


1





CONTIDOS

INTRODUCIÓN Á DESOBEDIENCIA CIVIL E Á DESOBEDIENCIA ECONÓMICA 

• Que é a desobediencia civil?  7 
• Dereito de rebelión. Iniciativa para xerar unha desobediencia civil masiva. 10 
• Desobediencia económica para a autoxestión. 11 
• Manifesto. 13 
• E agora a desobediencia faise integral. 15 
• Agora ou nunca. 17

ACCIÓNS INDIVIDUAIS DE DESOBEDIENCIA ECONÓMICA  

• A insubmisión fiscal como estratexia de rebeldía. 19 
• Guía práctica de insubmisión fiscal ao IRPF. 20
• Modelo de carta para Facenda 28 
• Auditar a débeda pública. 30 
• Mecanismos de insubmisión ao IVA. 31 
• Insubmisión fiscal total para facerte insolvente. 36 
• Da insubmisión fiscal á autoxestión fiscal.    36 
• Como organizarnos se somos debedores de hipotecas impagables? 37 
• Estratexias para dificultar o proceso xudicial. 38 
• Cooperativas de vivenda social como ferramenta para autoorganizarnos. 41
• Débedas e insolvencia. 42 
• Como deixar de colaborar con los bancos. 46

 

ACCIÓNS COLECTIVAS  

• Os colectivos libres diante da legalidade actual. 48 
• Investigando a legalidade vixente. 50 
• Elección da forma xurídica. Criterio de utilidade para non lexitimar o Estado. 54 
• Cooperativas para protexer a autoxestión. 58 
• O caso concreto dos alugueres de fincas. 60 
• Cuestións xurídicas colaterais ás accións de desobediencia económica.   61

ALTERNATIVAS AO SISTEMA  

• As cooperativas integrais. 63 
• Sistema Público Cooperativo Integral. 66 
• Sistema económico integral. 67 
• A economía comunitaria. O troco. As moedas sociais.  68 
• Finanzas alternativas. 71 
• Os núcleos de autoxestión local.  74

VIVINDO A REVOLUCIÓN INTEGRAL 76 
AS OFICINAS DE DESOBEDIENCIA ECONÓMICA 78
RECURSOS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN 80



MANUAL DE 

DESOBE
2

0
1

5

Nestes tempos nos que se levanta a manta da corrupción, vivimos un punto
de inflexión dun ciclo histórico no que a representación do Estado non pode
agochar por máis tempo a dimensión da súa vileza.  

A impunidade dos individuos de sempre contrasta coa criminalización dos
movementos sociais e o asedio a todas aquelas persoas que a diario se din a
si mesmas: xa abonda.

Neste contexto, desobediencia e insubmisión van máis aló dunha cuestión
puramente ideolóxica. Trátase de darlle algún sentido á palabra xustiza. 

Trátase da nosa dignidade, pero aínda máis, de perder o medo, xa que nos
queren quitar todo agás o dereito a consumir e o deber de obedecer.

É moito o que podemos recuperar se lle desobedecemos tamén ao medo;
outra orde social na que as persoas sexan o máis importante. 

Temos moito por facer, e quen sabe onde podemos chegar desta volta...

Vémonos no camiño.

Nesta terceira edición do Manual de Desobediencia Económica queremos
convidarvos a dar algúns pasos para facer a vosa vida máis coherente co
voso xeito de pensar e sentir. 



DIENCIA
En concreto dirixímonos a quen queirades deixar de actuar forzadas pola
presión económica e queirades adicar o voso tempo a unha actividade que
realmente faga que vos sintades realizadas. Tamén a aquelas persoas que
desexen que os seus cartos, como froito do seu traballo, vaian destinados a
aquelo  no  que  cren  e  non  aos  bancos,  nin  soldos  de  políticos,  nin
armamento, nin grandes infraestruturas... entre outros malos usos cos que
non queremos colaborar.

O Estado está pagando para satisfacer e engordar o negocio dos bancos e
demais especuladores financeiros, máis diñeiro que o que se veu “obrigado”
a recortar nas diversas partidas orzamentarias. 

A través deste Manual, participamos do chamamento para iniciar e estender
unha  acción  de  insubmisión  fiscal  ao  Estado  español  e  cara  quen  o
controlan, como  acción consecuente para demostrar que non pagaremos as
súas débedas, porque non recoñecemos a actual Constitución, nin o actual
goberno de monicreques do capitalismo financeiro global, nin os Orzamentos
do Estado 2015. No sitio diso, apostamos pola autoxestión fiscal.

Para  iso  promoveremos  que  os  recursos  que  non  queremos  pagar  ao
Estado, se deriven a proxectos autoxestionados que sexan útiles para cubrir
as necesidades da poboación. Aínda que o Manual, por canto a datos, leis e
experiencias ás que se fai referencia,  está redactado en clave do Estado
español, esperamos que inspire á desobediencia en calquera lugar do globo,
posto que a situación que vivimos aquí é común a moitos países do mundo.
Neste sentido esperamos contar coa colaboración de decenas de persoas
voluntarias para poder traducilo a múltiples idiomas.

Deixámosvos cos contidos: 3, 2, 1... DESOBEDIENCIA!
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“Cando a inxustiza se converte en lei, a rebelión convértese en deber.”

“Da que alguén comprende que obedecer leis inxustas é contrario á súa dignidade
como persoa, ningunha tiranía pode dominalo.” Gandhi.

“[...]  temos afirmado que a desobediencia civil  é un tipo especial  de negación de
certos contidos da legalidade por parte dalgún cidadán ou de grupos de cidadáns. Con
iso  queremos dicir  que,  aínda que todo acto de  desobediencia  civil  é  un acto de
desobediencia á lei, non todo acto de desobediencia á lei é un acto de desobediencia
civil.”                                                                                                  

R. Dworkin, 1977:324-327



QUE É A DESOBEDIENCIA CIVIL?

Por  desobediencia  civil  entendemos  unha  práctica  pública,  non  violenta,
consciente e política, contraria a unha lei ou orde de autoridade considerada
inxusta  ou  ilexítima,  que  a  sociedade  civil  emprende,  co  obxectivo  de
invalidar dita lei ou orde e de inaugurar unha nova legalidade na que aqueles
dereitos sociais e civís que a lei nega se vexan de facto recoñecidos. Cando,
como ocorre no Estado español, as vías de expresión política se limitan ás
canles institucionais e ao voto cada catro anos, sen que existan mecanismos
directos  de  participación  e  consulta,  a  desobediencia  civil  vólvese  un
instrumento imprescindible para denunciar e expresar o rexeitamento a unha
política ou lei inxusta.

Algunhas características:

1. En xeral,  é  exercida por  persoas conscientes e  comprometidas coa
sociedade. É o que Hannah Arendt denomina minorías cualitativamente
importantes, o cal lévaas a ser tan activas como críticas respecto de
certas  decisións  políticas  que  se  transformaron  en  lei.  A actividade
despregada  por  aqueles  que  exercen  a  desobediencia  civil  é  tan
intensa  e  de  tal  natureza  que  desborda  as  canles  tradicionais  de
formación e execución da vontade política. As persoas que practican a
desobediencia civil son capaces de imaxinar unha orde social mellor e
na súa construción a desobediencia civil convértese nun procedemento
útil e necesario.

2. Enténdese que o comportamento destas persoas non está movido polo
egoísmo  senón  polo  desexo  de  universalizar  propostas  que
obxectivamente mellorarán a vida en sociedade. Esta condición non
quita  que,  en  ocasións,  poidan  coincidir  intereses  persoais  ou
corporativos  con  intereses  de  carácter  xeral.  Simplemente,  pon  de
manifesto  que  sería  imposible  consolidar  un  movemento  de
desobediencia  civil  que  unicamente  se  limitase  a  defender
conveniencias particulares.

3. Consecuentemente,  a  cidadanía  que  a  practica  séntese  coherente
entre a súa forma de pensar e de facer. Para ela, a desobediencia  civil
é  un  deber  cívico  máis.  É  unha  esixencia  que  procede  de  certas
conviccións ás que é posible atribuír un valor obxectivo e construtivo.



4. Por iso, é fácil adiviñar que o exercicio da desobediencia civil ha de ser
público, ao que contribúe tamén a pretensión de quen a practica de
convencer ao resto da cidadanía da xustiza das súas demandas.

A reflexión da desobediencia civil nun sistema político como o democrático,
debe necesariamente partir  do feito  de que esta é unha actividade ilegal
porque viola normas xurídicas válidas e vixentes -aínda que estas poidan ser
moral  e  xuridicamente reprobables-  que se comete co fin  de producir  un
cambio. Neste sentido, a desobediencia civil non só viola normas xurídicas,
senón que excede aquelas canles ordinarias, tanto xurídicas como políticas,
que nun sistema democrático existen para a produción do cambio de leis ou
políticas  gobernamentais,  é  dicir,  sitúase  fóra  das  regras  do  xogo  que
sustentan este sistema político. 

Diante de calquera acto ou proceso de oposición pública a unha lei ou unha
política adoptada por un goberno establecido, o autor debe ter conciencia de
que os seus actos son ilegais ou de discutible legalidade, e é levada a cabo e
mantida para acadar uns fins sociais concretos. 

Antecedentes históricos da Desobediencia Civil

Entre 1846 e 1848 houbo unha guerra entre Estados Unidos e México. No
ano 1846, ao comezo do conflito, Thoreau anunciou a súa negativa a pagar
impostos por dous motivos concretos: opoñíase a financiar o conflito militar e
non  estaba  disposto  a  contribuír  economicamente  no  mantemento  dun
goberno que seguía considerando legal a escravitude en Estados Unidos.

“Cústame menos en todo sentido incorrer na penalidade da desobediencia ao
Estado, do que me custaría obedecer. Sentiríame coma se valese menos neste
caso. [...] Existen leis inxustas. Debemos, pois, conformarnos, con obedecelas?
Debemos   tratar   de   emendalas   e   acatalas   ata   que   teñamos   acadado   ese
primeiro obxectivo? Ou, ao contrario, debemos transgredilas de inmediato? As
persoas, en xeral, baixo un goberno como o que coñecemos, pensamos que
debemos esperar até convencer á maioría para modificala. Pensamos que se
resistimos, o remedio será peor que a enfermidade.” H. D.Thoreau.



A desobediencia civil consiste en pensar o contrario

“Se   a   inxustiza   ten   unha   corda,   unha   polea,   unha   soga   ou   un   eixo
exclusivamente para ela mesma, entón poderíase considerar se o remedio non
sería  peor  que  a  enfermidade,  pero   se   é   de   tal  natureza  que   require  que
vostede   sexa   o   axente   de   inxustiza   para   outro,   entón,   digo,   viole   a   lei!

que a súa vida sirva de freo para parar a máquina.”

“Baixo un goberno que encarcera inxustamente a calquera, o verdadeiro lugar
dun home xusto é tamén unha prisión.”

H. D.Thoreau.

As campañas de Gandhi de desobediencia civil foron unha forma de protesta
que consistiron en negar obediencia a determinadas leis; é dicir, opoñíanse a
cumprir coas mesmas cando estas eran consideradas inxustas ou ilexítimas.
Esta modalidade de loita non violenta tivo o fin de demostrar publicamente a
inxustiza das leis coloniais británicas.

A  súa  loita  pola  liberación  da  India  fundamentouse  neste  dereito  á
resistencia, que adquiriu forma colectiva, pública e pacífica.

Cando os membros do Partido do Congreso eran arrestados, non recoñecían
o  dereito  dos  tribunais  ingleses  a  xulgalos.  O  movemento  de  non-
colaboración coas autoridades británicas incluíu a renuncia aos seus cargos
por parte dos funcionarios indios. Outros exemplos históricos de accións de
desobediencia, ou resistencia á lei, poden ser o non cumprir a obrigación de
prestar  o  servizo  militar,  desertar  en  circunstancias  excepcionais  (como
ocorreu cos mozos norteamericanos durante a guerra de Vietnam), ou, no
caso  da  cidadanía  afroamericana  en  EE.UU,  sentar  nun  lugar  público
prohibido para a xente de cor.



   DEREITO DE REBELIÓN

      INICIATIVA PARA XERAR UNHA ESTRATEXIA DE
  DESOBEDIENCIA CIVIL MASIVA

Como  pobo,  se  nos  organizamos,  poderemos  ser  capaces  de  crear  e
defender  espazos  libres  do  control  e  a  submisión  ao  poder.  Cando  o
consigamos, o poder non quedará bloqueado inmediatamente, senón que se
esforzará en reprimirnos e derrubar o noso poder popular para establecerse
como o único lexítimo no territorio. Así, estamos iniciando un período en que
as estratexias de acción terán que ser moi ben definidas para se converteren
en opcións sólidas que inclúan a unha parte significativa da sociedade.

Neste contexto propoñemos a desobediencia civil fronte as decisións estatais
que nos afectan.  Como persoas individuais,  como seres libres,  temos na
desobediencia  civil  e  na  autoxestión,  dúas  ferramentas  fundamentais  de
acción  política.  Como  pobo  organizado  de  forma  masiva  temos  a
responsabilidade de facer que o mundo no que vivimos e no que actuamos,
chegue a ser como queremos que sexa.

Entendemos  como  desobediencia  civil  unha  acción  ilegal  realizada  de
maneira  consciente  e  comunicada  publicamente  para  poder  acadar  unha
transformación parcial ou global da sociedade. A aposta pola desobediencia
civil é unha aposta para facer pedagoxía a través da acción, para xerar unha
vía construtiva de visibilizar o conflito, para comunicar desde o exemplo e o
compromiso persoal e colectivo. Trátase dunha vía de acción que empodera
o  movemento  popular  e  que  tivo  importantes  precedentes  na  historia  do
último século.

Unha  das  estratexias  actuais  no  marco  da  desobediencia  é  a  iniciativa
“Exerceremos  o  Dereito  de  Rebelión”,  iniciada  en  setembro  do  2011,
declarando  a  falta  de  lexitimidade  das  institucións  xestoras  do  Estado,
mediante o Manifesto que deu orixe a esta iniciativa. 



Somos millóns de persoas dispostas a actuar. Debemos liberarnos dos nosos
medos e inseguridades para recoñecer publicamente o noso compromiso e
compartir  coa  nosa  contorna  a  experiencia  de  dignidade,  facilitando  a
liberación de cada unha de nós para vivir coherentemente cos nosos ideais
máis profundos.

DESOBEDIENCIA ECONÓMICA PARA A AUTOXESTIÓN

A proposta do Dereito de Rebelión non é só unha proposta de desobediencia
civil coordinada, senón que, ademais, é unha estratexia de acción que quere
afondar nunha visión do mundo involucrada coa autoxestión.

É por isto que poñemos especial énfase na desobediencia económica, que
sería toda aquela modalidade de desobediencia civil enfocada a liberarnos
do poder económico privado ou estatal,  para derivar os nosos recursos á
construción de alternativas ao sistema económico actual.

Así  pois,  a  desobediencia  económica  inclúe  todas  esas  formas  de
desobediencia civil ou social que teñen como obxectivo empoderarnos como
persoas  libres,  rachando  coas  cadeas  que  nos  escravizan  ao  sistema
capitalista actual.

Este Manual vai dirixido a todas aquelas persoas que queiran dar pasos para
facer da súa vida un exemplo da súa forma de pensar e sentir. En concreto a
aquelas que queiran deixar  de actuar forzadas pola presión económica e
queiran  adicar  o  seu  tempo  a  unha  actividade  que  realmente  as  faga
realizarse.

Tamén a aquelas persoas que desexen que os seus cartos como froito do
seu traballo, vaian destinados a aquilo no que crean e non aos bancos, nin
soldos de políticos, nin armamento, nin grandes infraestruturas... entre outros
malos usos que se nos ocorren.

Por  todo  iso,  chamamos  á  resistencia  fiscal  total  ao  Estado  para
redirixir  os impostos cara á autoxestión fiscal  desde colectivos locais
autoxestionados,  moito  máis  merecedores  da  soberanía  que  as
institucións gobernamentais que someten á poboación.



Desde derechoderebelion.net coordinouse a creación das tres edicións do
Manual de Desobediencia Económica.

Tamén,  paralelamente,  está  a  estenderse  a  creación  de  oficinas  de
desobediencia económica que son ferramentas de apoio a iniciativas como a
insubmisión  fiscal,  a  autoorganización  das  persoas  debedoras  e  a
insolvencia como forma de acción.

De todos estes temas atoparás máis información nos próximos capítulos.



 MANIFESTO
     EXERCEREMOS O DEREITO DE REBELIÓN

      SÚMATE AO MANIFESTO DUNHA NOVA DIGNIDADE REBELDE

“Cando o goberno viola os dereitos do pobo, a Insurrección é para o pobo e
para  cada  porción  do  pobo,  o  máis  sacro  dos  seus  dereitos  e  o  máis
indispensable dos seus deberes” (Declaración dos Dereitos do Home e do
Cidadán de 1793)

A actual Constitución española, ditada polo capital internacional e aprobada
ás  costas  do  pobo,  non  só  non  nos  representa,  senón  que  non  a
recoñecemos como vinculante para nós. No seu artigo 135.3 di: “Os créditos
para  satisfacer  os  intereses  e  o  capital  da  débeda  pública  das
Administracións  entenderanse  sempre  incluídos  no  estado  de  gastos  dos
seus orzamentos e o seu pago gozará de prioridade absoluta.”

Coa aprobación sen referendo deste cambio constitucional, demostrouse de
maneira definitiva que a soberanía popular non controla ao Estado, o cal foi
secuestrado polo poder económico. Un goberno que actúa en beneficio duns
poucos é ilexítimo. Segundo o Código Penal español: “Son reos do delito de
rebelión os que se alzaren violenta e publicamente para calquera dos fins
seguintes:  Derrogar,  suspender  ou  modificar  total  ou  parcialmente  a
Constitución”

Por iso, e dado o carácter precipitado, interesado e antidemocrático desta
recente  reforma  constitucional,  podemos  determinar,  que  os  delincuentes
están no goberno e as estruturas que os secundan.

O dereito á rebelión está recoñecido desde hai máis de dous séculos polo
dereito internacional, a través, por exemplo, da “Declaración dos Dereitos do
Home e do Cidadán” de 1793. A súa función é facer prevalecer o dereito de
rebelarse polo ben común ante situacións como a que estamos a vivir.

Ante a rebeldía golpista dos de arriba, o dereito de rebelión das de abaixo. O
noso compromiso é co ben común e por iso, seguindo noso deber lexítimo
como cidadás, declarámonos rebeldes á Constitución, insubmisas ao Estado



e desobedientes a  toda autoridade que o  represente.  É  por  iso  que nos
declaramos cidadás das asembleas populares e das asembleas de proxectos
postcapitalistas nas que participamos. É deste xeito como exercemos a nosa
soberanía.

Comprometémonos a facer todo o que estea ao noso alcance para construír
un novo poder popular que posibilite unha nova sociedade onde as decisións
sexan  tomadas  realmente  polo  pobo.  Entendemos  que  tras  a  gran
acumulación  de  indignación  que  vivimos,  a  mellor  forma  de  recuperar  a
dignidade é mediante a rebeldía.

Entendemos  como  dignidade  a  nosa  capacidade  de  desobedecer  leis
inxustas e/ou contrarias ao benestar dos pobos.

Por  todo  iso,  comprometémonos  co  chamamento  para  iniciar  e  estender
unha acción de resistencia fiscal total ao Estado español e cara a aqueles
que  o  controlan  como  acción  consecuente  para  demostrar  que  non
pagaremos “as súas débedas”, porque non recoñecemos esta Constitución.
Unha  desobediencia  fiscal  que  sirva  para  alimentar  a  autoxestión  das
asembleas  e  desde  estas,  dar  “prioridade  absoluta”  ao  financiamento
participativo dos recursos que consideramos realmente públicos.

Posto que a situación que vivimos no Estado español  é común a moitos
países do mundo,  e posto que os poderes económicos que mandan son
globais, animamos aos seres humanos de todo o mundo a afirmar o seu
dereito de rebelión, mediante manifestos como este. A resistencia fiscal foi
unha  das  estratexias  de  desobediencia  civil  que  levou  á  India  cara  á
independencia do Imperio británico;  agora pode ser unha estratexia clave
para independizarnos a todos do capitalismo global.

Xa superamos a fase de indignación, agora somos 

¡Unha Nova Dignidade Rebelde! 

Máis info en www.derechoderebelion.net

http://www.derechoderebelion.net/


Pódeste adherir ao Manifesto e ás distintas formas de desobediencia civil.

Desde  este  manifesto  temos  como horizonte  a  resistencia  fiscal  total  no
Estado para redirixir  os impostos cara a autoxestión fiscal das asembleas
populares locais, xurdidas en moitas poboacións a raíz do 15-M, e nalgúns
casos, vinculadas a día de hoxe a unha cooperativa integral.

As asembleas locais e as cooperativas integrais que se están construíndo
día a día, son algúns dos expoñentes das alternativas autoxestionarias ao
sistema actual, exemplos moito máis merecedores do depósito da soberanía
popular  das  persoas  que  participamos  diariamente  na  política  desde  os
movementos asemblearios do que as institucións do Estado español.

Algunhas das mellores maneiras de colaborar poden ser organizarvos nun
colectivo,  participar  nas  asembleas  locais,  crear  unha  oficina  de
desobediencia  económica,  ou  xuntarvos  con  xente  da  vosa  zona  para
participar nunha cooperativa integral.

E AGORA A DESOBEDIENCIA FAISE INTEGRAL 

Mentres vivimos este novo mundo que estamos a construír debemos ter en
conta as interferencias que provocan os intentos de coerción e asimilación
dos estados sen que iso centre toda a nosa atención e intención. Quizá o
maior acto revolucionario sería prescindir de todos eles e deixar os amos sen
escravos, pero dado que os do poder non prescinden de nós, non nos queda
outra que desobedecer; atácasenos pola normalidade coa que desacatamos
a autoridade, xa sexa xudicial, sanitaria, intelectual, cultural, económica ou
política.

É  por  iso  que  optamos  pola  Desobediencia  Integral  como  condición
necesaria  para  seguir  construíndo.  Para  facilitar  comprensión  sobre  este
termo, introduciremos o concepto de “contrato social”. O contrato social é un
concepto filosófico e político no que se sustentan as bases da vinculación
dun individuo a unha sociedade.



A Desobediencia  Integral  implica  romper  o  contrato  social  co  Estado  do
territorio  onde se vive,  para poder  realizar  un novo contrato social  cunha
comunidade coa que o individuo está a ser realmente vinculado.

No  marco  do  proceso  de  Revolución  Integral  van  xurdindo  novas
comunidades  de  referencia  onde  as  persoas  imos  sendo  acollidas  e
podemos  participar  activamente  do  proceso  de  definición  de  dereitos  e
deberes  propias  deste  contrato  social  que  fai  posible  vivir  en  sociedade.
Unha  comunidade  rural  autoxestionada,  unha  zona  autónoma  ou  unha
cooperativa integral serían tres exemplos destas novas institucións coas que
eliximos facer este novo contrato social. En lugar de delegar o depósito de
soberanía  nunha  suposta  democracia  parlamentaria,  participamos
directamente  das  decisións  a  través  dunha  verdadeira  democracia
asemblearia. Ao pasar dun contrato implícito que realmente non asinamos a
un contrato explícito, estamos a facer un salto de empoderamento para que
vivir  en sociedade sexa tamén vivir  en liberdade.  Neste marco,  podemos
elixir tamén ser parte ao mesmo tempo de varias comunidades entre as que
repartimos  a  nosa  participación  e  compromiso;  desde  a  máis  vivencial  e
pequena, á máis estruturada e ampla, varias delas pódense complementar
porque  ningunha  é  totalitaria,  como  si  que  o  é  o  Estado,  e  por  tanto,
ningunha  pretende  controlar  todas  as  esferas  do  individuo,  senón  só
achegarlle aqueles ámbitos nos que cada persoa decida vincularse.

As  asembleas  locais,  que  tratan  de  ser  cada  vez  asembleas  máis
construtivas, espazos autoxestionados para cubrir necesidades comunitarias
e as cooperativas integrais que se están facendo realidade día a día, son
algúns  dos  expoñentes  da  Revolución  Integral,  exemplos  moito  máis
merecedores do depósito da soberanía popular de persoas que participan
diariamente  na  política  desde  os  movementos  asemblearios  que  as
institucións  supostamente  democráticas  do  Estado.  Cando  facemos
desobediencia Integral, estamos a desmontar a lexitimidade do sistema do
Estado  capitalista,  e  achegando  a  nosa  participación  lexitimatoria  a  un
sistema novo.



AGORA OU NUNCA 

Martin Luther King dixo hai máis de 40 anos: “Teremos que arrepentirnos
nesta xeración, non tanto das malas accións da xente perversa, como do
abraiante silencio da xente boa.”

Non podemos deixar que a historia se repita coa nosa xeración. Unha banda
de  criminais  das  finanzas  secuestrou  o  pouco  que  podía  haber  de
democrático nos estados e está a levar a cabo un plan premeditado para
recortar os nosos dereitos sociais, só para aumentar os seus beneficios. Esta
situación  engádese  ás  gravísimas  crises  ecolóxicas,  enerxéticas,
alimentarias,  sociais  e  de  valores  que  acompañan  o  declive  do  sistema
capitalista.

Temos a sorte de ser a xeración máis informada da historia. Aprendemos que
somos millóns de persoas dispostas a actuar. Agora non hai escusas.

Non hai suficiente coa indignación. E só o compromiso que vaia acompañado
dunha  actitude  de  insubmisión  fronte  ao  poder  político-financeiro,  poderá
levarnos a acadar os nosos obxectivos. Non hai seguridade a curto prazo
que poida ser  escusa para deixar  o compromiso social  para despois.  Co
apoio mutuo axudarémonos nas dificultades; desde a autoxestión podemos
solucionar os problemas de veciños e veciñas, moito mellor que como o está
facendo o Estado.

Saír  á  rúa  ata  esgotarnos  non  é  suficiente,  precisamos  que  deixes  de
obedecer, que deixes de mandar, que deixes de pagar a hipoteca, que deixes
de pagar os teus impostos ao Estado para pagalos directamente ao pobo,
que  deixes  de  comprar  en  multinacionais,  que  deixes  de  aceptar
discriminacións  de  calquera  tipo.  Sexan  cales  sexan  as  túas  cadeas,
rómpeas.
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A INSUBMISIÓN FISCAL COMO ESTRATEXIA DE REBELDÍA

Como  se  explicou  en  páxinas  anteriores,  a  desobediencia  civil  é  unha
ferramenta fundamental para ir aumentando o empoderamento popular cara
á autoxestión.

Os Orzamentos Xerais do Estado para o 2015 supoñen outro ataque para as
necesidades reais da poboación. Redúcense, entre outros, o orzamento de
educación, o de cultura, o de sanidade... e aumenta o pago do interese da
débeda.

Mentres sucede unha progresiva privatización de todo o público, mentres se
nomea a crise como causante da falta de recursos, mentres se malgasta
diñeiro público en intereses dos de arriba, os proxectos realmente públicos
nos que estamos a traballar  os e as de abaixo,  adoitan adoecer de falta
deses recursos para consolidarse. Para reverter esa situación, faise preciso
derivar unha importante cantidade deses recursos pola vía directa mediante
a desobediencia fiscal.

Por iso, desde esta publicación, participamos do chamamento para iniciar e
estender unha acción de insubmisión fiscal ao Estado español e cara a quen
o controlan, como acción consecuente para demostrar que non pagaremos
as  súas  débedas,  porque  non  recoñecemos  a  actual  Constitución.  Unha
desobediencia fiscal que sirva para alimentar a autoxestión das asembleas e
colectivos,  e  desde  estas,  dar  prioridade  absoluta  ao  financiamento
participativo dos recursos que consideramos realmente públicos.



   GUÍA PRÁCTICA DE
   INSUBMISIÓN FISCAL AO IRPF

TODO O MUNDO PODE FACER OBXECIÓN FISCAL 
AO GASTO MILITAR

O  estado  recada  impostos  durante  todo  o  ano  a  tódalas  persoas  da
sociedade, e faino de moitas formas, non só mediante o IRPF. Deste diñeiro
destina unha gran parte para o exército, o control social, o pago da débeda e
outros gastos indesexables.

A declaración do IRPF supón unha magnífica oportunidade de recuperar este
diñeiro e destinalo a un fin xusto. Por iso:

• Calquera persoa, teña ou non ingresos, teña ou non nómina, estea ou
non dada de alta, pode facer a declaración de Facenda e reclamar este
diñeiro ao estado para desvialo a un proxecto alternativo e construtivo.

• A declaración pódeche saír a pagar, a devolver ou de cota cero. En
tódolos casos podes obxectar.

 Que é a insubmisión fiscal?

É a non disposición a colaborar co Estado nos gastos militares, o exército, o
control social, sistema carcerario, monarquía, débeda pública e outros gastos
indesexables,  desobedecendo  activamente  no  momento  de  realizar  a
declaración da renda (IRPF). Consiste tecnicamente en desviar unha parte
destes impostos a un proxecto que traballe na defensa dun progreso social
solidario. Trátase dunha proposta inspirada na obxección fiscal aos gastos
militares,  a  cal  leva  anos  funcionando  con  éxito  no  Estado  español,
ampliando a outras partidas que tamén consideramos inxustas.



Chamamos á resistencia fiscal total ao Estado para redirixir os impostos cara
á  autoxestión  fiscal  desde  colectivos  locais  autoxestionados,  moito  máis
merecedores da soberanía que as institucións gobernamentais que someten
á poboación.

 Para onde vai o diñeiro desviado?

Co  diñeiro  desviado  promóvese  o  traballo  pola  paz,  a  xustiza  social,  a
cooperación  para  o  desenvolvemento,  a  mellora  do  medio  ambiente,  os
dereitos humanos, o apoio a loitas transformadoras noutros estados, etc.

Con estes cartos conséguese facer realidade proxectos que permiten seguir
traballando por  unha sociedade máis  xusta  e  equitativa.  Son os destinos
alternativos:  calquera  colectivo  ou  organización  que  traballe  de  forma
horizontal  (sen xerarquías) por unha sociedade máis xusta.  Colectivos de
base  e  sen  ánimo  de  lucro  como  asociacións,  grupos  ecoloxistas,
cooperativas,  ateneos,  etc.,  que  non  estean  directamente  vinculados  á
Administración ou á política partidista.

 Para que?

Segundo se fai máis aguda a crise, as persoas estamos a cada paso máis
familiarizadas cos conceptos da economía. Débeda, prima de risco, liquidez
e, especialmente, unha palabra: recortes.

A tesoira do goberno, empuxada polos capitais de dentro e de fóra, parece
non ter freo. As diversas administracións estatais, sexan do partido político
que sexan,  reducen gastos aquí  e acolá.  Tócanse sectores tan sensibles
como a saúde, o ensino obrigatorio ou as pensións.

“Cando o goberno viola os dereitos do pobo, a Insurrección é para o pobo e
para  cada  porción  do  pobo,  o  máis  sacro  dos  seus  dereitos  e  o  máis
indispensable dos seus deberes.”  Declaración dos Dereitos do Home e do
Cidadán de 1793.



A insubmisión fiscal  faise,  en realidade, para facer prevalecer o dereito a
rebelarse, a desobedecer en nome do ben común diante de situacións como
as que estamos a vivir.

O noso compromiso é co ben común, e por iso nos delcaramos rebeldes á
Constitución, insubmisos ao Estado e desobedientes a toda autoridade que o
represente.

A resistencia fiscal foi unha das estratexias de desobediencia civil que levou
á India  cara  a  independencia  do  Imperio  británico;  agora  pode ser  unha
estratexia clave para independizarnos do capitalismo global.

 Como se fai?

O primeiro  paso  é  non  confirmar  o  borrador.  Se  Facenda  che  envía  un
borrador da túa declaración de IRPF (adoita facelo durante o mes de abril),
non  o  confirmes.  Se  aceptas  o  cálculo  de  Facenda  non  poderás  facer
Insubmisión Fiscal.

Durante maio e xuño ten lugar a campaña para o pago do imposto IRPF.
Debes  acceder  á  páxina  web  da  axencia  tributaria:
www.agenciatributaria.es, descargar gratuitamente o programa PADRE e
instalalo no teu computador.

A  continuación  faremos  a  declaración  co  programa  PADRE,  indicando  a
cantidade de diñeiro que queremos desviar  para a nosa insubmisión nas
casiñas 599 ou 600 do apartado de “Retencións e demais pagos a conta”. O
propio programa encárgase de facer os cálculos co dato que incluímos.

O resultado da declaración ten que verse diminuído, se é “a pagar”, nunha
cantidade igual á cantidade obxectada; ou a cantidade a devolver -se é “a
devolver”-, ten que verse aumentada tamén en dita cantidade.

Unha  vez  terminada  a  declaración,  non  a  enviamos  a  Facenda  por  vía
telemática. No noso caso imprimímola. Tachamos o enunciado da casiña que
utilizamos para a obxección fiscal e sobrescribimos “Por Insubmisión Fiscal”.



Presentamos a declaración, modificada coa insubmisión fiscal, na delegación
de  Facenda  ou,  preferiblemente,  nunha  entidade  bancaria.  O  recibo  da
transferencia do diñeiro desviado e a carta a Facenda onde facemos explícito
o  feito  de  que  non  defraudamos  ao  Estado,  senón  que  redistribuímos
correctamente os impostos, podes presentala no sobre da Declaración, pero
tamén  é  conveniente  que  se  presente  nun  Rexistro  Público,  para  ter  un
documento máis crible que acredite a acción que realizamos.

 Quen pode facer insubmisión fiscal?

Calquera, tanto ten que sexas traballadora, parada, estudante ou que non
traballases nunca, e dá igual se che sae a pagar ou a devolver, sempre que
non realizases xa a declaración (confirmando o borrador, por exemplo).

 Que cantidade se pode obxectar?

Desde 1 ata... Cada persoa decide o que quere/pode obxectar. Á parte do
feito simbólico da insubmisión, a entidade receptora recibirá un diñeiro para
poder desenvolver o seu labor.

Cota fixa: Unha cantidade fixa que pode determinarse de acordo coas túas
posibilidades  ou  tendo  en  conta  algún  criterio.  (Por  exemplo,  o  estado
destinou  este  último  ano  890,87  euros  por  persoa  para  fins  militares  e
podemos obxectar esa cantidade).

Cota aberta: Con todo a insubmisión fiscal é, ante todo, unha acción pública
e  colectiva  de  denuncia  da  inxustiza  do  sistema  económico  e  unha
interpelación á sociedade. É moito máis importante o feito de obxectar que a
cantidade obxectada; por iso,  calquera cantidade, por pequena que poida
ser, é válida.

 Podo facer insubmisión fiscal se a declaración da renda me
sae a devolver?

Si,  xa  que  o  estado  en  calquera  caso  recadou  diñeiro  ao  practicarme
retencións e/ou mediante outros impostos e fórmulas.

Agora pedireille  que me devolva o que me corresponda no IRPF máis  o
diñeiro que decida que me retiveron que se corresponde con eses gastos
inútiles e indesexables que vimos comentando.



 E  se  non  teño  que  declarar  ou  o  resultado  da  miña
liquidación é cero?

Aínda que non faga falta  declarar  por  non chegar  aos ingresos mínimos,
sempre se pode facer a declaración e reclamar a Facenda parte do que me
retiveron ou cobraron mediante outras fórmulas distintas ao IRPF, incluíndo a
cantidade que desexemos. Actuaremos da mesma forma no caso de que a
nosa liquidación sume a cantidade cero.

 Que  se  fai  se  a  declaración  ma  fan  cun  programa
informático?

Tanto se a fas ti mesma coma se cha fan, o programa informático PADRE é a
única forma de facela. Podes pedirlle a quen cha fixo que engada o cálculo
da insubmisión fiscal, tal como o explicamos antes, e que non a envíe. O
mellor é que cha imprima. Tachamos o enunciado da casa que utilizamos
para  a  obxección  fiscal  e  sobrescribimos  “Por  Obxección  Fiscal”.
Presentamos a  declaración,  modificada  coa  insubmisión  fiscal,  no  banco,
delegación  de  Facenda  ou  rexistro  público,  incluíndo  o  recibo  da
transferencia do diñeiro desviado e a carta a Facenda.

 Se Facenda rexeita a miña obxección, que podo facer?

En ocasións Facenda non concede o diñeiro reclamado ou esixe o que non
se lle pagou en caso de cantidades reclamadas en declaracións de IRPF a
pagar. Pode suceder que Facenda este ano non nos revise e ao seguinte si.
Ou ao revés; que este ano nos revisou e que ao seguinte non o faga (polo
cal o feito de que non nos concedan a Insubmisión Fiscal un ano non ha de
desanimarnos para volvelo tentar o seguinte ano). Facenda podería mesmo
reclamarnos as cantidades que deixamos de pagar ou que - segundo o seu
criterio  –  nos  devolveu  de  máis  durante  varios  anos.  Para  estes  casos
convén coñecer o dato de que Facenda non poderá reclamar nada que teña
máis de catro anos de antigüidade.

Por iso, e para casos de persoas insubmisas fiscais que cada ano desvían
cantidades  importantes,  os  destinos  alternativos  que  reciben  o  diñeiro
desviado terán que prever caixas de resistencia nas que manter polo menos
parte dos fondos durante ese catro anos.



As  liquidacións  provisionais  ou  declaracións  paralelas  (cando  Facenda
detecta a obxección e reclama o diñeiro desviado) poden recorrerse en tanto
facelo non supoña recargas nin gastos (ás veces algún destes recursos ten
efecto).

A partir de aí, é mellor seguir recorrendo só por persoas que, apoiadas por
colectivos próximos, desexen realizar unha campaña de denuncia do gasto
indesexable.

 A que sancións me arrisco?

Unha vez que a liquidación provisional ou declaración paralela se confirma,
se non pagamos cando nos reclaman, a administración pode esixir intereses
contados desde o último día hábil para presentar a declaración até o día no
que a cantidade obxectada se pague.

Este proceso é unha revisión da túa Declaración de Facenda; en ningún caso
a persoa insubmisa fiscal está acusada de nada nin recibe sanción ningunha.
Nunca pode haber  un  delito  fiscal  perseguido  penalmente  (o  delito  fiscal
esixe “fraudes” superiores a 120.000 euros).

 E  se  volver  pagar  a  cantidade  obxectada  e  desviada  a  un
destino alternativo é excesivamente oneroso?

Que Facenda detecte a insubmisión fiscal, o máis que pode supor na gran
maioría  dos  casos  é  duplicar  o  pago:  achegamos  un  diñeiro  ao  destino
alternativo e, se temos a mala sorte de que Facenda o detecta, vémonos
obrigadas  a  pagar  a  Facenda.  Se  se  dá  o  caso  da  pregunta,  podemos
obxectar  unha  cantidade  pequena,  desviando  soamente  a  cantidade  que
xulguemos que non supón un problema para a nosa economía: 50 euros, 30,
10..., de forma que, aínda que Facenda o detecte e nola volvan cobrar, non
nos supoña un trastorno grave. Sumariamos unha obxección máis e con ela
nosa voz en contra destes gastos inmorais, inútiles e indesexables.



Tamén é verdade que Facenda pode tardar varios anos en revisar a nosa
Declaración,  mesmo despois de que pagásemos a cantidade positiva que
saíse na nosa Declaración (coa insubmisión fiscal descontada) ou de que
nos devolveron a cantidade negativa (coa insubmisión fiscal engadida).

Facenda dispón dun máximo de catro anos para reclamarnos o que chaman
erros na nosa Declaración ou cantidades non xustificadas ou a terminoloxía
legal que se lles ocorra para rexeitar a nosa condición de insubmisas fiscais.

Que facemos nestes casos? Pode haber distintas posibilidades, as caixas de
resistencia citadas antes ou a simple devolución polo destino alternativo do
diñeiro  recibido,  se  a  persoa  que  o  entregou  non  pode  facer  fronte  ao
requirimento  de  Facenda,  dependendo  das  cantidades  e  das  situacións
persoais das persoas que fixesen obxección fiscal e tendo sempre presente
ese prazo do catro anos.

É  necesaria  unha  Caixa  de  Resistencia  da  insubmisión  fiscal  como
ferramenta común para todas as persoas que participamos na campaña de
insubmisión fiscal.  Un fondo común, para cubrir  os gastos que se poidan
ocasionar a calquera persoa ou colectivo tras participar nesta campaña de
insubmisión fiscal, como consecuencia das posibles actuacións de Facenda
contra as persoas insubmisas fiscais.



RECORDA:

• A declaración  pódeche  saír  a  pagar,  a  devolver  ou  de  cota  cero.
SEMPRE te podes declarar insubmisa fiscal e RECLAMAR o diñeiro
dos teus impostos que se destina a gastos indesexables e desvialo a
un proxecto social.

• Podes utilizar o programa P.A.D.R.E. na páxina web de Facenda, unha
xestoría  ou  a  cita  previa  para  facer  os  cálculos  xerais  da  túa
declaración, pero SEN ENTREGALA. Imprime o documento xerado co
programa P.A.D.R.E. no que está contabilizada a obxección, tacha o
enunciado da casa que elixiches e sobrescribe: “Por Obxección Fiscal”.

• Cando acabes a declaración, ingresa a cantidade da túa insubmisión
fiscal  no proxecto alternativo que elixises.  Pide que no concepto do
recibo que dan no banco apareza “Campaña de Obxección Fiscal”.

• E,  agora  si,  entrégalla  a  Facenda  ou  preséntaa  no  banco.  Non
esquezas achegar coa túa declaración o xustificante do ingreso. Vén
ben tamén quedar cunha copia do mesmo.

• É conveniente que achegues tamén un escrito dirixido ao Ministro de
Facenda directamente manifestando os motivos da túa Desobediencia
Civil.

• Podes  tomar  como  exemplo  o  modelo  de  carta  da  páxina  29,
descargala  da  web  Dereito  de  Rebelión:
www.derechoderebelion.net/modelo-de-carta-para-facenda/ ou  ben,
acudir á oficina de Desobediencia máis próxima.

• Presenta  estes  documentos  no  Rexistro  da  Axencia  Tributaria,
persoalmente ou por medio dun envío postal ou en calquera portelo
oficial  da  Administración  (achegar  estes  anexos  só  no  sobre  da
declaración en caso de presentala en papel, pode non ser recoñecido
por  Facenda  como  vía  de  comunicación  e  os  teus  escritos  poden
acabar no cesto dos papeis).

http://www.derechoderebelion.net/modelo-de-carta-para-facenda/


             MODELO DE
      CARTA PARA

      FACENDA

MOI IMPORTANTE: 

Escríbenos  a  info@derechoderebelion.net dicindo  que
fixeches Insubmisión Fiscal para que o teu acto poida participar
dunha campaña que é colectiva.



Sr. Ministro de Facenda e Administracións Públicas, 

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 

C/ Alcalá, 9 - 28014 Madrid. 

Co pago dos impostos contribúo a financiar os gastos do Estado. 

Por razóns de conciencia, e tras unha análise do sentido deses gastos na
sociedade,  non  podo,  non  desexo  colaborar  con  todos  aqueles  que  non
contribúen  ao  ben  común  e  que  só  van  destinados  ao  beneficio  dunha
minoría privilexiada, fronte as necesidades da gran maioría da sociedade.
Por iso, fago declaración expresa da miña condición de persoa insubmisa
fiscal. 

De  acordo  con  iso,  veño  de  ingresar  ..............  euros  na  conta
de .........................................................................  entidade ou colectivo que
intervén socialmente nun campo necesario para crear  recursos realmente
públicos. 

Como xa expuxen máis arriba, esta parte do meu imposto, cuxo pago desvío
a un fin socialmente útil, corresponde á miña negativa a pagar gastos como
son  o  exército,  a  débeda,  a  igrexa,  a  monarquía,  etc.,  que  negan  a
satisfacción das necesidades sociais máis importantes. 

Solicito que admita a Insubmisión Fiscal para detraer diñeiro á inxustiza, sen
afán de defraudar, como se deduce da publicidade prestada á Campaña de
insubmisión fiscal 20XX, e desta mesma carta que lle remito. 

Atentamente, quedo á súa disposición, 

Asinado: 

En ............................., a ...... de ................. de 20XX



AUDITAR   A  DÉBEDA  PÚBLICA,  UNHA  FERRAMENTA  PARA
DEFENDER O NON PAGO DUNHA DÉBEDA ODIOSA

Como lerías  nas  páxinas  anteriores,  o  concepto  principal  da  insubmisión
fiscal é a débeda externa (o 28%). Así que engadimos información específica
referente á motivación da insubmisión fiscal deste concepto.

Como sucedeu noutros países, e á calor do 15M, foise xerando tamén no
Estado español unha campaña pola auditoría da débeda externa. A reforma
da  Constitución  española  que  puxo  o  pago  do  interese  e  do  capital  da
débeda como prioridade absoluta dos orzamentos xerais, deu máis forza, se
cabe, á necesidade desta auditoría.

Como di a web auditoriaciudadana.net: “Unha débeda da que nunca fomos
conscientes e da que nin puidemos opinar nin participar. Unha débeda que é
fundamentalmente  de  bancos  privados.  Unha  débeda  que,  agora,
apúntannos como o maior dos problemas e da que nos fan responsables
directos pola obriga constitucional  de saldala.  Unha débeda que obriga a
recortar o investimento nos nosos servizos sociais e que nos condenará ao
maior dos desamparos sociais”.

Non queremos pagar a vosa débeda!

Así pois, coa débeda ponse a todo o pobo español baixo a chantaxe dos
mercados financeiros. É débeda ilexítima a que se contrata de novo para
pagar antiga débeda e para poñer en marcha políticas que prexudican os
dereitos sociais e económicos da cidadanía.

Unha gran parte da débeda é ilexítima posto que provén dunha política que
favoreceu a unha ínfima minoría da poboación en detrimento de unha inxente
maioría de cidadáns e cidadás.

O  Estado  garantiu  a  débeda  privada  de  empresas  privadas  e  entidades
financeiras  para  que  poidan  conseguir  préstamos  a  un  tipo  de  interese
adecuado.  Isto  implica  que,  posteriormente,  as  axencias  de  cualificación
emitan unha peor valoración sobre a súa capacidade de devolver a débeda e
que a prima de risco dese Estado se dispare. Por tanto, o feito de avalar
empresas ou entidades financeiras privadas fai que o Estado (e por tanto a
cidadanía) teña que pagar uns intereses máis altos da débeda.



Avalar entidades privadas implica que as acredoras esixan unha crecente
capacidade  de  pago  por  parte  do  Estado  que  deixa  de  preocuparse  por
outras funcións esenciais que, como tal, ha de asumir.

Pode un goberno legalmente decidir non reembolsar a súa débeda porque a
súa poboación está en perigo? Si, porque o argumento xurídico do Estado de
necesidade xustifícao plenamente. O Estado de necesidade corresponde a
unha  situación  de  perigo  para  a  existencia  do  Estado,  para  a  súa
supervivencia  política  ou  económica.  A supervivencia  económica  refírese
directamente aos recursos dos que un Estado pode dispoñer para continuar
satisfacendo as necesidades da poboación, en materia de saúde, educación,
etc

MECANISMOS DE INSUBMISIÓN AO IVE

Hai  diversas  vías  en  mans  dun  autónomo,  dunha  empresa  ou  dunha
cooperativa para deixar de pagar o IVE ao Estado e adicar ese pago a un
proxecto autoxestionado.

Algunhas delas son:

• Declarar, se o IVE che toca a pagar, unha cantidade máis pequena da
que correspondería e con ela financiar unha asemblea ou o proxecto
que decidas.

• Para xustificar ese pago menor deberás solicitar varias facturas ao teu
nome,  que  che  permitan  xustificar  ese  pago.  Estas  facturas
poderanchas facer de varias maneiras sen poñer en perigo a cobertura
legal da acción.

• Se tes claro que a túa empresa non vai continuar e vai pechar, en lugar
de pagar ao Estado xa podes empezar a destinar as cantidades do IVE
ou a parte delas que poidas asumir, ás asembleas da túa zona ou ao
proxecto autoxestionado que máis che motive.



• Se queres seguir como empresa e necesitas unha maneira de darlle
continuidade a ese proceso, podes abrir e pechar unha empresa cada
3 ó 4 anos. Desta forma, cando o fisco fose detrás túa para cobrar os
IVEs, esa empresa faríase insolvente e xeraría outra.

• Se es membro dunha cooperativa ou entidade sen ánimo de lucro que
declare IVE, podes pedir factura dos teus gastos persoais co NIF desta
entidade e doarlle esas facturas para que as deduza dos seus ingresos
e non teña que pagar IVE.

• Se  despois  de  xuntar  todas  as  facturas,  a  túa  cooperativa
autoxestionada tivese que pagar IVE, podes facer facturas co teu DNI
persoal; simplemente despois de recibir o diñeiro facturado, xa o doas
á mesma cooperativa.

Para  contextualizar  estas  posibilidades,  temos  que  ter  en  conta  que  as
peticións que Facenda fai ás persoas ou empresas que emiten facturas, para
controlar o seu pago de impostos, son limitadas e fáciles de prever. A través
do modelo 347 do IVE, a 30 de abril, débese presentar a relación de clientes
e provedores cos cales houbo unha relación de máis de 3.000 euros anuais.
Por  tanto,  nada nos  impide  realizar  facturas,  como individuo  e  de  forma
totalmente anónima, a unha cooperativa por menos de 3.000 euros e non
facer  a  declaración  do  IVE.  Aínda  que  a  cooperativa  si  o  faga.  É  dicir,
mentres a cooperativa a contabiliza para descontarse do IVE a pagar, as
persoas individuais que lle facturan, non a declaran como ingreso.

Posto que a cooperativa non está obrigada a declarar quen son os seus
provedores, Facenda non vai ter información da nosa irregularidade. A única
información coa que vai contar é cun balance global do IVE a partir do cal
non se poden identificar ese tipo de irregularidades, posto que non se pode
saber  que  o  IVE  se  repercutiu  en  persoas  individuais  e  que  tamén  se
interrelacionou entre empresas.

Insubmisión  ao  IRPF  trimestral:  Habitualmente  a  cooperativa  pagaría  a
Facenda o IRPF da persoa que lle facturou (19% sobre a base impoñible en
2015 para os rendementos de profesionais) en concepto de “pago a conta”
por  IRPF, pero non  está  obrigada a  facelo  se  esta  non  llo  especifica  na
factura, de forma que tamén neste caso se hai algunha irregularidade é o
individuo quen é responsable dela e non a cooperativa.



Por tanto, é factible facer facturas sen IRPF e que a cooperativa non teña
que retelas, posto que, cando isto sucede, pódese entender que o emisor da
factura  está cuns ingresos por  baixo do salario  mínimo profesional  e por
tanto non son considerados como ningún tipo de remuneración e non tributan
a Facenda. De feito, existe un baleiro legal referente aos ingresos por baixo
do salario mínimo profesional dos profesionais autónomos. En xeral, pódese
dicir que Facenda permite emitir facturas sen retención de IRPF para estes
profesionais, ou mellor dito, “mira para outro lado”.

Así  pois,  de  todo  o  dito,  a  única  irregularidade  por  parte  das  persoas
individuais  corresponde  á  acción  de  non  pagar  o  IVE.  A este  efecto  é
importante introducir que as persoas dadas de alta de autónomos que teñan
unha facturación baixa poden evitar declarar un IVE “a pagar”. Para iso, unha
persoa podería facturar á cooperativa (IVE repercutido), e ao mesmo tempo,
pagar  determinados  servizos  a  outro  profesional  (ou  facturas  cotiás  de
gastos que incorporan o IVE soportado) para equilibrar os seus IVEs. É moi
recomendable que os gastos cuxo IVE soportado se queira deducir para que
a declaración de IVE sexa “0” ou “a devolver” estean relacionados co negocio
para evitar sospeitas de Facenda. Así,  de forma totalmente legal,  podería
declarar trimestralmente un IVE próximo a 0. Sería de feito unha forma de
pasar de individuo pagador de IVE, a individuo que equilibra o seu IVE.

Outra circunstancia distinta sería a das persoas insolventes.  Estas poden
emitir  facturas  polos  seus  traballos  de  forma  totalmente  despreocupada,
porque  no  suposto  que  houbese  unha  inspección,  o  máis  que  poderían
recibir sería unha multa, multa que non terían forma logo de facerlles pagar.
Por tanto, as persoas insolventes poden con maior facilidade que ninguén
apoiar  estes  procesos  de  redución  do  pago  do  IVE  para  cooperativas  e
entidades coas que colaboren.



COMPRA
IVE soportado

Factúraselle o gasto para compensar

VENTA
IVE repercutido

Emite facturas no nome da CI

                                Debemos xerar estratexias colectivas a través das facturas de gasto
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(TRABALLO VOLUNTARIO)



}
O IVE repercutido adoita ser superior ao soportado, polo que
deberíamos pagar ao Estado. 

O IVE (Imposto sobre o Valor Engadido), xustamente é o que se 
grava, o valor dos outputs (o que vende) é superior ao dos inputs 
(o que compra). 

Sempre habería que pagar ao Estado polo feito de engadir valor 
coa túa actividade produtiva. 

e evitar que o estado grave a nosa actividade económica entre socios.

SISTEMA TRIBUTARIO
FACENDA

                         

 

     Obxectivo 
          
     A evitar

SOCIO AUTÓNOMO
FACTURAS DE INGRESO 

POR VENTA DE 
PRODUTO/SERVIZO  

FACTURA DE GASTO MÁXIMO POSIBLE  

Non pagarlle ao estado 

Pagarlle ao estado 



Atención: Hai algunhas pautas a seguir para que non haxa forma de que a
acción derive nun risco penal por falsidade documental (art. 392 do Código
Penal) en accións deste tipo:

• Evidentemente debe emitirse a factura con todos os seus requisitos. 

• As facturas deben ter sido emitidas por alguén con quen realmente se
colabora nalgunha actividade e con quen se ten máxima confianza, de
forma que se poida demostrar que a actividade existiu e por tanto debe
de haber transaccións económicas ou declaracións de débeda entre as
dúas partes (ver gráfico nas páxinas 34-35).

INSUBMISIÓN FISCAL TOTAL PARA FACERTE INSOLVENTE

Esta acción consiste en deixar de pagar o total dos impostos do IRPF do IVE
e/ou todos aqueles que teñas oportunidade, como acción previa á xeración
dunha situación de insolvencia irrevogable.

Tendo en conta que o non pago fiscal só é delito a partir de 120.000 euros
nun ano, hai moita marxe de desobediencia sen riscos penais e para saír do
sistema apoiando un proceso amplo e masivo de autoxestión social...

Ademais, a través da túa acción persoal, poderás apoiar a outras empresas e
cooperativas  que  non  sexan  insolventes,  xerando  facturas  para  que  lles
cadren as súas contas. Lembrando sempre que as facturas deben ser reais e
ser depositadas nunha conta. Sobre todo, alertar que o destino do diñeiro é a
clave sobre a cal se basea a ética de calquera acción deste tipo e que, por
tanto, que facer con ese diñeiro é responsabilidade de cada unha.

DA INSUBMISIÓN FISCAL Á AUTOXESTIÓN FISCAL

Algúns  dos  mecanismos  que  achegamos  nesta  páxina  seméllanse  á
picaresca que tamén utilizan persoas para fins individualistas e de dubidosa
ética. Se estes forman tamén parte das nosas propostas é porque o calado
do  sistema  de  autoxestión  social  que  propoñemos  necesitará  de  gran
cantidade de recursos para poder realizarse, os cales poden xerarse a partir
da capacidade de traballo e xenerosidade de moitas persoas; a condición de
que  os  recursos  económicos  minimamente  necesarios  acompañen  para
facelo posible.



Entendemos por autoxestión fiscal todas aquelas vías de redistribución que
fan  que  a  fiscalidade  quede  en  iniciativas  que  realmente  redunden  en
beneficio  da  xente.  É  dicir,  que  a  parte  do  traballo  que  cada  persoa  é
responsable  de  achegar  ao  común,  se  poida  destinar  a  novos  servizos
públicos  que  realmente  sitúen  as  necesidades  básicas  das  persoas  na
escala máis alta de prioridades.

Por iso, e fronte o malgasto dos nosos recursos por parte do Estado, faise
prioritario e pouco menos que imprescindible xerar dinámicas cada vez máis
masivas  de  desobediencia  civil  e  reaproveitar  os  nosos  recursos  para  a
autoorganización popular, desde abaixo.

COMO  ORGANIZARNOS  SE  SOMOS  DEBEDORES  DE
HIPOTECAS IMPAGABLES

Nas últimas décadas, as necesidades do mercado inmobiliario e a cobertura
do aparello de propaganda neoliberal xeraron a falsa necesidade de abrazar
a  vivenda  en  propiedade  (privada).  Isto  levou  a  que  millóns  de  persoas
asinasen  contratos  hipotecarios  que,  con  certeza,  nin  sequera  os  seus
herdeiros poderán asumir.

Mentres, bancos, caixas, construtoras, inmobiliarias e voitres en xeral, vían
como  os  seus  negocios  florecían  pero  as  vidas  de  millóns  de  familias
murchábanse  cando  os  prazos  para  pagar  as  cotas  hipotecarias  xa  non
abondaban.  Esta  é  a  crúa  realidade na que  os estratos máis  débiles  da
pirámide social  están  inmersos hoxe,  agora.  A cuestión é:  Que podemos
facer para impedir a expropiación forzosa do lexítimo dereito a vivenda?

O encomiable traballo das PAH en todo o territorio demostrou que podemos
defender o dereito á vivenda na rúa e a través de diversas formas de presión
social, reducindo en moito o número de persoas expulsadas das súas casas.

A partir de alí, e coa base da desobediencia, propomos estender as liñas de
acción que nos permitan autoxestionar o dereito de vivenda a longo prazo.



ESTRATEXIAS PARA DIFICULTAR O PROCESO XUDICIAL

Diversas Plataformas de Afectados as Hipotecas (PAH), suxiren no momento
no que chega a  denuncia  por  falta  de  pagamento  da  hipoteca,  reclamar
xustiza  gratuíta.  Sexa  concedida  ou  non,  o  propio  proceso  de  reclamala
alarga o prazo entre a denuncia e a poxa. Se é concedida será importante
contar con avogados de confianza que apoien aos gratuítos, para asegurar
que se defendan correctamente os dereitos do debedor.

Por outra banda, se somos conscientes que a curto prazo non poderemos
asumir o pago da nosa hipoteca, podemos alugar a vivenda a un baixo prezo
a alguén de confianza e que esta faga uso dela, integrándonos na rede de
alugueres  cruzados.  Mediante  o  aluguer  podemos  bloquear  os
desafiuzamentos de inmobles durante polo menos 5 anos.

ATENCIÓN: Houbo moita difusión de mensaxes que din que só cun aluguer
simbólico  sería  suficiente  para  manter  a  vivenda.  Ante  iso  cabe  ser
prudentes, xa que existe a figura xurídica do “contrato en fraude de lei” que
segundo o criterio dun xuíz, podería xerar orde de desafiuzamento.

Ante iso é importante:

1. Que os novos inquilinos habiten a casa.

2. Que o prezo sexa crible, aínda que sexa baixo en comparación con
outros.

3. Que as transaccións económicas do aluguer se fagan realmente e se
poidan demostrar.

4. Que cambien as domiciliacións dos recibos, etc.

É dicir, hai que prepararse ante a legalidade con toda exactitude, pois o que
hai que facer é demostrar ao xuíz que se trata dun contrato verídico.

Véxase o artigo 14 da Lei de arrendamentos urbanos sobre “Alleamento da
vivenda arrendada”.



Por  moito  que  algúns  xuristas,  situados  a  favor  do  sector  bancario,
argumentan que a Lei Hipotecaria, ou mesmo a propia escritura de hipoteca,
limita o dereito de arrendamento das vivendas hipotecadas, hai numerosa
xurisprudencia  que demostra  que a  Lei  de Arrendamentos Urbanos debe
prevalecer durante os primeiros 5 anos do contrato, posto que forma parte da
garantía de dereito básico dun arrendatario.

Hai que ter en conta tamén o que di a Lei de Axuizamento Civil en relación
ao aluguer dunha finca embargada: “No procedemento hipotecario hai  un
incidente sobre a posesión e é aí cando o xuíz valora todos os detalles do
contrato para sentenciar se debe ou non respectarse”.

Artigo 661 Lei Axuizamento Civil:

1. Cando, pola manifestación de bens do executado, por indicación do
executante  ou  de  calquera  outro  modo,  conste  no  procedemento  a
existencia e identidade de persoas, distintas do executado, que ocupen
o inmoble embargado, notificaráselle-la existencia da execución, para
que, no prazo de dez días,  lle presenten ao Tribunal  os títulos que
xustifiquen a súa situación.                                        No anuncio da
poxa expresarase, co posible detalle, a situación posesoria do inmoble
ou  que,  polo  contrario,  se  encontra  desocupado,  se  se  lle  acredita
cumpridamente esta circunstancia ó tribunal da execución.

2. O executante poderá pedir que, antes de anunciarse a poxa, o tribunal
declare que o ocupante ou ocupantes non teñen dereito a permanecer
no inmoble,  unha vez que este se allease na execución.  A petición
tramitarase de acordo co establecido no número 3 do artigo 675 e o
tribunal accederá a ela e fará, por medio de auto non susceptible de
recurso,  a  declaración  solicitada,  cando  o  ocupante  ou  ocupantes
poidan considerarse de mero feito ou sen título suficiente. 

Noutro  caso,  declarará,  tamén  sen  ulterior  recurso,  que  o  ocupante  ou
ocupantes  teñen  dereito  a  permanecer  no  inmoble,  deixando  a  salvo  as
accións  que  lle  poidan  corresponder  ó  futuro  adquirente  para  desaloxar
aqueles.



Así, pode suceder que o xuíz do procedemento hipotecario diga que o título é
bo e hai  que respectalo ou que non é “suficiente”  (que non dá por bo o
contrato,  vaia);  se  di  isto  último  debe saberse  que  se  pode  acudir  a  un
procedemento xudicial a parte e discutilo, feito que provocará que se atrase o
desaloxo. O mellor, facer o aluguer antes que haxa denuncia ningunha.

O contrato de aluguer poderase facer máis vantaxoso para o obxectivo de
xerar vivenda social, por canto con maior antelación se faga en relación ao
momento da denuncia da débeda impagada.

Así pois, se se pode facer o contrato de aluguer no momento en que aínda
non se deixou de pagar ou leva só 1 mes de hipoteca impagado (poderíase
chegar a apurar até os 3 meses, pero non é aconsellable), pódese xerar sen
risco un contrato de aluguer de 10 anos. Este contrato de aluguer débese
facer  en  escritura  pública  ante  notario  para  poder  incluílo  no  rexistro  de
propiedade e, desta forma, no momento en que o banco queira facerse coa
posesión  da  finca,  poderáselle  demostrar  que  existe  un  rexistro  de
propiedade do que ineludiblemente deu fe o notario.

Se se realiza o aluguer xa con denuncia, ou preto dela, entón é preferible
conformarnos co contrato de cinco anos e levar a cabo un aluguer real, que
teña como probas a fianza na cámara de propiedade, os comprobantes de
pago de cada mensualidade, o cambio de nome das facturas e o testemuño
dos veciños, se é necesario.



COOPERATIVAS DE VIVENDA SOCIAL COMO 
FERRAMENTA PARA AUTOORGANIZARNOS

Anticipándonos a embargos e intentos de desaloxo, podemos responder á
ofensiva, xerando vivenda social de forma cooperativa.

Para  converter  o  aluguer  social  nunha  opción  que  combata  de  forma
organizada o problema das hipotecas impagables, a mellor opción é xerar
unha ferramenta  colectiva  que  permita  poñer  en  marcha cooperativas  de
vivenda social que arrenden pisos hipotecados e así asegurar vivenda social
aos debedores que non poidan seguir pagando a súa hipoteca. Este é o caso
de CIC-HS, a cooperativa de vivenda social da Cooperativa Integral Catalá,
que podes atopar en  habitatgesocial.cat, e que podería ser un modelo a
seguir noutros territorios.

Esta  cooperativa  ademais,  xa  conseguiu  no  ano  2014  que  unha  xuíza
declare  que o seu aluguer  social  é  lexítimo por  ter  un obxecto social  de
conseguir vivenda alcanzable para os seus socios, a pesar de que se trataba
de Roig 21, un inmoble que a cooperativa alugou menos dun mes antes da
data  de  poxa.  Este  precedente  demostra  a  viabilidade  dunha  estratexia
cooperativista que ten amplo percorrido para estenderse entre as persoas
con  dificultade  de  acceso  á  vivenda  e  especialmente  entre  as  persoas
hipotecadas.

O funcionamento básico dunha cooperativa  de vivenda social  dedicada a
ofrecer unha alternativa a xente hipotecada é o seguinte: o propietario que
non poida seguir pagando a súa hipoteca, arrendará o seu piso por 5 anos á
cooperativa  e  farase  socio  dela.  Esta  encargarase  de  asignarlle  outra
vivenda de aluguer, do seu parque de vivendas arrendadas. Os alugueres
terán un prezo social. Así mesmo, haberá unha lista de espera para xerar
alugueres sociais con cesión de uso entre futuros socios interesados.

Unha  cooperativa  como  esta  pode  aspirar  a  xerar  un  parque  social  de
vivendas para ofrecelas aos seus socios en réxime de cesión de uso.



DÉBEDAS E INSOLVENCIA

Actualmente hai moitas persoas en situación de insolvencia, algunhas delas
chegaron  a  selo  por  motivos  ideolóxicos  e  outras  moitas  sono  de  xeito
involuntario.

Nun momento en que os morosos somos millóns de persoas, mediante a
nosa unión como debedores podemos recuperar a liberdade de deixar de ser
mal vistos.

O poder económico manipula para que as persoas debedoras sexan vistas
con rexeitamento social. En cambio, a persoa morosa, aínda que chegue a
selo  por  erros  na  xestión  do  seu  diñeiro,  deixa  de  ser  parte  do  sistema
consumista  e  iso  dálle  unha  oportunidade  para  aprender  a  vivir  doutra
maneira.

De feito, moitas de nós decidímonos pola insolvencia como ferramenta útil
para a nosa vida cotiá. A combinación da práctica antidemocrática do poder
político  e  da  lexislación vixente  fai  que  as  persoas insolventes  poidamos
gozar  de  moitas  máis  liberdades  civís  que  as  outras;  o  Estado  pódenos
castigar  con  multas  pero  non  ten  ferramentas  para  facernos  pagar  esas
multas.

É por este motivo que xa na publicación PODEMOS:

enricduran.cat/wp-content/uploads/2013/02/02podemos_cast.pdf

empezamos a xerar ferramentas para poñer en contacto tódalas persoas que
estamos en situación de insolvencia ou que queremos chegar a iso. E utilizar
esta  nova  liberdade  que  gozamos  en  beneficio  da  sociedade  e  de  nós
mesmos.

As persoas insolventes podémonos organizar  para levar  a cabo acciones
colectivas sen sufrir ningunha represalia económica por parte do Estado.

A nosa liberdade permítenos levar a cabo accións de desobediencia civil ou
asumir tarefas que para as nosas compañeiras solventes sería moito máis
arriscado facer: non pago do transporte público, distribuír boletíns-panfletos
de  colectivos  sociais,  dar  o  nome nas  concentracións,  asumir  cargos  de
responsabilidade  dentro  de  entidades  colectivas  ou  facer  facturas  a
cooperativas autoxestionadas cun IVE menor de 120.000€ para evitar que
teñan que pagar IVE.



Por  iso,  presentamos  aquí  a  insolvencia  como  unha  ferramenta  de
transformación social. Se queres participar, enumerámosche o que deberías
saber:

COMO TE FAS INSOLVENTE?

Desde o momento en que te decides a deixar de afrontar as túas débedas e
hipotecas,  é  aconsellable  realizar  un  traballo  previo  de  estudo  e
documentación  máis  concreto  do  teu  caso  particular  coa  intención  de
anticiparche  aos  acontecementos  posteriores  que  se  desencadearán  e
protexerte así de posibles embargos.

Desde  este  apartado  imos  facilitar  este  traballo  ofrecendo  unhas  pautas
xenéricas  aplicables,  sendo  prudentes,  para  minimizar  calquera
eventualidade.

É importante ser  conscientes da situación persoal  na que te atopas,  con
todas as particularidades que condicionarán o proceso. Por esta razón, antes
de deixar de facer fronte ás túas débedas e hipotecas, o principal interese
residirá en desprenderte de bens presentes e futuros.

A ecuación é moi simple:

Se non posúes nada = Non che poden embargar nada.

Non hai que facer ningunha declaración de insolvencia ante unha institución
do Estado, senón simplemente levalo á práctica con determinadas medidas:
non ter propiedades inmobles, nin vehículos rexistrados ao teu nome.

Non ter contas bancarias ao teu nome, aínda que si que podes estar como
autorizada. Non ter accións en bolsa, nin en sociedades mercantís. Non ter
nóminas, pensións, paro ou ningún ingreso oficial parecido (agás por baixo
do SMI que si se pode, como se explica a continuación).

Ademais,  deber  cartos non figura como delito  no Código Penal.  É só un
incumprimento de contrato que depende do Código Civil. Debes esquecer a
asociación  xuízo-delincuente.  Non  es  ningunha  delincuente.  Es  libre  de
viaxar cando e onde queiras.



Deixar  de pagar  créditos  unicamente che pecha as portas a  pedir  novos
créditos.  Pódeche  producir  embargo  de  contas  ou  nóminas  e  de  bens
presentes e futuros, pero a lei ten previstos uns bens e ingresos que son
inembargables.

Hai moitas situacións persoais que dificultan a insolvencia a curto prazo, co
cal, quizá a parte de non ter unha nómina, unha pensión ou calquera outra
paga do Estado, é a máis difícil  para a insolvencia. Aínda así, o embargo
dunha parte da nómina pode saír máis a conta que seguir pagando débedas
e multas.

QUE CANTIDADE ME EMBARGARÁN DA NÓMINA?
TAMÉN PARA PENSIONISTAS, AUTÓNOMOS, BAIXAS LABORAIS E PARADAS

No caso que a nómina estea por baixo do Salario Mínimo Interprofesional
(SMI), esta non pode ser embargada. Para o ano 2015, o SMI é de 648,6
euros. Por riba desta cantidade, embárgase segundo os tramos que define o
artigo  592  da  Lei  de  Axuizamento  Civil  (LEC),  o  que  habitualmente  será
moito menos do que pagas aos bancos.

E ademais,  no caso que a débeda sexa por  unha hipoteca impagada,  o
mínimo inembargable  queda en  967,95€ segundo a  nova  lei  de  xullo  do
2011.



OUTRAS  COUSAS  A  PENSAR  ANTES  DE  DEIXAR  DE
PAGAR

A morosidade pode xestionarse con ética. Podes pagarlle primeiro ás túas
amizades se lles debes cartos, e aos teus provedores que sexan empresas
pequenas e medianas, deixando de pagar impostos ao Estado e, sobre todo,
ás multinacionais e aos bancos.

Se  tes  algunha  propiedade  da  que  precisas  desfacerte,  faino  antes  de
empezar a deixar de pagar unha débeda, ou canto antes da que decidas que
non vas pagar máis multas. Finalmente, antes de que che embarguen podes
vender accións, sacar o teu diñeiro e pechar as túas contas.

Debes ter en conta que existe o delito de insolvencia punible, (popularmente
chamado levantamento de bens), e por iso, é importante como e cando te
desfás  da  propiedade.  Se  o  fixeses  no  momento  en  que  xa  tes  unha
demanda por falta de pagamento do crédito, arriscaríaste a unha acusación
penal.  A menos que fose unha venda por  prezo de mercado -nese caso
estamos  en  lexítimo  dereito  do  manexo  do  noso  patrimonio-,  ou  que  se
achegase como capital social dunha cooperativa; -nese caso poñerémosllo
difícil  ao  acredor-,  xa  que  o  capital  social  dunha  cooperativa  non  é
embargable  polas  débedas  das  persoas  socias,  e  ao  mesmo  tempo,  o
certificado de achega ao capital social demostraría que segue habendo unha
relación de propiedade da persoa co ben inmoble, de forma que non a poden
acusar de insolvencia punible.

OUTROS CONSELLOS PERSOAIS ANTE A IMPOSIBILIDADE
DE PAGAR DÉBEDAS

• Se non podes máis, deixa de pagar inmediatamente tódalas tarxetas e
créditos, prioriza a túa saúde e as necesidades básicas da túa familia
antes de pagar as débedas aos bancos.

• Se sodes unha parella casada e un ou ambos tendes débedas que ides
deixar de pagar, é importante estar en réxime de separación de bens,
porque vos poderían embargar as dúas nóminas e, ademais, sumarían
as cantidades antes de calcular a cantidade embargada. A separación
de bens podédela facer de mutuo acordo diante dun notario e non vos
poderá custar máis de 150 euros.



• Antes de vender  ou cambiar  de nome un coche para que non che
embarguen,  comproba  en  Tráfico  se  ten  reservas  de  dominio.  Os
coches con reserva de dominio non se poden vender sen cancelar a
débeda.

• Non fagas caso das chamadas telefónicas nin das cartas que chegarán
nun futuro, por moi ameazadoras que sexan.

• Se avisan os teus veciños, podes denuncialos por vulnerar a Lei de
Protección de Datos Privados.

• Asume  tan  axiña  como  poidas  unha  nova  vida  financeira.  Sen
préstamos bancarios, nin tarxetas, nin compras a prazos. Pódese vivir
ben, asegurámoscho.

COMO DEIXAR DE COLABORAR COS BANCOS

Compartimos  esta  información  para  as  persoas  que  queiran  sumarse  á
opción de peche de contas correntes na banca privada e as caixas de aforro,
as cales cada vez se fusionan máis, e das que xa é moi difícil diferenciar
unha caixa dun banco.

A cuestión é que se queres abandonar totalmente a banca convencional e
precisas ter unha conta corrente para cobrar a nómina, pensión ou pagar un
recibo que non che sexa fácil pagar doutro xeito, aínda non o tes fácil dentro
do Estado español.

A estrutura necesaria para permitir unha operativa diaria, usar tarxetas de
crédito ou débito e mover diñeiro en efectivo, faise difícil para entidades moi
pequenas e con poucas oficinas.

Actualmente,  as  únicas  bancas  con  investimentos  éticos  operativas  no
Estado español, onde se pode ter unha conta corrente aberta, son Fiare e
Triodos Bank. As oficinas destas entidades non aceptan reintegros,  aínda
que si permiten dispor dunha tarxeta de débito ou de crédito coa entidade.



As persoas que busquen romper coa banca capitalista, polo momento, como
mal  menor,  poden  utilizar  a  unha  cooperativa  de  crédito  como  conta
accesoria da banca Triodos, ou como opción provisional ata que se consolide
unha  alternativa  máis  forte.  Podes  coñecer  as  Cooperativas  de  crédito
existentes no Estado español en: www.unacc.com

Estas  entidades  adoitan  ter  a  vantaxe  operativa  de  que  non  cobran
comisións ou moi poucas. Por outra banda teñen poucas oficinas,  pero a
operativa en caixeiros e internet é moi ampla e nalgúns casos pódese operar
nelas a través de convenios que teñen con outras entidades.

Ademais, ao seren cooperativas, funcionan de maneira algo democrática. E
ao ser pequenas, aínda cando os seus investimentos sexan convencionais, o
mal que poden facer é menor e imaxinámonos (non o puidemos confirmar)
que os seus directivos cobran bastante menos que en caixas e bancos.

Aínda así o que estamos a recomendar é utilizalas só para operativa e non
para gardar diñeiro durante demasiado tempo. Outra opción máis coherente
de desobediencia económica á banca que propoñemos é reducir ao mínimo
o uso das contas correntes persoais, e usalas de forma colectiva a través de
proxectos de financiamento social e alternativo, como os que atoparedes no
apartado de alternativas ao sistema actual.  Iso permitirá que a xestión do
noso  diñeiro  se  poida  vincular  directamente  ao  apoio  a  proxectos
contrapostos ao capitalismo, aínda que implicará reducir a comodidade da
domiciliación bancaria de carácter persoal e combinar o pago de recibos en
portelo, coa contratación colectiva de servizos básicos.

Os  depósitos  son  os  que  teñen  un  papel  máis  importante,  á  hora  de
determinar o financiamento das iniciativas produtivas na economía real e por
tanto teñen un peso fundamental para xerar outra economía.

Por  iso  unha  transferencia  de  depósitos  cara  a  unha  banca  ética  e
cooperativa, é un paso importante cara a un sistema financeiro que garanta o
desenvolvemento de proxectos encamiñados á viabilidade dun futuro máis
humano e máis xusto para todas. 
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OS COLECTIVOS LIBRES ANTE A LEGALIDADE ACTUAL

Definimos  «colectivos  libres»  como  aquelas  asociacións  de  persoas
constituídas co fin de transformar a sociedade a través da súa actividade
social,  económica  e  política.  Estes  colectivos  engloban  todo  tipo  de
organizacións sempre que a súa finalidade sexa transformadora; aínda que
neste  artigo  centrarémonos  sobre  todo  nos  colectivos  libres  dedicados  á
produción de bens e servizos. O nome importa menos que os fundamentos
do colectivo.  E hai  que ter  en conta que a  denominación de cooperativa
oculta, moitas veces, a unha empresa capitalista, aínda que detrás dunha
sociedade mercantil pode esconderse unha auténtica cooperativa.



O  Estado  incentiva  regularmente  con  subvencións  e  desgravacións
específicas ás cooperativas. E o segredo da permisividade está nas leis que
regulan  o  funcionamento  das  cooperativas,  nas  que  os  fundamentos
autoxestionarios foron substituídos maiormente por intencións capitalistas.

A lexislación sobre cooperativas permite a propiedade privada dos medios de
produción,  e  non  só  a  propiedade  colectiva.  E  esa  legalidade  acepta  a
subseguinte  división de clases entre  socias propietarias  da cooperativa  e
asalariadas non propietarias. A acción contrarrevolucionaria das cooperativas
falsas, é dicir, das empresas capitalistas constituídas ao amparo da Lei de
Cooperativas, chegou a desprestixiar o labor revolucionario das auténticas
cooperativas  en  moitos  círculos  asociacionistas,  disuadindo  a  moitas
produtoras da práctica sincera desta vía transformadora.

Por  parte  dos  colectivos  libres,  o  engano  foi  historicamente  un  recurso
defensivo, unha camuflaxe necesaria para a estrita supervivencia. Desde os
comezos das loitas de emancipación social, os colectivos libres víronse na
necesidade de  operar  na  sombra  e  cambiar  de  identidade para  evadir  a
persecución  do  Estado.  Os  primeiros  sindicatos  facíanse  pasar  por
sociedades  de  socorro;  as  colectividades  anarquistas,  por  sociedades
cooperativas.

Haxa  revolución  ou  haxa  normalidade,  os  colectivistas  debemos  levar  á
práctica nosas ideas. Non importa que as persoas que se asocien para o
traballo en común sexan poucas, pois o que interesa ante todo, é probar a
eficacia da idea posta en práctica.

Vinte obreiras industriais, ou quince campesiños, poñamos por caso, queren
agruparse  e  traballar  en  común.  Quen  pode  evitar  isto?  Se  o  réxime
capitalista prohibe o colectivismo, podemos constituír  unha cooperativa de
produción. Que importa o nome! O interesante é traballar colectivamente.

Que  é  se  non  unha  Sociedade  Anónima?  Coñecemos  empresas
colectivizadas  que,  co  denominativo  de  cooperativas  de  produción,
funcionaron como unha marabilla.



Superaron o  sistema capitalista e vencérono mesmo no terreo comercial.
Que non hai revolución? Non importa. A colectividade debe crearse, sexa cal
for  o  número  de  colectivistas  e  o  ambiente  social  en  que  haxa  de
desenvolverse.

En períodos históricos como o presente, en que a correlación de forzas entre
os colectivos e o  Estado está  tan desequilibrada ao lado deste último,  é
cando máis importa coñecer a lexislación para atopar os puntos débiles que
permitan incumprila ao menor custo. Este apartado redactouse co ánimo de
ofrecer información práctica para protexer aos colectivos autoxestionarios da
acción depredadora do Estado.

INVESTIGANDO A LEGALIDADE VIXENTE

O Estado en España vixía, coacciona e somete aos colectivos libres a través
dun  labirinto  de  ordes  esparexidas  polo  Código  Penal,  o  Código  Civil,  o
Código Mercantil,  as normas tributarias e outras máis específicas (Lei  do
Dereito de Asociación, Lei de Sociedades de Capital, Lei de Cooperativas,
Lei de Economía Social, etc.).

Nestas páxinas, unha vez asentado o principio xeral de desobediencia ao
Estado, tentaremos achegar datos máis concretos e útiles para a loita dos
colectivos libres.

VANTAXES  E  INCONVENIENTES  DE  REXISTRARSE  E  DE  NON
REXISTRARSE

No Estado español, o dereito de asociación aparece recoñecido no 

Artigo 22 da Constitución de 1978:

1. “Recoñécese o dereito de asociación.

2. As asociacións que persigan fins ou utilicen medios tipificados como
delito son ilegais.



3. As asociacións constituídas ao amparo deste artigo deberán inscribirse
nun rexistro aos sós efectos de publicidade.

4. As  asociacións  só  poderán  ser  disoltas  ou  suspendidas  nas  súas
actividades en virtude de resolución xudicial motivada.

5. Prohíbense as asociacións secretas e as de carácter paramilitar.”

A conclusión xurídica máis interesante que podemos extraer é a seguinte:
non é necesaria unha autorización previa da administración para exercer o
dereito  de asociación e  constituír  un proxecto  económico autoxestionario.
Esta conclusión ratifícase definitivamente co artigo 2 da Lei Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación:

Artigo 2. Contido e principios.

“O  dereito  de  asociación  comprende  a  liberdade  de  asociarse  ou  crear
asociacións, sen necesidade de autorización previa.”

É dicir, a  inscrición preceptiva non é,  en ningún caso,  unha solicitude de
permiso,  senón  un  trámite  administrativo  posterior  á  constitución  da
asociación.  As  diferentes  avogadas  consultadas  sobre  esta  cuestión
confirmáronnos que as asociacións que non se rexistran móvense nunha
especie de «alegalidade», pero non son ilegais.

As únicas asociacións que se moven na ilegalidade son as denominadas
«asociacións  ilícitas»,  exclusivamente  aquelas  definidas  no  artigo  515  do
Código Penal. Neste tipo de asociacións, o feito de que a actividade ilegal se
realice baixo unha forma asociativa rexistrada ou sen rexistrar é irrelevante.

Aínda que todas as asociacións están obrigadas por  lei  a  inscribirse nos
Rexistros  correspondentes  (mercantís,  de  cooperativas,  etc.),  non  hai
previstas sancións legais de ningún tipo contra as infractoras. Isto non quere
dicir que a lexislación non previse o incumprimento. Por exemplo, o artigo 19
do Código de Comercio fixa a obrigatoriedade de inscrición no Rexistro e o
incumprimento está previsto no artigo 39 da Lei de Sociedades de Capital.



Artigo 39. Sociedade devida irregular.

“Unha vez verificada a vontade de non inscribir a sociedade e, en calquera
caso, transcorrido un ano desde o outorgamento da escritura sen que se
solicitou a súa inscrición, aplicaranse as normas da sociedade colectiva ou,
no seu caso, as da sociedade civil se a sociedade en formación iniciase ou
continuase as súas operacións.”

As normas que se aplicarán a unha sociedade de capital que devén irregular
e se converte nunha sociedade colectiva ou nunha sociedade civil por non
inscribirse no Rexistro Mercantil son o artigo 127 do Código de Comercio e o
1.911 do Código Civil:

Artigo 127. (Código de Comercio).

“Todos os socios que formen a compañía colectiva, sexan ou non xestores
da mesma, estarán obrigados persoal e solidariamente, con todos os seus
bens,  a  resultas  das  operacións  que  se  fagan  a  nome  e  por  conta  da
compañía, baixo a firma desta e por persoa autorizada para usala.”

Artigo 1.911. (Código Civil).

“Do cumprimento das obrigacións responde o debedor con todos os seus
bens, presentes e futuros.”

Neste caso, o castigo por non inscribirse resulta na perda dun privilexio, xa
que as socias das sociedades de responsabilidade limitada e as sociedades
anónimas  debidamente  inscritas  no  Rexistro  Mercantil  non  responden
persoalmente das débedas sociais, nin sequera polas tributarias.

Existen dous exemplos máis nos que a obrigación legal  de inscribir  unha
asociación  no  rexistro  correspondente  non  leva  sanción,  pero  devén  na
perda dun privilexio. A Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do
Dereito de Asociación, obriga a todas as asociacións a inscribirse no Rexistro
de Asociacións. A Lei 27/1999, de 16 de xullo, de Cooperativas, obriga ás
cooperativas a inscribirse no Rexistro de Sociedades Cooperativas.



As asociacións sen rexistrar perden o dereito a optar ás medidas de fomento
e as cooperativas perden a personalidade xurídica.

Entre as vantaxes da personalidade xurídica da cooperativa está a recollida
na «Disposición Adicional Terceira» da Lei de Cooperativas:

Disposición adicional terceira.

Dereitos dos acredores persoais dos socios.

“Os acredores persoais dos socios non terán dereito algún sobre os bens
das cooperativas nin sobre as achegas dos socios ao capital social, que son
inembargables. Todo iso, sen menoscabo dos dereitos que poida exercer o
acredor  sobre  os  reembolsos,  intereses  e  retornos  que  correspondan ao
socio.”

As blindaxes legais ante acredores son efectivas tamén cando o acredor é o
propio Estado. O título XVI do Código Penal dedícase de maneira total aos
delitos contra a Facenda Pública e contra a Seguridade Social.  Por unha
«Sociedade  Colectiva»  que  defraude  ao  Estado  máis  de  120.000€  nun
mesmo exercicio contable, responderán con penas de cárcere dun a cinco
anos as súas asociadas e ao pago das multas a que houber lugar co seu
patrimonio  persoal.  Con todo,  por  unha «Sociedade de Responsabilidade
Limitada» que defraude 120.000€,  só  responden as  asociadas  co  capital
social achegado, sempre que a Sociedade estea debidamente constituída e
rexistrada.

Falta  un  dato  imprescindible:  o  capital  social  mínimo  que  se  debe
desembolsar segundo a lei son só 3.006€. Póñase a lectora na mentalidade
dun  capitalista  que  ve  a  posibilidade  de  sacarlle  120.000€  a  3.006€  (un
rendemento do 3.892%), máis unha carta gratis de inmunidade ao cárcere, e
comprenderá  por  que  no  Estado  español  hai  rexistradas  1.125.990
Sociedades  de  Responsabilidade  Limitada  e  269  Sociedades  Colectivas.
Liches ben: 269 en toda España.

Ata aquí, determinamos que a asociación que decide subtraerse do control
estatal permanecendo fóra do radar non incorre en ningún delito. Pero tamén
descubrimos  que  a  inscrición  nos  rexistros  estatais  baixo  calquera  das
formas previstas pola lei leva vantaxes que merece a pena examinar.



Esta  clase  de  clandestinidade pode interesar  a  colectivos  libres  que  non
realicen unha actividade económica pública en lugares estables, como bares
e tendas, demasiado vulnerables á acción inspectora do Estado. Convén que
quen prefiran  esta  táctica  sexan  insolventes,  de  modo  que os  acredores
capitalistas -xa sexan privados ou estatais- non teñan nada que embargar.

Por último, o anonimato non é necesariamente a mellor táctica de ocultación
dos  colectivos  libres.  Como  veremos  no  apartado  seguinte,  a  adopción
dunha falsa identidade pode ser tamén un medio de ocultación moi eficaz.

A ELECCIÓN DA FORMA XURÍDICA.
O CRITERIO DE UTILIDADE PARA NON LEXITIMAR O ESTADO

Os colectivos libres terán máis probabilidades de acertar coa forma xurídica
que máis lles convén se coñecen antes todo o repertorio. Cantos modelos de
asociacións legais nos ofrece o Estado e onde podemos atopar a listaxe de
todas elas? O artigo 29 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria,
obriga ás persoas físicas, persoas xurídicas e entidades sen personalidade
xurídica a solicitar e utilizar un número de identificación fiscal (NIF) nas súas
relacións de natureza ou con transcendencia tributaria. No caso das persoas
físicas  ás  que  o  Estado  recoñece  a  nacionalidade  española,  o  seu  NIF
coincide co número do seu DNI. No caso das persoas xurídicas ou entidades
sen personalidade xurídica, o NIF asígnase conforme á orde EHA/451/2008,
de  20  febreiro  (en  diante,  «orde  EHA»).  Pois  ben,  é  nesta  orde  onde
atoparás  unha  compilación  detallada  de  todos  os  tipos  de  asociacións
recoñecidas polo Estado español.

A  orde  EHA clasifica  tódalas  asociacións  concibidas  polo  Estado  en  17
claves, cada unha das cales comeza cunha letra diferente do alfabeto. As
promotoras de entidades sen finalidade transformadora non terán problema
en atopar unha forma xurídica que encaixe coa clase de organización que
pretenden constituír.



Os colectivos libres, tal como describímolas na introdución a este apartado,
descubrirán despois dun estudo coidadoso que o Estado non se expuxo en
serio a súa constitución legal. Do mesmo xeito que fixeron coas Sociedades
Cooperativas (encadradas na clave F da orde EHA), as enxeñeiras xurídicas
do  Estado  modificaron  os  xenes  revolucionarios  dos  colectivos  libres  no
momento  en  que  estes  collen  a  forma  de  asociacións,  cando  non  os
substituíron directamente por xenes domésticos. Por exemplo: os sindicatos
encadrados  na  clave  G,  que  se  rexen polas  leis  regulatorias  do  Estado,
parécense a un sindicato auténtico como un can faldreiro a un lobo. E outro
tanto se pode dicir do resto de asociacións libres para as que o Estado ten
un NIF reservado.

Por  tanto,  o criterio máis intelixente para elixir  a forma legal  non debería
basearse na súa semellanza cun colectivo libre -posto que este criterio só
beneficia a quen deseñou a falsificación-, senón na utilidade.

Noutras palabras: nas vantaxes que reportará ao colectivo libre e no prexuízo
que se pode ocasionar ao Estado baixo esa forma legal.

Con este criterio de utilidade é preciso clasificar primeiro as formas legais
das  asociacións  en  dous  grandes  grupos:  as  persoas  xurídicas  e  as
entidades sen personalidade xurídica. O artigo 35 do Código Civil di que son
persoas  xurídicas:  “As  asociacións  de  interese  particular,  sexan  civís,
mercantís  ou  industriais,  ás  que  a  lei  conceda  personalidade  propia,
independentemente da de cada un dos asociados.” O artigo 38 do Código
Civil limita aínda máis o concepto de persoa xurídica: “As persoas xurídicas
poden adquirir e posuír bens de todas clases, así como contraer obrigas e
exercitar  accións  civís  ou  criminais,  conforme  ás  leis  e  regras  da  súa
constitución.”

Que vantaxes ofrecen as «persoas xurídicas» ás «persoas físicas»?

A súa propia inmaterialidade. Ao carecer de corpo, ao ser etéreas, non as
poden  pechar  no  cárcere.  As  persoas  xurídicas  son  penalmente
irresponsables, o que equivale a dicir que quen constitúen unha asociación
«con personalidade propia independente da de cada unha das asociadas»
non responden diante da lei polos delitos que cometa dita asociación.



A última  reforma  do  Código  Penal,  en  vigor  desde  decembro  de  2010,
introduciu  por  primeira  vez  na  historia  dos  Códigos  en  España  a
responsabilidade penal das persoas xurídicas. Esta medida, aparentemente
encamiñada  a  disuadir  as  criminais  que  usen  as  persoas  xurídicas  para
delinquir con impunidade, só pode disuadir as inocentes que aínda crean as
noticias dos telexornais. O lexislador poderá introducir ás persoas xurídicas
no Código Penal pero xamais poderá introducilas no cárcere, como xamais
poderá encarcerar un solpor ou o rumor do río.

Fronte a este problema metafísico, o lexislador resígnase a establecer multas
para as persoas xurídicas que cometan delitos. E neste punto é onde se
descobre a  quen afecta  en realidade esta  reforma do Código Penal.  Por
exemplo, non afecta a unha Sociedade Limitada, porque xa vimos que a súa
responsabilidade económica limítase aos exiguos 3.006€ achegados polos
socios capitalistas.

A lei si afecta, con todo, ás entidades cuxa responsabilidade económica é
ilimitada, é dicir, extensible ao patrimonio persoal das súas asociadas; por
exemplo, a unha asociación sen ánimo de lucro.

No que atinxe aos propietarios dos medios de produción, aos capitalistas, os
artefactos  legais  que  lles  garanten  a  inmunidade  civil  e  penal  son  as
Sociedades  Mercantís,  é  dicir,  asociacións  con  personalidade  xurídica  e
responsabilidade limitada.

A característica definidora das Sociedades Mercantís é o ánimo de lucro, un
concepto repulsivo para calquera colectivo libre e que é causa de que moitas
delas  se  boten  nos  brazos  da  forma  legal  coñecida  popularmente  como
«Asociación Sen Ánimo de Lucro», encadrada na clave G da orde EHA e
regulada pola Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. No preámbulo a esta lei
lese:  “A presente Lei Orgánica, seguindo a nosa tradición xurídica, limita o
seu ámbito ás asociacións sen fin de lucro, o que permite deixar fóra do
ámbito de aplicación da mesma as sociedades civís, mercantís, industriais e
laborais, as cooperativas e mutualidades, e as comunidades de bens ou de
propietarios,  cuxas  finalidades  e  natureza  non  responden  á  esencia
comunmente aceptada das asociacións.”



Pero o enunciado anterior é tramposo, porque para que unha asociación de
produtoras libres obteña a cualificación legal de «Entidade Sen Ánimo de
Lucro», tería que axustarse á Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime
fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

Os requisitos esenciais para obter a dita cualificación son que a asociación
persiga fins de interese xeral e que a actividade realizada non consista no
desenvolvemento de explotacións económicas alleas ao seu obxecto social
ou finalidade estatutaria. Esta restrición supón que un colectivo libre que teña
como  obxecto  a  revolución  integral  e,  como  actividade  económica  a
agroecoloxía, xamais obterá a cualificación legal de «Asociación Sen Ánimo
de  Lucro»,  posto  que  no  mundo  xurídico-burocrático  a  súa  actividade
consiste  no  desenvolvemento  de  explotacións  económicas  alleas  á  súa
finalidade estatutaria. Por moito que as asociacións se rexistren ao amparo
da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e o seu NIF comece pola clave G,
serán  consideradas  como asociacións con ánimo de  lucro  para todos os
efectos  legais  se  non  cumpren  cos  requisitos  da  Lei  49/2002,  de  23  de
decembro,  pero  cun  inconveniente  engadido:  non  gozarán  de
«Responsabilidade  limitada»;  unha  inmunidade  da  que  gozarían  se  se
tivesen rexistrado como Sociedades Limitadas,  xa sexan cooperativas ou
mercantís. A maioría de colectivos libres que se acollen a esta forma legal, só
para non asemellarse a formas legais con ánimo de lucro, serán tratadas
como mercantís de calquera xeito. Por outra banda, a elección da forma legal
de asociación guiada por un mero criterio estético, non de utilidade, é unha
elección lexitimadora do Estado en canto confire credibilidade a unha figura
xurídica deseñada polo mesmo. Esta figura legal, por certo, perde todo rastro
de atractivo estético desde o momento en que descubrimos que incorpora a
explotación laboral de traballadoras asalariadas e a remuneración de cargos
de xestión.

En resumo, a elección da forma xurídica baseada nun criterio de utilidade é o
único criterio deslexitimador do Estado, un recurso defensivo, de ocultación,
que non valida ningunha das formas impostas por esta organización criminal
que é o Estado. Polo  xeral,  as formas legais máis útiles para manter un
colectivo  libre  protexido  do  Estado  son  aquelas  a  as  que  a  lei  concede
personalidade xurídica e responsabilidade limitada. As sociedades mercantís
son  idóneas,  por  exemplo,  para  realizar  operacións  expropiatorias  contra
Estado, bancos e grandes empresas. As sociedades cooperativas ademais
ofrecen o refuxio da «disposición adicional terceira».



Incluso  as  asociacións  encadradas  na  clave  G  poden  ser  útiles  aos
colectivos libres para certos propósitos, como eludir o pago da Seguridade
Social  mediante  a  institución  de  voluntariados  ou  esquivar  trabas  de
administracións municipais remisas a conceder licenzas de actividade.

Unha  cooperativa  como  unha  asociación  tamén  pode  ser  considerada
entidade  sen  ánimo  de  lucro,  sumando  ás  vantaxes  que  ten  por  ser
cooperativa,  as  propias  dunha  entidade  non  lucrativa.  Para  iso  ten  que
cumprir as seguintes condicións:

• O capital social non pode estar remunerado por encima do IPC.

• A cooperativa non pode repartir beneficios senón reinvestilos no propio
desenvolvemento da cooperativa.

• Os socios traballadores non poden ter un ingreso máis alto que o 150%
do soldo medio.

Dentro do modelo de transición que están a desenvolver  as cooperativas
integrais, a ferramenta xurídica de cooperativa é un elemento estratéxico, por
iso a continuación imos profundar máis nela.

COOPERATIVAS  PARA  PROTEXER  A  AUTOXESTIÓN  DA
ACCIÓN DA BANCA E O ESTADO

No Estado español existen dous niveis de lexislacións no que respecta as
leis de cooperativas: a Lei Estatal de Cooperativas e as diferentes leis de
cooperativas  autonómicas  (case  unha  por  cada  comunidade  autónoma).
Valéndonos da devandita lexislación, constituímos cooperativas, que son as
formas  xurídicas  existentes  máis  versátiles  e,  ao  mesmo  tempo,  máis
coherentes cos nosos obxectivos:



1. Permite a limitación da responsabilidade civil (as débedas individuais
non poden ser reclamadas dentro dela e as débedas da cooperativa
non poden ser reclamadas individualmente aos seus socios).

2. Os estatutos e  o  réxime interno permiten protexer  o  funcionamento
acordado de maneira horizontal e asemblearia.

3. Permite a existencia de diferentes formas de asociación segundo as
necesidades  individuais  e  colectivas,  así  como  a  periodicidade  e  a
forma de pago das cotas, que non teñen por que ser monetarias. 

4. Xérase un capital social a partir das achegas dos asociados, as cales
son retornables nun prazo máximo de 5 anos desde o momento que se
pide.

5. Permite  a  actividade  económica  entre  asociados  para  protexela  da
acción do Estado.

6. Serve para o rexistro legal de inmobles, mediante contratos de aluguer,
cesión ou compra, para asegurar proxectos autoxestionados colectivos
(incluídos  proxectos  de  vida  comunitaria)  e  promover  así  a
colectivización.

7. Permite a realización de case calquera actividade económica xa que se
nos proporciona un NIF co que podemos facturar  ao exterior. Se o
obxecto social é suficientemente amplo a actividade económica pode
ser ao mesmo tempo de calquera IAE que nos poida interesar.

8. Existe  a  posibilidade  ao  mesmo  tempo  de  que  haxan  socios  de
servizos, de consumo, de traballo e socios voluntarios.

Tampouco  podemos  obviar  que  a  constitución  e  o  mantemento  dunha
cooperativa é unha tarefa que require dun proceso burocrático ben definido
pola estrutura estatal, polo que non é o obxectivo constituír unha cooperativa
para cada unha das iniciativas autoxestionadas emerxentes. A clave está en
utilizar as cooperativas como ferramentas colectivas, reducindo ao máximo a
súa xestión e o investimento de tempo no tortuoso mundo da burocracia.



Neste sentido, pode levar a confusión a existencia na lei estatal da forma
xurídica de cooperativa integral, que non é máis que outra forma xurídica
complexa,  e  que  pode  non  ser  a  forma  máis  adecuada  para  os  nosos
obxectivos.

Así, de maneira xeneralizada utilizamos as cooperativas de consumidores (e
usuarios) e de servizos, é dicir, cooperativas mixtas, para a realización da
actividade  económica,  xestión  de  asociados  e  do  capital  social  xeral  da
cooperativa  integral.  Doutra  banda,  facemos  uso  de  cooperativas  de
consumidores (e usuarios) para a xestión de bens inmobles.

É importante separar a actividade económica de propiedade patrimonial, de
cara a xestión de patrimonios colectivizados, facer cooperativas diferentes.

Así a colectivización de fincas mediante as cooperativas pódese converter
nunha ferramenta xurídica clave da transición para superar o sistema.

Cando se fan diversas cooperativas desde o mesmo equipo de xente, pode
ser útil variar, para cada caso, o consello reitor, a sede social e mesmo a
provincia  en  caso  que  sexa  posible,  porque  deste  xeito  protexemos  o
proceso  de  ser  dificultado  expresamente  pola  burocracia.  Que  as
cooperativas aparezan ben diferenciadas e que non se poidan relacionar de
forma clara será un elemento a ter en conta de cara ao que poida suceder no
futuro.

O CASO CONCRETO DOS ALUGUERES DE FINCAS

Outra  situación na que estas ferramentas xurídicas poden ser  moi  útiles,
como  é  a  desobediencia  aos  impostos,  xa  foi  tratada  no  apartado  de
insubmisión fiscal, agás no caso concreto dos alugueres de fincas.

Cando  se  trata  de  alugar  unha  finca,  unha  opción  útil  tanto  cando  a
propiedade é dunha cooperativa,  como cando é de calquera particular  ou
entidade xurídica afín ao noso proxecto, é a de utilizar para o contrato de
aluguer  unha  asociación  sen  ánimo  de  lucro,  formada  por  3  persoas
insolventes.



Esta  asociación  podería  ter  como obxecto  social  o  de  ofrecer  o  uso  de
vivenda a persoas que o precisen sen ningunha contraprestación económica.

Desta forma, xa de entrada, imos evitar o pago do IVE, que é un bo tanto,
porque estaremos exentos do mesmo. Ademais, se o contrato nolo fai un
particular, seremos os encargados de deducirlle o pago do IRPF co cal se a
nosa asociación está pensada para ser insolvente, en lugar de ir con esta
dedución  ao  Estado,  poderemos exercer  a  insubmisión  fiscal  colectiva,  e
reinvestir ese diñeiro nos nosos proxectos autoxestionados.

Alugar unha finca desde unha entidade insolvente, ademais de non pagar o
IRPF,  será  moi  útil  se  é  presumible  que  poidamos  recibir  multas  polas
actividades que faremos. Por exemplo se imos bioconstruír sen permiso do
Concello, ou se facemos actividades públicas, festas, actuacións, bar sen o
permiso municipal...

Como crear  unha asociación é moito máis sinxelo que unha cooperativa,
para crear unha entidade que vai durar pouco e vai precisar unha pronta
substitución,  quizá  é  preferible  que  esta  entidade  insolvente  sexa  unha
asociación. Así en calquera momento poderémola substituír por outra igual
de insolvente.

En  calquera  caso,  alugar  a  finca,  sexa  de  quen  sexa  a  propiedade,  é
fundamental para que non sexa a entidade que ten o patrimonio a que realice
a  actividade  e  así  se  evite  calquera  responsabilidade  que  puidese  xerar
embargo da finca. 



CUESTIÓNS  XURÍDICAS  COLATERAIS  ÁS  ACCIÓNS  DE
DESOBEDIENCIA ECONÓMICA

• Ante un xuízo civil, moitas persoas poden acceder á xustiza gratuíta;
aínda que non o saben. Os ingresos mensuais máximos por unidade
familiar  para  acceder  á  xustiza  gratuíta  varían  entre  os  1.000  e  os
2.000 euros mensuais segundo o territorio.

• Pedir xustiza gratuíta, é xa de por si unha forma de atrasar un proceso
xudicial, o cal xa é algo importante para casos de falta de pagamentos
de hipotecas, de alugueres ou casos civís en relación a okupación de
fincas.

• Presentarse ao xuízo civil non é obrigatorio, pero se queres estar, tes
todo o dereito a facelo e ires acompañada polos teus afíns.

• A gran maioría de propostas realizadas neste manual implican un risco
0 (ou moi mínimo) de recibir acusacións penais, porque todo o que son
débedas, insolvencia, non-pago fiscal,  pertence en por si  ao Código
Civil... Aínda así, é importante andar con coidado, xa que no caso de
que fagas falsificacións de facturas, contratos ou nóminas, estas poden
considerarse fraudulentas e inducir a unha denuncia penal.

• No apartado  de  recursos,  ao  final  deste  manual,  atoparás  diversas
ligazóns para ampliar a información xurídica que che poida interesar en
relación ás accións de desobediencia civil que queiras emprender.



ALTERNATIVAS 

  AO SISTEMA
CONSTRUIR UNHA FORMA DE VIDA Á MARXE DO SISTEMA ACTUAL 

AS COOPERATIVAS INTEGRAIS

En  páxinas  anteriores  vimos  distintas  liñas  de  acción,  vinculadas  á
desobediencia económica. Algunhas delas, como é o caso da insolvencia,
significan renunciar á participación de pleno dereito no sistema actual para
evitar que o Estado e/ou a banca leven o noso diñeiro que consideramos que
non lles pertence para, no seu lugar, dedicalo a construír proxectos baseados
na autoxestión.

Neste  capítulo  veremos  diferentes  iniciativas,  que  nos  permitirán  darnos
conta que se está xerando un novo sistema económico no que poderemos
participar todos e todas. Ademais, tamén poderemos coñecer un pouco máis
a fondo proxectos que poden chegar a ser destino das nosas accións de
insubmisión fiscal.

As relacións económicas que se dan no sistema económico autónomo (SEA)
enmárcanse  na  teoría  da  economía  social  e  solidaria.  O  SEA ten  como
obxectivo desenvolver e dispor un marco económico ao servizo das persoas,
que  permita  a  satisfacción  das  súas  necesidades,  pola  vía  do
empoderamento económico e a colaboración.

As cooperativas integrais están a construírse como un modelo para subverter
a salvaxe realidade que padecemos como sociedade e como parte implicada
do sistema de dominación capitalista, xestionado por uns poucos e apoiado e
mantido polo aparello estatal, que é quen lle dá  de comer.



É por tanto unha ferramenta para construír un contrapoder desde a base,
partindo  da  autoxestión,  a  autoorganización  e  a  democracia  directa,
permitíndonos  transitar  da  actual  dependencia  sobre  as  estruturas  do
sistema  cara  a  un  escenario  de  liberdade  de  conciencia  plena,  libre  de
autoridade e onde todos e todas poidamos desenvolvernos en plenitude e
igualdade de condicións e oportunidades.

Non é por tanto unha saída para uns poucos, nin unha saída parcial, é unha
proposta  construtiva  de  desobediencia  e  autoxestión  xeneralizada  para
reconstruír a sociedade desde abaixo, en tódolos seus ámbitos e de maneira
integral,  recuperando as relacións humanas e afectivas, de proximidade e
baseadas na confianza.

Os principios básicos son os acordos mínimos que deberán asumir todos
aqueles procesos que interaccionan no marco dunha cooperativa integral.

É así mesmo fundamental o respecto á autonomía e o fortalecemento desta
mediante a solidariedade, eliminando a burocracia e fomentando a confianza
e o libre albedrío.

A  participación  debe  ser  totalmente  aberta  (segundo  o  fundamento  da
asemblea) e libre (á marxe de ser asociada ou non), e é fundamental que se
tomen  as  decisións  mediante  a  fórmula  do  consenso,  para  asegurar  o
respecto á diversidade de opinións e posicionamentos á vez que favorecer a
cohesión do grupo para un desenvolvemento óptimo do proceso.

A mellor forma de autoorganización é aquela que se configura en rede e de
forma descentralizada; que é a maneira de autoprotección e supervivencia
máis  efectiva  que  existe.  Se  algún  dos  nodos  é  agredido  ou  corrompido
desde o interior, a rede manterá a súa robustez grazas ás multirrecíprocas
interconexións existentes entre os nodos que participan nela. Cando dicimos
nodo  referímonos  a  calquera  grupo  activo  na  rede  que  actúa,  produce
cambios e se interconecta cos demais.

A rede  componse  de  diferentes  espazos  de  autoorganización  segundo  o
territorio  que  abranguen.  Os  proxectos  autónomos  son  iniciativas  que
realizan unha actividade de vida concreta e que se basean na confianza
mutua  de  tódolos  seus  integrantes.  Os  núcleos  de  autoxestión  local  ou
cooperativas  integrais  locais  son  espazos  de  interacción  baseadas  na
proximidade onde iniciativas colectivas e proxectos autónomos interactúan
en confianza. A referencia territorial sería un barrio dunha cidade, un pobo
medio, un conxunto de pequenos pobos próximos entre si, etc...



As  redes  de  autoxestión  biorexional  (tamén  chamadas  ecoxarxes  ou
ecorredes)  son  o  espazo  biorexional  ou  comarcal  onde  interaccionan  os
elementos anteriormente mencionados, en igualdade de condicións. A este
nivel  xéstase  unha  economía  contrahexemónica  fomentando  o  uso  de
moedas sociais libres ou alternativas, que serve para fortalecer a economía
de proximidade e as relacións de confianza.

A moeda social representa e/ou substitúe unha relación de intercambio entre
dúas  persoas,  créase  despois  de  ofrecer  algo  e  non  recibir  unha
contrapartida  equivalente  no  mesmo  momento.  Non  representa  unha
débeda,  como moito un compromiso,  ou mellor  dito  a confianza que nos
servirá  para  pechar  o  circuíto  do  intercambio  recibindo  aquilo  que  nos
interesa ou necesitamos. Entón, a moeda desaparece, flúe e permite facer
intercambios multirrecíprocos e pór en circulación novos produtos e servizos.

Por  tanto  hai  que  deseñar  ferramentas  que  favorecen  espazos  de
intercambio (plataformas informáticas) e faciliten a extensión do intercambio
como modus vivendi.

É  importante  prestar  atención  a  que  os  criterios  de  valoración  sexan
recíprocos para non caer en relacións de aproveitamento ou engano que
poidan afectar á confianza das persoas. Neste sentido, a dimensión persoal
do proceso de intercambio transcende a relación de compra-venda. Unha
valoración recíproca, solidaria ou de intercambio pode ser aplicar un mesmo
baremo de prezo/hora.

As  cooperativas  integrais  como  as  ecoxarxes  forman  parte  dun  mesmo
sistema económico autónomo, e todas as moedas (cada ecoxarxa ten a súa
propia  moeda)  están  interrelacionadas  e  son  intercambiables  de  forma
recíproca.

Mais info: Plataforma informática IntegralCES:

www.integralces.net

Ecoredes: 
ecoxarxes.cat/ecoxarxes 

Manual básico de economía alternativa e moedas sociais: 
ecoxarxes.cat/ekonomikon-2 

http://www.integralces.net/


Moeda social en Galiza: as landras
https://proxectointegralcompostela.wordpress.com/asembleas/

Por último, a cooperativa integral é un marco de referencia e coordinación
desde  onde  se  xeran  medios  colaborativos  e  colectivos  que  calquera
proceso,  anteriormente  comentado,  pode  escoller  e  utilizar,  desde
ferramentas  legais  (cooperativas),  até  ferramentas  telemáticas  ou
informáticas e, especialmente, formas e plans de acción para profundar na
autosuficiencia e autoorganización.

AS COOPERATIVAS INTEGRAIS ESTÉNDENSE NO TERRITORIO

Actualmente son xa uns 20 os desenvolvementos de cooperativas integrais
activos no territorio do estado español. Os pasados días do 25 ao 28 de abril
desenvolveuse o segundo encontro sen fronteiras de cooperativas integrais,
onde  máis  dun  centenar  de  persoas  destes  proxectos  atopáronse  para
intercambiar experiencias e seguir adiante.

Algúns destes proxectos xa puideron legalizar as súas primeiras ferramentas
xurídicas  polo  que  se  prevé  que  este  ano  próximo  sexa  xa  o  do
funcionamento pleno de diversas destas cooperativas integrais.

Máis información:

n-1.cc/g/cooperativas-integrales+red-territorial-de-cooperativas-
integrales  

SISTEMA PÚBLICO COOPERATIVO INTEGRAL

É importante destacar que o maior obxectivo dunha cooperativa integral debe
ser o de cubrir as necesidades básicas de todos e todas as participantes,
mediante a acción colectiva e a autoxestión. Algunhas destas necesidades
básicas serían a alimentación, a educación, a saúde, a vivenda, o transporte
e a enerxía. É por tanto labor da cooperativa integral recuperar o público,
entendendo o público como ben colectivo,  non estatal  nin privado, senón
unha forma orixinaria de xestión emanada da cooperación entre humanos.

https://proxectointegralcompostela.wordpress.com/asembleas/


Isto significa que, por unha banda, hai que promover a colectivización de
bens,  terreos,  vivendas,  e  por  outro,  recuperar  a  saúde  e  a  educación
pública,  como  servizo  autoxestionado  á  marxe  do  monopolio  doutrinario
establecido polo Estado e o capital.

A renda ou asignación básica cooperativa é o proxecto de xerar recursos
comúns  (monetarios  ou  non)  para  garantir  as  necesidades  básicas  das
persoas que forman parte dunha comunidade (e polo tanto, da sociedade),
dotación  de  recursos  que  non  podería  ser  acumulada,  xa  que  o  seu
obxectivo é cubrir ese benestar mínimo. Como ferramenta de transición, as
persoas  máis  implicadas  en  procesos  de  dinamización  poden  ser  as
primeiras en recibir esta renda que o colectivo se encargaría de equilibrar
mediante por exemplo, o traballo comunitario.

A bolsa de traballo cooperativa é outra ferramenta para que as persoas ou
proxectos que necesitan recursos poidan interaccionar con aquelas outras.
Así, a relación entre ofertante e demandante será totalmente horizontal e sen
intermediarios. E a remuneración poderá ser tanto monetaria (en euros ou
moeda social) como non monetaria.

En Catalunya xa se iniciou o desenvolvemento do Sistema de Saúde Pública
Cooperativa, co cal, a achega de fondos da CIC para o sistema de saúde irá
desenvolvendo un sistema mutualista mancomunado de financiamento dos
diversos nodos de saúde. Máis información: salut.cooperativaintegral.cat

SISTEMA ECONÓMICO INTEGRAL

A economía dominante é, actualmente, un complexo sistema protexido polo
Estado e os seus tentáculos de control social, lonxe do alcance da xente do
montón, as persoas que se interrelacionan a nivel local e as colectividades.
Por iso, non é casual que nas facultades de economía non se dedique nin
unha soa clase a tratar cuestións de fondo sobre o mundo actual, como son
a  creación  do  diñeiro  da  débeda  ou  o  control  sobre  as  flutuacións  nos
mercados financeiros.

A realidade das relacións económicas é moito máis simple e comprensible
para a maioría dos seres humanos. É por iso que a nosa responsabilidade
está en desenvolver ferramentas que faciliten as interrelacións económicas
que promovan a autosuficiencia colectiva e a relación en rede.



Nestas páxinas compartimos propostas e experiencias en relación a un novo
sistema público autoxestionado, asembleario e baseado no local, que sería o
garante  do mantemento  das  necesidades básicas  por  diante  de  calquera
interese  particular.  Dito  isto,  a  continuación  dánse  algunhas  claves  para
construír un sistema económico integral de transición capaz de interaccionar
coa realidade da economía capitalista, co obxectivo de abandonala paso a
paso.

A ECONOMÍA COMUNITARIA

Podémola  definir  como  a  posta  en  común  dos  recursos  para  o  gozar
colectivo  de  persoas  que  interaccionan,  sen  contabilizar  o  fluxo  de
intercambios.

Funciona  baixo  a  reciprocidade espontánea,  as  relacións  de  afinidade,  o
apoio mutuo e altos niveis de confianza; sen esperar unha compensación a
cambio daquilo que se compartiu.

Algunhas ecoaldeas e núcleos repoboados levan anos funcionando cunha
economía comunitaria  de forma que todas as integrantes da comunidade
poñen en común os seus ingresos e os seus gastos co obxecto de cubrir as
súas  necesidades  básicas.  É  por  exemplo  o  caso  de  Lakabe,  no  val  de
Artzibar, Euskal Herria; ou a galega Xestas do Son, en Porto do Son.

En moitos lugares destacan as tendas gratis de roupa e todo tipo de bens de
segunda man, que se deixan e recollen sen ningún tipo de fiscalización. As
cousatecas,  como  bibliotecas  pero  para  calquera  tipo  de  cousa,  son
almacéns colectivos onde cada persoa deixa o que só usa esporadicamente
para que outras persoas poidan tamén usalo.

Hortos comunitarios, caixas de resistencia, comidas populares gratuítas, son
outros dos exemplos continuos ou esporádicos que nos mostran como unha
economía sen mercado non é unha utopía senón cada vez máis unha parte
da nosa realidade.



O TROCO 

Acción non-monetaria de intercambio de bens, servizos e coñecementos. Un
acordo  verbal  directo  entre  ofertante  e  demandante  que  satisfai  as
pretensións de ambas as partes en relación á equidade do intercambio.

AS MOEDAS SOCIAIS,  O TROCO MULTIRRECÍPROCO

As moedas sociais  ou  locais  son  unha ferramenta  que  vai  máis  aló  dos
intercambios  directos,  facilitando  os  intercambios  multirrecíprocos  e
establecendo valor aos bens, servizos e coñecementos que se intercambian.
Son ademais unha peza clave para relocalizar a economía, fomentando as
relacións humanas e económicas de proximidade a nivel local e biorexional.
Xera  un  mercado  social  aberto  só  a  actividades  que  incorporen  criterios
éticos,  ecolóxicos  e  sociais  que  permiten  que  todas  as  persoas  poidan
interaccionar equitativamente e sen axentes intermediarios.

As  moedas  sociais  son  unha  oportunidade  para  restar  hexemonía  ao
capitalismo. Poderían substituír progresivamente ao euro mentres garanten
abundancia, xa que cada individuo é partícipe da creación de recursos para
cubrir as necesidades colectivas, pondo ao servizo da comunidade as súas
habilidades e coñecementos.

Unha rede de intercambio pode ser movida por unha pequena masa crítica
(30-40  persoas  próximas ou  distantes  entre  si  serían  suficientes)  que  se
asocia  a  nivel  local  para  impulsar  relacións  económicas  baseadas  na
confianza e na proximidade, sobre un rango de acción biorexional.

Como ferramenta de transición, que inevitablemente convive coa economía
capitalista, debemos promover un sistema mixto no que se complementen o
sistema LETS e o cambio de moeda. O  sistema  LETS (Local Exchange
Trading System) define as pautas para promover redes de intercambio local
nas que non existen intereses sobre os intercambios. A moeda xérase cando
se produce un intercambio (o ofertante suma un saldo positivo equivalente ao
valor  acordado do intercambio e o demandante resta un saldo negativo),
permitindo o saldo negativo segundo acorde a rede.



En  canto  ao  cambio  de  moeda,  adóitase  permitir  cambiar  moeda  oficial
(Euro) por moeda libre pero nunca ao revés, xa que o camiño emprendido é
o de restar hexemonía á economía capitalista.

Ademais falamos da transparencia que require esta nova forma de entender
a economía baseada na confianza. Para iso, utilízanse os sistemas virtuais
de  xestión  de  redes  de  intercambio,  que  non  son  máis  que  aplicacións
informáticas  conectadas  a  internet  e  que  serven  para  o  rexistro  dos
intercambios.

Trátase de aplicacións informáticas similares ás que utilizamos nas entidades
bancarias  para  a  xestión  das  nosas  contas,  coa  diferenza  que  os  datos
básicos de saldo e movementos están accesibles a todos os membros da
rede.

Os sistemas que teñen como soporte de intercambio o papel-moeda son
fráxiles en esencia, xa que ademais do perigo das falsificacións e o custo da
impresión dos billetes,  non permiten saber as fluctuacións que se dan no
sistema, debido a que non sabemos a cantidade de diñeiro co que conta
cada persoa.

O CES (Community Exchange System) é un sistema xestor de moeda social
(software  online)  con  máis  de  10  anos  de  historia,  impulsado  desde
Suráfrica. Conta con miles de usuarios e máis de 500 redes de intercambio
repartidas por todo o mundo. As diversas cooperativas integrais e redes de
intercambio biorrexionais (Ecoxarxes) existentes ata a data no estado están
sendo impulsoras do CES até  o punto  que en 3 anos as redes CES do
estado xa son 150, sendo con diferenza, o lugar do mundo máis prolífico
neste sistema de intercambio. Con todo, e a pesar do seu potencial, este
software ten algunhas carencias que limita a súa expansión e uso, polo que
xa se traballa nunha versión máis intuitiva e áxil  que será a súa seguinte
versión: o Integral CES.

Ver:

www.ces.org.za

www.integralces.net

https://proxectointegralcompostela.wordpress.com/asembleas/

https://proxectointegralcompostela.wordpress.com/asembleas/
http://www.integralces.net/


A RELACIÓN TRANSITORIA COA ECONOMÍA CAPITALISTA

Construír  unha  economía  contrahexemónica  é  un  deber  inescusable  se
queremos expulsar a economía capitalista das nosas vidas. É evidente que
para moitos dos proxectos de transición necesitaremos inxeccións de euros
para polos en marcha. Facer uso dos recursos económicos capitalistas de
carácter legal (salarios, paro, herdanzas, bolsas) pode non ser suficiente, e
alí  entrará o papel de accións de desobediencia económica que tratamos
nestas páxinas.

Esta é unha cuestión sobre a que temos que definir nosa propia estratexia,
segundo o caso. Finalmente, faremos referencia a un medio que pode ser
moi  útil  para  impulsar  o  proceso  de  transición  previamente  exposto:  o
crowdfunding ou microfinanciación colectiva.

O crowdfunding é un sistema de cofinanciación de proxectos e iniciativas
mediante a cooperación colectiva, onde cada individuo exerce de “mecenas”
achegando unha cantidade monetaria para impulsar o devandito proxecto.

A súa misión principal é potenciar, máis aló de recompensas individuais a
cambio de doazóns, a creación de bens comúns impulsando o coñecemento
libre.  Algúns  exemplos  deste  tipo  de  plataformas  son  goteo.org,
verkami.com ou coopfunding.net.

CoopFunding.net naceu  para  apoiar  especificamente  a  proxectos
cooperativos e autoxestionados, que xa se utilizou en fase de probas, para a
campaña “A desobediencia non cabe na prisión” que entre outros proxectos
serviu para colaborar na divulgación deste manual.

FINANZAS ALTERNATIVAS

Tamén  podemos  contribuír  captando  recursos  económicos  de  maneira
colectiva  (aforros  ou  doazóns)  e  utilizándoos  para  financiar  proxectos
autoxestionados  de  base,  de  diversa  índole,  que  nutran  e  fortalezan  as
relacións humanas de proximidade, xerando ferramentas e alternativas para
cubrir necesidades básicas desde unha perspectiva colectiva. 



Con estes  obxectivos  xurdiu  na  primavera  do  2012  unha  cooperativa  de
autofinanciación social en rede denominada CASX (en catalán, Cooperativa
d'Autofinançament Social en Xarxa).

Características principais de CASX:

• Sen intereses. Falamos da primeira estrutura bancaria (en forma de
cooperativa de servizos financeiros) no Estado español, que operará
sen intereses. Isto significa que os préstamos (créditos) e os depósitos
non xerarán interese para os participantes, é dicir, non se xera diñeiro
do diñeiro.

• Autoxestión. Autonomía e promoción da autoorganización á marxe do
Estado.

• Toma de decisións. Asembleas e grupos de traballo abertos a todos
os socios e socias.

• Superación  da  burocracia. Subverter  a  legalidade  e  antepor  as
persoas fronte  á burocracia.  Os colectivos,  proxectos ou asembleas
que carezan dunha persoa xurídica propia (NIF) podreán igualmente
participar no proxecto.

Por  tanto,  este proxecto revolucionario de banca é unha ferramenta máis
para profundar en formas de financiamento de base e autoxestionadas, iso
si, cunha clara vontade de romper cos obsoletos esquemas capitalistas de
rendibilidade económica.

Un dos obxectivos é captar depósitos (aforros), promovendo a redución da
necesidade de ter contas bancarias individuais, depositando os nosos aforros
en  contas  colectivas  e  póndoos  ao  servizo  das  decisións  asemblearias.
Recóllense  tamén  doazóns  que  servirán  para  facer  sustentable  o  propio
proxecto de financiamento e, en definitiva, facer viable a autoxestión.

Son  as  persoas  participantes  nas  asembleas,  mediante  os  grupos  ou
comisións de traballo pertinentes -que estudan a viabilidade dos proxectos-,
quen suxiren o financiamento destes. Neste sistema non hai posibilidade de
facer  uso  da  reserva  fraccionaria,  norma  sobre  a  que  opera  o  sistema
bancario mundial, prestando cartos que non ten. Esta práctica xerou que o
95% do diñeiro non teña ningún tipo de respaldo,  é dicir, non exista.  No
primeiro  sistema,  os  depósitos  clasifícanse  da  seguinte  maneira:  1/3  son
fondos de reserva (nunca se moven e son a garantía de devolución para os
depositantes), outro 1/3 son fondos investidos en proxectos “seguros” para
apoiar iniciativas sociais xa en marcha e o 1/3 restante serve para impulsar



proxectos autoxestionados de base.

No  caso  que  un  proxecto  financiado  resulte  errado,  existen  diversos
mecanismos para compensalo:  a través de diferentes formas de doazóns
e/ou acordando unha vía alternativa de retorno coas persoas responsables
do  proxecto.  Neste  sentido  CASX,  xa  incorpora  desde  a  súa  orixe  a
posibilidade  de  aceptar  moedas sociais,  bens  e  servizos  como forma de
devolución dun crédito. Máis información en www.casx.cat

En  canto  a  cooperativas  financeiras  éticas  con  intereses,  atopamos
realidades consolidadas como a de Fiare e Coop57.

Coop57,  é  unha  cooperativa  de  servizos  financeiros  que  se  creou  en
Catalunya nos anos 90 e que a partir do 2005 empezou a estenderse por
todo  o  Estado  español.  Actualmente  existe  tamén  en  Aragón,  Madrid,
Andalucía e Galiza. Recolle aforros de persoas e entidades, para destinalos
a proxectos cooperativos e iniciativas sociais. É unha realidade totalmente
consolidada que actualmente dispón de depósitos por máis de 15 millóns de
euros e financia máis dun centenar de entidades ao ano. A súa estrutura
finánciase a través dos intereses que pagan os proxectos financiados. Máis
información en www.coop57.coop

Fiare, é o proxecto de crear unha cooperativa de crédito ética, é dicir, unha
entidade financeira  validada polos  bancos  centrais,  e  con  capacidade de
crear  a  longo  prazo  contas  correntes.  Na  actualidade  e  ata  que  non  se
converta nunha cooperativa de crédito, o cal está previsto durante o próximo
outono,  o  proxecto  Fiare  funciona  xa  a  nivel  estatal  e  ofrece  contas
vinculadas á Banca Populare Ética Italiana. Trátase de contas de aforro só
dispoñibles a entidades xurídicas; poden operar pero teñen a limitación de
que están en Italia. Con estes aforros, fináncianse proxectos cooperativos de
diversa índole; incluídas hipotecas para fincas cooperativas. Actualmente xa
xestiona depósitos por valor de 29 millóns de euros e ten un capital social de
máis de 4 millóns.

Máis información en:

 www.proyectofiare.com

https://fiaregz.wordpress.com/

Así pois, é necesario asumir a relación coa economía capitalista como unha
relación  en  transición,  como  parte  dun  camiño  a  percorrer  que,
inevitablemente,  debe partir  da  orde  de  cousas  presentes  para  chegar  a
xerar a longo prazo outra economía fóra do establecido.

https://fiaregz.wordpress.com/
http://www.proyectofiare.com/


Neste  contexto,  ao  afondamento  na  economía  comunitaria,  o  troco,  as
moedas sociais e movemento de euros cara a proxectos autoxestionados,
teñen que entenderse como eixos complementarios dunha mesma estratexia
de transición.

OS NÚCLEOS DE AUTOXESTIÓN LOCAL

Entendemos por autoxestión local unha forma de tomar o control das nosas
vidas, dotando os nosos barrios e pobos de infraestruturas que permitan o
desenvolvemento estable de proxectos sociais  organizados desde abaixo.
Isto serve para romper coa nosa actual dependencia dos precarios sistemas
de prestación social pública ou privada, dominadas polo Estado e o mercado.

É no ámbito local onde podemos contar con maior capacidade para estender
o proceso autoxestionario. Non en balde é no cotián onde nos atopamos coa
nosa veciñanza e cos problemas habituais que compartimos.

Trátase  de  empoderármonos,  de  construír  iniciativas  autoxestionadas
integrais  desde  a  proximidade.  A  través  destes  proxectos,  a  veciñanza
recupera o apoio mutuo e rexenera a comunidade como forma de solución
aos problemas básicos da nosa vida persoal e colectiva.

Existen diversas experiencias e propostas de acción que teñen en común a
posibilidade de ser aplicadas no noso barrio ou pobo. Se somos quen de
poñelas  en  común,  poderemos  contar  con  todo  un  sistema  integral  de
autoorganización social.

Enumeramos algunhas destas propostas:

• Relacións veciñais de comunidade, apoio mutuo e cooperación.

• Centros sociais, tendas gratis, cousatecas, bibliotecas sociais...

• Intercambio (troco) de bens, servizos e coñecementos, moedas sociais,
mercado social con participación de comercios e profesionais locais.

• Oficinas  de  desobediencia  económica,  insubmisión  fiscal  e
autoorganización de debedoras.



• Crowdfunding (microfinanciación colectiva)  e  cooperativas de crédito
sen intereses. Autoxestión fiscal.

• Bolsa de traballo e apoio á creación de proxectos de autoemprego.

• Oficina de vivenda e banco de recursos de inmobles dispoñibles.

• Cooperativa de vivenda social.

• Centro público de saúde autoxestionado. Facilitadoras de saúde.

• Oficina de Educación e espazos de aprendizaxe colectiva.

• Despensas  (espazos  de  abastecemento  e  intercambio),  grupos  de
consumo, tendas de produtos ecolóxicos.

• Medios de comunicación comunitarios.

• Laboratorios de eco-fabricación, reparacións e maquinaria libre.

• Obradoiros de autoprodución enerxética.

• Grupos de afinidade de activistas.

• Asembleas populares.

Así  pois,  os  núcleos  de  autoxestión  local  serían  o  primeiro  espazo  de
aplicación práctica do proxecto das cooperativas integrais. É dicir, o ámbito
onde se combinan as diversas iniciativas de transición,  especialmente as
relacionadas  coas  necesidades  básicas,  para  xerar  unha  forma  de  vida
baseada na xeneralización da autoxestión.



 VIVINDO
 A REVOLUCIÓN

INTEGRAL
O  concepto  de  Revolución  integral foise  estendendo  como  forma  de
nomear o proceso de transformación radical da sociedade e das nosas vidas
nas que estamos inmersas.

A toma de conciencia,  que comeza a facerse patente na actualidade,  vai
acompañada dunha ruptura radical coas necesidades impostas, materiais ou
non; simplicidade voluntaria, pero sen limitacións na abundancia do que é
fundamental, no fluír dos sentimentos, a vida alegre e o vivir ben. Para iso
estamos  a  aprender  a  autoxestionar  en  colectivo  os  recursos  que  nos
permitirán  abastecernos  dignamente  do  que  de  verdade  precisamos,  coa
construción de formas de vida que teñen como substrato  básico o  apoio
mutuo  en  redes  de  confianza.  Ao  mesmo  tempo,  temos  que  romper  a
verticalidade que sustenta esta sociedade, e non será posible facelo desde a
pasividade, porque a violencia estrutural do sistema de dominación require
dunha  resposta  vivencial  e  organizada  desde  a  base,  con  proxectos
horizontais de acción política e emancipación ideolóxica.

Xa non se trata de estar á dereita ou á esquerda, nin sequera se trata de
quen está abaixo e quen está arriba, trátase de saír xuntas, todas as que
queiramos de maneira organizada cara a outro sistema que poña en valor os
bens comúns e relacionais, a cooperación, a reciprocidade, a mutualidade e
a multiculturalidade; asumindo os límites da Terra e centrándonos no coidado
desta como fogar común.



Toda esta evolución cara a liberación e a reconstrución do suxeito colectivo e
das condicións da nosa existencia é o que chamamos Revolución Integral.
Un proceso de construción desde a autoxestión que se basea na autonomía
e a abolición das formas de dominación vixentes: os Estados, o capitalismo e
todo o que interfire negativamente nas relacións humanas e na relación coa
natureza. A Revolución Integral implica unha acción consciente para mellorar
e recuperar as calidades e valores da vida en común e ao mesmo tempo, a
construción  de  novas  formas  organizativas  que  garantan  igualdade  de
decisión e equidade na cobertura das necesidades vitais.

Moitos individuos e colectivos xa hai tempo que están neste camiño. Mesmo
hai  xeracións nacidas no seo de sociedades libres e autónomas,  fóra do
alcance  das  gadoupas  autoritarias  de  todos  os  sistemas  coñecidos.  Un
exemplo son os pobos orixinarios que resisten coa conciencia de que os
seus actos non só repercuten no agora e no aquí, senón que debe coidarse
todo  aquilo  que  permite  a  vida  como  ben  común.  Son  os  máis  radicais
anticapitalistas, moitas veces sen sabelo, sen poñerse ningún anti que os
referencie  a  outra  cousa.  Quen  estamos  a  vivir  no  chamado  Occidente,
tamén podemos retomar a construción continua da identidade colectiva e a
acción  directa  no  exercicio  dos  propios  dereitos,  sen  pedir  permisos  a
ningunha autoridade fóra do proceso asembleario local, porque nós tamén
temos  a  capacidade  de  recuperar  a  identidade  dos  nosos  pobos,  de
vinculármonos  cos  elementos  da  contorna  e  de  recuperar  os  saberes
ancestrais que combinados coa intelixencia colectiva dánnos as ferramentas
para a Revolución Integral.

A Revolución dos que viven cada día como senten, das que refán paso a
paso os  lazos  de  comunidade entre  veciños,  das que non se poñen nin
abaixo nin arriba,  das que escoitan,  das que rin,  das que bailan,  os que
saben dar unha segunda oportunidade, das que saben cando deben saltar
mesmo as súas propias normas, as que non teñen medo, os que confían,
dos que aman... Todas estas persoas xa están a facer a Revolución Integral.



  OFICINAS DE
DESOBEDIENCIA

ECONÓMICA

As oficinas  de  desobediencia  económica  son  espazos  onde persoas  con
intencións  desobedientes  atópanse  para  compartir  as  súas  dúbidas  e  os
seus  coñecementos.  Podémolos  percibir  como  espazos  de  aprendizaxe
colectiva  onde,  mediante  o  apoio  mutuo  e  a  cooperación,  os  e  as
participantes poden realizar novos pasos para actuar na súa vida persoal e
colectiva. Existen a nivel físico en distintos territorios e a nivel virtual.

Se tendes interese en dinamizar unha oficina no voso territorio escribide a:
info@derechoderebelion.net

mailto:info@derechoderebelion.net


As oficinas desobedientes que xa funcionan son as seguintes: 

ODE BARCELONA - AUREASOCIAL 
Sardenya, 261 -263 - Barcelona 
935 535 611 
barcelona@derechoderebelion.net 

ODE CUENCA - GRANJAVAGA 
Camino de Navalón, km. 2 - Jábaga - Cuenca. 
686 735 569 
cuenca@derechoderebelion.net 

ODE IRUN - ERLETEXEA 
Kale Nagusia 5 / Calle Mayor 5 - Irun - Gipuzkoa 
desobedientziafiskala@erletxea.org 
www.erletxea.org 

ODE MADRID - ALCALÁ DE HENARES 
objecionfiscal.alcala@gmail.com 

ODE MADRID - LEGAZPI 
madrid-legazpi@derechoderebelion.net
desobedienciaeconomica.blogspot.com.es
 

ODE  -  OFICINA  DE  RESCATE  INVERTIDO.  OFICINA  VIRTUAL  E
ITINERANTE 
oficinarescateinvertido@riseup.net 
www.facebook.com/oficinarescateinvertido?ref=ts&fref=ts 

ODE ZARAGOZA - LA PANTERA ROSA 
San Vicente de Paul, 28 ZARAGOZA 
976 203 608 
mambru@nodo50.org

mailto:mambru@nodo50.org
http://www.facebook.com/oficinarescateinvertido?ref=ts&fref=ts
mailto:oficinarescateinvertido@riseup.net
mailto:madrid-legazpi@derechoderebelion.net
mailto:objecionfiscal.alcala@gmail.com
http://www.erletxea.org/
mailto:desobedientziafiskala@erletxea.org
mailto:cuenca@derechoderebelion.net
mailto:barcelona@derechoderebelion.net


RECURSOS
 PARA AMPLIAR

INFORMACIÓN
Manual de Desobediencia Económica (versión 2012, versión 2013): 
derechoderebelion.net 

Sobre a obxección fiscal: 
objecciofiscal.org 

Espazo aberto antimilitar. Obxección ao gasto militar:
http://nonaogastomilitar.org/

En relación ao non pago de débedas en xeral: 
foroantiusura.org 

Manual para expropiar diñeiro ás entidades bancarias: 
enricduran.cat/manuales 

Código Penal español: 
es.wikipedia.org/wiki/Codigo_Penal_de_España 
Os delitos económicos aparecen en: 
Título XIII: Delitos contra o patrimonio e contra a orde socioeconómica. 
Título XIV: Delitos contra a Facenda pública e contra a seguridade social. 

Código Civil español: 
es.wikipedia.org/wiki/Codigo_Civil_de_España 
Calquera outra lei e as súas actualizacións podemos atopalas en:  
boe.es (Consultas Lexislación consolidada)

http://nonaogastomilitar.org/


Enlaces de interese:

Revolución Integral 
integrarevolucio.net 

Plataforma Desobediencia Civil 
desobediencia.es 

Plataforma crowdfunding lliure i cooperativa 
coopfunding.net 

Revolució Acció Desobediència Integral 
radi.ms 

Plataformas Contra a Represión 
rereguardaenmoviment.org 
legal15m.wordpress.com 
nosomosdelito.net 

Guía Antirrepresiva 
cgt.org.es/sites/default/files/IMG/pdf/guia_antirrepresiva.pdf 

Campanya No ens Identifiquem 
noensidentifiquem.org 

Movemento Eu Non Pago
movimientoyonopago.blogspot.com.es

Obxección Fiscal ao Gasto Militar 
nodo50.org/objecionfiscal 

Auditoria Cidadá da Débeda
auditoriaciudadana.net 

Memetro 
memetro.net 

Plataforma de Afectados polas Hipotecas 
afectadosporlahipoteca.com 



Cafe amb llet. Investigando a corrupción ao sistema sanitario catalán. 
cafeambllet.com 

CASX, Cooperativa de Autofinanciación Social en Red e
casx.cat 

Rede de Economia Solidaria 
xes.cat 
mecambio.net 

Som Energia 
somenergia.coop 

Nosa Enerxía
nosaenerxia.com

Oligopolyoff
oligopolyoff.nuevomodeloenergetico.org

O rural quere xente
https://www.oruralquerexente.net/index.php/es/

Véspera de Nada-Asociación por unha Galiza sen petróleo
http://www.vesperadenada.org/

Coop 57. Cooperativa de servicios financieros 
coop57.coop 

Fiare. Banca ética cooperativa 
projectefiare.cat

http://www.vesperadenada.org/
https://www.oruralquerexente.net/index.php/es/


Cooperativas integrais

Cooperativas Integrais 
integrajkooperativoj.net 

Cooperativa Integral Catalana 
cooperativa.cat 

Herri Kooperatiba (Euskal Herria) 
herrikooperatiba.org 

Cooperativa Integral Aragonesa 
ciar.cc 

Cooperativa Integral de Cabo de Gata 
cabodegata.net/eseco56z.html 

Cooperativa Integral Valenciana 
atornallom.net 

Cooperativa Integral Granaína 
n-1.cc/g/cia-cooperativa-integral-granaina 

Cooperativa Integral de Madrid 
cooperativaintegralmadrid.wordpress.com 

Espacio de confluencia de CI 
n-1.cc/g/cooperativas-integrales+red-territorial-de-cooperativas-
integrales

Proxecto Integral Compostela
https://proxectointegralcompostela.wordpress.com/sobre-nos/
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