar (la quota fixa de 588 euros o qualsevol quota oberta que hages decidit).

b.- Termina de forma normal la resta de la declaració, sense oblidar que el “Re-
sultat de la declaració” ha de disminuir —si és “a pagar”— en una quantitat igual 
a la quantitat objectada, o que la quantitat a retornar —si és “a retornar”— ha 
d’augmentar també en la mateixa quantitat.

Recorda:
- 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 desti-
nen a la despesa militar i desviar-los a un 
projecte alternatiu per la Pau.

- Pots utilitzar el programa PADRE, el 
lloc web d’Hisenda, una gestoria o la cita 
prèvia per a fer els càlculs generals de la 
teua declaració, però SENSE ENTRE-
GAR-LA. Trasllada les xifres manualment 
a un imprès, calcula la teua objecció i, ara 
sí, entrega-la a Hisenda o presenta-la al 
banc.

PER A LES DUES OPCIONS:

- Quan acabes la declaració, ingressa la 
quantitat de la teua Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar al projecte alternatiu que 
hages triat. Demana que al concepte del 
rebut que donen al banc aparega “Objec-
ció Fiscal a la Despesa Militar”.

- Presenta la declaració a l’oficina d’Hisen-
da o a una sucursal bancària on hi tingues 
compte.

- No oblides adjuntar a la teua declaració 
el justificant de l’ingrés. És recomanable 
demanar una còpia d’aquest.

- És convenient que adjuntes també un es-
crit dirigit al Delegat d’Hisenda manifes-
tant els motius de la teua Desobediència 
Civil.

MOLT IMPORTANT: escriu-nos dient 
que has fet Objecció Fiscal a la Despesa 
Militar, per tal que el teu acte puga parti-
cipar d’una campanya que és col•lectiva.

Correu electrònic:  
tortuga@nodo50.org

Correu postal:  
MOC-ELX c/ Ametler 26, pta 7,  
03204 Elx (Alacant)

Per a qualsevol dubte:  
630 846 511 Paco 
661 145 564 Adrián

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’estructu-
ra militar, desobeint activament en el 
moment de realitzar la declaració de la 
renda (IRPF). Consisteix tècnicament en 
aprofitar la declaració de l’IRPF per des-
viar una part de la totalitat dels nostres 
impostos a un projecte que treballe en la 
defensa d’un progrés social solidari.

- Despesa Militar pròpiament 
dita:
Ministeri de Defensa, aportacions a 
l’OTAN i l’Eurocòs, Guàrdia Civil, 
investigació militar amb diners 
estatals i partides relacionades. 
En total, 
18.671,79 milions d’euros. 
És el 5,16% respecte a la totalitat dels 
Pressupostos Generals de l’Estat. 

-Despesa Militar + Control 
Social: totes les anteriors més les 
corresponents a policies i presons.  
En total, 
27.532,62 milions d’euros.  
És el 7,6% dels Pressupostos 
Generals de l’Estat.

Despesa militar d’enguany 
per habitant: 588,10 euros

Dades corresponents a l’exercici 
conclòs de 2012

Font: Centre Delàs i elaboració pròpia

Més informació:  
http://www.grupotortuga.com/ 
Cifra-de-gasto-militar-finalmente 

 Quin és el 
percentatge de 
Despesa Militar 
d’enguany?

A mesura que es fa més aguda la crisi, 
les persones cada vegada estem més 
familiaritzades amb els conceptes de 
l’economia. Deute, premi per risc, 
liquiditat, i especialment una paraula: 
retallades.
 Les tisores del govern, empeses pels 
capitals de dins i de fora, semblen no 
tindre fre. Les diverses administracions 
estatals, siguen del partit polític que 
siguen, reduïxen despeses ací i allà. Es 
frenen inversions de tot tipus, s’aprimen 
les plantilles, es disminuïxen els sous. 
Fins i tot es toquen sectors tan sensibles 
com la salut, l’ensenyament obligatori 
o les pensions. Això va de la mà d’una 
major pressió que estrangula i saqueja la 
població mitjançant pujades d’impostos, 
en connivència amb l’augment de preus 
de l’energia i l’empitjorament legal de 
les condicions del treball assalariat i 
autònom.
 Aquest tsunami d’ajustaments sembla 
que a la fi ha arribat a inundar-ho tot. 
Tot? No. Hi ha una institució que sempre 
ha resistit i resisteix a qualsevol tipus de 
retallada. Es tracta de l’exèrcit.
 Una vegada més, la militar és la despesa 
que menys decreix, ajudada per la poció 
màgica de l’opacitat i el camuflatge en 
mil partides, així com pel desajust entre 
allò que es pressuposta i allò que en 
realitat es gasta.
 És evident que en un ambient tan fosc 
i reservat resulta fàcil el tràfec de sobres 

amb les corresponents comissions. 
Potser siga aquesta la raó que fa 
irreductible a la despesa militar. Potser 
és per això que el ministeri de defensa 
està dirigit per un traficant d’armes, 
més dedicat a viatges comercials que a 
qualsevol altra cosa.
 En aquest context en què ens trobem, 
les persones de la societat hem pres una 
consciència més gran encara de quines 
són les nostres necessitats. Tenim clar, 
per exemple, que aspirem a un habitatge 
digne, a l’educació per als nostres fills o a 
un sistema de salut que funcione, entre 
d’altres coses. Un altre debat serà si totes 
o algunes d’aquestes coses les podríem 
gestionar directament sense passar 
per l’estat i les multinacionals. Això es 
pot pensar i discutir. No obstant això 
el més elemental sentit comú ens diu 
que hi ha una cosa que no necessitem 
de cap manera: l’exèrcit. La institució 
militar no ens aporta res com a societat, 
al marge de les consideracions ètiques 
que no hem de deixar mai de fer sobre 
la seua existència. Si hi ha una cosa de 
la qual puguem prescindir és l’exèrcit. 
Si hi ha alguna cosa que pot i ha de ser 
retallada són les forces armades. És hora 
ja de començar a parlar de l’abolició 
de l’exèrcit i de la recuperació per a la 
societat dels recursos que devora.
 Per totes aquestes raons, la nostra 
aposta és per una despesa militar del 0%.

Tothom pot fer Objecció Fiscal a la Despesa Militar
L’estat recapta impostos durant tot l’any 
a totes les persones de la societat, i ho fa 
de moltes formes, no solament mit-
jançant l’IRPF. D’aquests diners desti-
na una gran part —588,10 euros per 
persona en l’any 2012— per a l’exèrcit, la 
policia i la preparació de guerres.
La declaració de l’IRPF suposa una mag-
nífica oportunitat de recuperar aquests 
diners i destinar-los a una finalitat justa. 

Per això et recordem que:
- Qualsevol persona, tinga o no in-
gressos, tinga o no nòmina, estiga o no 
donada d’alta, pot fer la declaració d’Hi-
senda i reclamar aquests diners a l’estat 
per desviar-los a un projecte alternatiu 
per la Pau.
- La declaració et pot eixir a pagar, a re-
tornar o de quota zero. En tots els casos 
pots objectar.

- Si la declaració te la manen ja feta o te 
la fa algú amb un programa informàtic, 
sempre pots copiar manualment les 
dades a un imprès en paper —afegint la 
teua objecció— i presentar-la a Hisenda 
o al banc.

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

Amb el pagament dels impostos contri-
buïsxe 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•la-
borar 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 assigna-
ció pressupostària relacionada amb fins 
militars i no de cap altra.

Finalment li convide a realitzar l’Objec-
ció Fiscal a la Despesa Militar, perquè 
desobeir les normes injustes és polí-
ticament 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 2013

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

No necessitem cap exèrcit.  
Despesa Militar 0%



COL.LECTIU PER LA CULTURA DE 
PAU I NOVIOLÈNCIA 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 
Noviolència.
Bancaixa 2077 0275 92 1100548002

GRUP ANTIMILITARISTA 
TORTUGA 
Per fer front al militarisme —sempre seguint els 
principis de la Noviolència— fem servir com a 
eines de confrontació l’Acció Directa Noviolenta i 
la Desobediència Civil, i com a formes organitza-
tives i de construcció d’una realitat social i econò-
mica alternativa, l’autogestió i l’assemblearisme. 
Triodos Bank 1491 0001 27 2008104115

COLLA ECOLOGISTA-CULTURAL 
“EL CAMPANÀ” (CREVILLENT) 
Som una associació que difon, respecta i lluita 
per la conservació del patrimoni mediambiental i 
cultural de Crevillent.
Fem activitats de tota mena per difondre aquests 
valors treballant de forma assembleària i mante-
nint relació amb col•lectius afi ns. 
RuralCaixa 3082 1235 91 5214372525

BIBLIOTECA SOCIAL 
CALS FLARES (ALCOI)
La biblioteca compta amb un gran nombre de 
llibres de contingut polític i social que no es 
troben a les llibreries ni biblioteques públiques. 
Un projecte assembleari on la idea és compartir i 
no consumir.
Caixa Ontinyent 
2045 6032 16 0000115165

L’ALFICÒS (ELDA-PETRER) 
Som una associació de consum ecològic i respon-
sable que té el seu àmbit d’actuació i desenvolu-
pament al Vinalopó Mitjà. Els fi ns de la nostra 
associació són aconseguir aliments de màxima 
qualitat prioritzant el consum local i proper. Des 
d’aquests objectius pretenem qüestionar el siste-
ma econòmic des de l’arrel potenciant relacions 
econòmiques alternatives i humanitzadores.
Caixa Petrer 3029 7242 72 2720430380

COL.LECTIU ECOLOGISTA 
MARGALLÓ (ELX) 
“Margalló” és el col•lectiu ecologista d’Elx. Inte-
grat actualment en Ecologistes en Acció, segueix 
lluitant després de més de trenta anys pel medi 
ambient, la conservació del patrimoni i, en gene-
ral, per tot allò que serveixi per fer aquest món 
més humà i habitable.
3082 2619 90 2810005617

COOPERATIVA 
AUTOGESTIONARIA 
EL SACRE (ELX) 
Una cooperativa que pretén que siguen tots els és-
sers humans —i no el poder—els qui gestionen les 
seues vides i els seus recursos. Per això apostem, 
com a eines, per l’assemblearisme i l’autogestió. La 
cooperativa dóna encara els seus primers passos 
i qualsevol recurs obtingut es dedicarà a les neces-
sitats d’infraestructura necessàries per a posar en 
marxa el projecte.
Triodos Bank 1491 0001 23 2010219224

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS 
I CONSUMIDORS ECOLÒGICS 
“TERRA VIVA” (CREVILLENT)
Proposa un projecte de consum responsable a 
preus assequibles, basat en la confi ança i sense 
intermediaris. Es basa en els principis de la soste-
nibilitat ecològica, la justícia social y la viabilitat 
econòmica
Cajamar 3058 2506 38 2810805926 

CARRERS DEL MÓN (ELX)
Projecte de suport a pescadors i pescadores a la 
Franja de Gaza, amb la fi nalitat de que puguen 
continuar amb la seua resistència pacífi ca davant 
els atacs de l’exèrcit d’Israel, perquè puguen enfor-
tir la seua fràgil economia, continuar amb la seua 
resistència alimentària i enfortir els seus drets 
humans com a població civil. 
Kutxabank  2095 0574 40 9112211911

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. L’aprenen-
tatge es dóna mitjançant experiències plaents, a 
través del joc i de l’experimentació. És un espai de 
continuïtat per a un estil de criança respectuosa i 
amorosa.
Caja de Arquitectos 
3183 0300 13 000105 0772

DONES PER L’EQUITAT (MEQ).
És una agrupació peruana de dones que lluita per la 
transformació de la societat cap a l’equitat de gènere, 
promovent l’empoderament de les dones i l’eradicació del 
masclisme i de la violència masclista a Perú.

Més informació: 
desobedece@yahoo.es
Triodos Bank 1491 0001 29 2017421021

DESTINACIONS ALTERNATIVES 
PROPOSADES PERQUÈ ELS TEUS IM-
POSTOS 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, feminis-
ta, ecologista, veïnal, antimilitarista, prodemocràtica, coope-
rativista, 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

DESTINOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALACANT CAMPAÑA 2013

DESTINACIÓ COL·LECTIVA A NIVELL DE L’ESTAT ESPANYOL CAMPANYA 2013

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.

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 fi scal: www.nodo50.org/objecionfi scal

Per a més informació, consultes, xerrades, materials, etc:  
tel. 630 84 65 11 Paco     661 145 564 Adrián      

FESOBJECCIÓ 
FISCAL

A LA 
DESPESA

MILITAR

NO
PAGUES

LA GUERRA

Campanya contra la despesa militar 2013


