OBJECCIÓ FISCAL a la DESPESA MILITAR
DECLARACIÓ DE LA RENDA 2014
Coneixes l'engany del Govern sobre la despesa militar quan presenta els
pressupostos generals de l'Estat (PGE)?
L'objectiu és ocultar-la: d'una banda, reparteix la despesa en diversos ministeris, a més del de
Defensa, i de l'altra, dota algunes partides amb quanties molt inferiors del que se sap que es
gastarà.
El Govern i diversos mitjans de comunicació diuen que el pressupost de Defensa per al 2014 serà de
6.776,75 milions d'euros (un 1,98% menys en relació amb el de 2013). Però comptant les partides
repartides pels altres ministeris, la xifra total pressupostada de despesa militar és de 13.621,59
milions (una disminució respecte el 2013 del 0,63%). A més, any rere any la despesa real liquidada
al final d'exercici és superior a la pressupostada; la diferència no és irrellevant, mai no baixa del 1015% d'excés. Així, sumant tots els conceptes anteriors, s'assoleixen els 16.526,73 milions d'euros
de despesa militar per al 2014, unes 2,4 vegades més del que ens volen fer creure!
Un exemple d'ocultació i infradotació: La partida corresponent a les operacions militars a
l'exterior (Afganistan, Líban, lluita contra la pirateria a l'Índic, etc.) no s'assigna al Ministeri de
Defensa, sinó al d'Exteriors. A més, els darrers sis anys, als PGE aquesta partida sempre ha estat de
14,36 milions d'euros. Però la quantia gastada finalment ha oscil·lat entre 700 i 950 milions d'euros
anuals. I l'han treta del Fons de Contingència!!!

Avui el deute per compra d'armament és de... 30.000 milions d'euros!
· El 1996 el govern Aznar va encarregar la compra de sistemes d'armament sofisticat i, per amagar
l'increment de despesa militar, va pactar terminis de lliurament i de pagament de fins a 30 anys.
Quan aquest armament es lliuri, ja estarà obsolet.
· Igualment, per disfressar aquesta despesa, es va decidir que el Ministeri d'Indústria atorgaria
crèdits a la indústria d'armament a interès zero i amb un termini d'amortització de 20 anys en
concepte de recerca i desenvolupament (R+D) per fabricar l'armament encarregat. Les empreses
militars retornarien els crèdits quan el Ministeri de Defensa pagués les armes. Cap altre sector
industrial no rep crèdits tan favorables; així, fins al 2013, ha rebut 15.000 milions de crèdits, que no
ha tornat.
· El 2010 el secretari d'Estat de Defensa (PSOE) va manifestar al Congrés que "no deberíamos de
haber adquirido ni adquirir de presente y de futuro sistemas que no vamos a utilizar, para
escenarios de confrontación que no existen, y lo que es más grave, con un dinero que no teníamos
[...] ni lo tenemos ahora. [...] Contrataron sistemas cuyo pago dejaban a generaciones futuras".
· Per pagar el deute de l'armament encarregat (més de 30.000 milions avui), els 2 darrers anys s'ha
inclòs als PGE una par-tida irrisòria i insuficient (4,9 milions el 2012 i 6,8 milions el 2013). I per
pagar-ne les anualitats, el Consell de Ministres ha aprovat, en els 2 darrers anys, crèdits
extraordinaris (1.782,7 milions el 2012 i 877,3 milions el 2013), que no consten als PGE.

Vet aquí algunes dades sobre la
despesa militar de 2014:

Ho comparem
una mica?
Cost de l'hospital
comarcal Broggi, que
assisteix 300.000
persones:
113 milions d’euros

Partida Ministeri de Defensa
6.776,75 milions €
Despesa militar total
16.526,73 milions €
Despesa militar diària
45,27 milions €
Despesa militar / PGE
3,90%
R+D militar
506,84 milions €
R+D militar / R+D total
8,25%
Increment R+D militar respecte any 2013
+ 39,45%
Increment R+D civil respecte any 2013
+ 1,30%

Cost de l'escola de Rubí,
amb dues línies d'infantil i
primària i 450 alumnes:
5,6 milions d'euros.

Coneixeu els forts vincles entre la indústria d'armes i el Govern?
· L'actual ministre de Defensa: expresident d'MBDA (empresa que fabrica míssils), exdirector de
Seguribérica (empresa privada de seguretat contractada per vaixells tonyinaires que feinegen a
l'Índic), exassessor d'Instalazza (fabricant de bombes de dispersió).
· L'actual sotssecretari de Defensa: expresident de Boeing España (Boeing és un dels tres
principals fabricants d'armes del món). La llista és molt més llarga.
· El Govern espanyol s'ha convertit en comerciant d'armament. Segons la Llei 12/2012, el
Ministeri de Defensa pot signar contractes de venda d'armes a altres estats. Aquest Ministeri ja
ha dit que pretén utilitzar aquests contractes govern a govern de manera generalitzada.
· Aquesta indústria espanyola d'armament tan afavorida pel Govern exporta (amb autorització
governamental) armes a estats amb conflictes bèl·lics i/o greus violacions dels drets humans:
Israel, el Marroc, Aràbia Saudita, Líbia, Bahrain, Ghana, Colòmbia...

AMB ELS TEUS DINERS, TU

DECIDEIXES!

Per això, a la propera declaració de renda, t'animem
a fer objecció fiscal a la despesa militar!
Què és l’objecció fiscal a la despesa militar i com la puc fer?
És un acte de desobediència civil amb el qual ens neguem a contribuir amb els nostres impostos a
la despesa militar. Així, en la nostra declaració de l'IRPF, la part dels impostos que hauria de
dedicar-se a la despesa militar la desviem a finançar projectes amb finalitats socials i solidàries.
No es tracta de pagar menys impostos, sinó de donar-hi una bona destinació.
Pots consultar com fer-ho i resoldre dubtes a

http://assembleasarriasantgervasi.wordpress.com/
clicant a objecció fiscal o a www.objecciofiscal.org

contacte: assembleasarria@gmail.com
Font d’informació: Centre Delàs d'Estudis per la Pau

