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Creació de la Xarxa LAONF per la transformació 
noviolenta del conflicte del Sàhara Occidental 

 
 
1. DADES CLAU DEL PROJECTE 
 

Nom del projecte 
 

Creació de la Xarxa LAONF per la transformació noviolenta del conflicte del 
Sàhara Occidental 

País i regions 
d’implementació  

Sàhara Occidental, Campaments refugiats de Tindouf i Catalunya 

Objectius 
 

O.G.: Impulsar el procés de construcció de pau al Sàhara Occidental a través de 
l’acció noviolenta, respectant la legalitat internacional i els drets humans. 
O.E.1: Reforçar les capacitats i coordinació dels activistes sahrauís que lluiten 
per la transformació noviolenta del conflicte a través de la creació de la Xarxa 
Laonf. 
O.E.2: Millorar la comunicació i difusió de les campanyes noviolentes al Sàhara 
Occidental per trencar el bloqueig informatiu i revitalitzar la solidaritat 
catalana, especialment dels sectors juvenils, vers la causa sahrauí. 

Entitat sol·licitant Federació ACAPS – Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí 

Sòcies sahrauís NOVA – Associació de Joves Sahrauís per la Noviolència 
AFAPREDESA – Associació de Familiars de Presos i Desapareguts del Sàhara 
Occidental 
Equip Media dels Territoris Ocupats 

Sòcies catalanes NOVACT – Institut Internacional per l’Acció Noviolenta 
CJB – Consell de Joventut de Barcelona 

Cost total  80.031,40 euros (Subv.: 60.671,40 euros) 
Fase 1: 30.743,20 euros 
Fase 2: 29.928,20 euros 

Data d’inici/finalització i 
Fases 

01/04/2016 al 30/03/2017 (12 mesos) 
Fase 1: 01/04/2016 al 30/09/2016 
Fase 2: 1/10/2016 al 30/03/2017 

Població meta (1) Els col·lectius i moviments socials noviolents sahrauís que comptaran amb 
noves capacitats i recursos per promoure una alternativa noviolenta de 
transformació del conflicte per incloure nous activistes a les seves campanyes; 
(2) Els mitjans de comunicació sahrauís, catalans i internacionals que rebran 
informació de les iniciatives noviolentes que s’estan realitzant;  (3) El teixit 
associatiu pro-sahrauí a Catalunya que millorarà la seva coordinació interna i 
amb els actors noviolents sahrauís, identificant així vies més efectives de 
suport. 

 
 
2. JUSTIFICACIÓ/PROBLEMÀTICA 

El conflicte del Sàhara Occidental ja dura 40 anys. Des de 1976, la població sahrauí viu dividida entre 
els Territoris Ocupats del Marroc i els campaments de refugiats a Tindouf, Algèria. I malgrat les 
nombroses resolucions de Nacions Unides, inclús el desplegament de la MINURSO, que afirmen el 
dret inalienable del poble sahrauí per decidir el seu futur a través d’un referèndum, el Sàhara 
Occidental és, encara avui, l’últim territori d’Àfrica pendent de descolonització.  

L’Estat espanyol és, d’acord al dret internacional, la potencia administradora d’aquell territori. Però 
la influència del Marroc sobre l’Estat espanyol i França continua bloquejant una resolució 
diplomàtica del conflicte. Aquestes potencies han imposat un bloqueig informatiu i inclús una 
manipulació de les notícies per desacreditar la resistència del poble sahrauí. 
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El conflicte del Sàhara s’està convertint en un dels problemes a resoldre més antics que té avui la 
comunitat internacional. El risc de l’oblit i de l’estancament per una banda, amb conseqüències 
importants per a la població sahrauí afectada, o d’accions fruït de la desesperació creix any darrera 
any. 

Mentrestant la població sahrauí sobreviuen en condicions de infrahumanes als campaments de 
refugiats, sofreixen una repressió sistemàtica dels seus drets humans al Territoris Ocupats i veuen 
com la comunitat internacional els està oblidant. Aquesta frustració està reforçant les veus d’un 
sector cada cop més ampli de la població que demana el retorn a les armes per desbloquejar el 
conflicte. 

No obstant, la resistència noviolenta contra el ocupant i la transformació del conflicte ha tingut 
grans victòries des de 1991. Primer, la “Intifada” noviolenta per la millora de les condicions socials 
als Territoris Ocupats. Segon, la vaga de fam d’Aminetu Haidar per tornar a El Aaiún que va atraure 
de nou l’atenció internacional sobre el Sàhara Occidental en 2009. Tercer, els campaments de la 
dignitat a Gdeim Izik on milers de sahrauís van instal·lar-se per demanar la llibertat del poble 
sahrauí. 

En un moment on s’estan produint senyals internacionals que podrien equilibrar la balança, com per 
exemple la recent cancel·lació de l’acord entre la Unió Europea i el Marroc en matèria d’agricultura, 
es clau reforçar la resistència noviolenta per la transformació del conflicte des de la població 
sahrauí. Aquest suport també ha d’adreçar-se al trencar el bloqueig informatiu per tal de mostrar el 
treball per la construcció de la pau que està realitzant la societat civil sahrauí. 

 
3. DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
En aquest context, el projecte LAONF pretén transformar el conflicte del Sàhara Occidental 
enfortint la resistència noviolenta a través de la creació de la Xarxa LAONF. Concretament, 
l’objectiu aspira, per una banda, a millorar les capacitats i la coordinació entre els col·lectius i els 
activistes noviolents sahrauís dels Territoris Ocupats, Campaments de refugiats/des i la Diàspora. I 
per una altra banda,  reforçar la comunicació i difusió de les campanyes noviolentes per tal 
d’incrementar la solidaritat i revitalitzar el moviment pro-sahrauí a Catalunya. 
 
Aquest projecte construeix sobre els resultats assolits en una fase prèvia de treball (2015) on es va 
crear un espai de treball entre els tres pilars de la societat civil sahrauí i es va crear un primer grup de 
treball estratègic a Catalunya per reactivar la solidaritat vers la causa sahrauí. 
 
En aquesta nova intervenció, es pretén crear una estructura estable de coordinació dels moviments, 
col·lectius i activistes compromesos amb la noviolència, la Xarxa Laonf, a través de la entitat Nova-
Associació de Joves Sahrauís per la Noviolència liderada per Abida Mohamed. Per tal de crear 
aquesta xarxa, el projecte vol promoure una alternativa noviolenta atractiva i tangible per la 
població sahrauí en general i els joves en particular. Amb aquest fi el projecte s’enfoca en la 
formació en “cascada”: primer creació d’una xarxa de formadors/es àrabs on es podran intercanviar 
metodologies, experiències i bones pràctiques de la regió d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica. Segon, la 
capacitació de 15 formadors/es sahrauís en estratègia noviolenta. Tercer, la realització de 9 tallers 
per 180 activistes sahrauís. A partir d’aquesta formació, s’incrementarà el nombre de joves pro-
noviolència al Sàhara Occidental i serà en aquell moment quan es convoqui unes Jornades 
Internacionals sobre noviolència, amb la participació de joves activistes de Catalunya i altres parts 
d’Europa, per la constitució definitiva de la Xarxa LAONF. 
 
Aquestes accions i altres iniciatives noviolentes que puguin sorgir durant la implementació del 
projecte tindran un acompanyament mediàtic a través de la creació d’un canal de comunicació 
entre mediactivistes sahrauís (Equip Media) i catalans. Els primers, s’encarregaran d’elaborar 
càpsules audiovisuals i altres productes comunicatius amb missatges i narratives inspiradores 
d’acord amb la formació realitzada a El Aaiún l’any 2015. Els segons, s’encarregaran de difondre la 
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informació a través de xarxes de periodistes per tal de trencar el bloqueig informatiu. Es pretén així 
visualitzar la feina dels actors noviolents i atraure més suport català i internacional. 
 
En aquest procés, és clau revitalitzar el moviment pro-sahrauí a Catalunya millorant la coordinació 
amb la Xarxa LAONF, involucrant a sectors més joves, reforçant la coordinació entre les 
organitzacions catalanes i treballant en accions comunes. Per això, el projecte LAONF II inclou el 
avanç del grup de treball estratègic i la organització d’una campanya internacional per exigir a la 
MINURSO un mandat en observació de drets humans al Sàhara Occidental i la realització del 
referèndum per la independència del Sàhara Occidental. Així com una visita d’una delegació de 
joves catalans a Tindouf durant la Conferència per la Noviolència.  
 
El projecte s’estructura en dues fases:  

- Fase 1 (01/04/2016 al 30/09/2016) on es realitzaran les tasques formatives i comunicatives 
del projecte; 

- Fase 2 (01/10/2016 al 31/03/2017) on s’organitzaran les activitats centrades en revitalitzar el 
moviment pro-sahrauí a Catalunya i crear nous ponts de solidaritat amb els moviments i 
col·lectius sahrauís. 
 

 
4. ENTITATS 
Per tal de realitzar aquest projecte es presenta un consorci format per entitats sahrauís i catalanes, 
amb les quals s’ha establert una relació de treball molt positiva durant la intervenció de 2015: 
 
Federació ACAPS – Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharauí (Entitat sol·licitant) 
http://www.acaps.cat  
La federació ACAPS es fundà l’any 2005 com a continuadora de la tasca iniciada els anys 80 del segle 
passat per l’Associació ACAPS,  a partir de les seccions de l’associació convertides en entitats membres 
de la nova Federació. La federació desplega un intens treball a Catalunya en la defensa de la causa 
sahrauí i la necessitat d’una solució pacífica i justa del conflicte. Té presència arreu del territori de 
Catalunya mitjançant les seves entitats federades. Forma part de l’Intergrup del Parlament de 
Catalunya “Pau al Sàhara”. Al mateix temps realitzà diversos projectes de solidaritat i cooperació amb 
el poble sahrauí com ara el de “Vacances en Pau” a la ciutat de Barcelona per infants sahrauís, el de 
tarbies per garantir un àpat diari als més petits, projectes de complements alimentaris als campaments 
de refugiats, constitució d’una cooperativa de producció ramadera (ovins) per a afectats per les mines, i 
d’altres de més locals. La federació es membre fundadora de la FEDE i ha estat guardonada amb el 
premi Ciutat de Barcelona de l’any  

 
NOVA – Associació de Joves Sahrauís per la Noviolència (Sòcia sahrauí) 
NOVA és una Associació Sahrauí que promou la noviolència com l'únic mitjà per a la transformació 
del conflicte al Sàhara Occidental. Fundada en el camp de refugiats de Tindouf el 2012, NOVA 
compta amb cinquanta membres actius del propi camp,  Territoris Ocupats i de la diàspora a 
Europa. El treball de NOVA està dirigit a la promoció de la noviolència entre els joves sahrauís i la 
construcció de ponts amb la societat marroquina, entenent que aquesta està influenciada per la 
propaganda oficial i no té prou informació sobre la seva situació de privació de drets. Un dels seus 
principals objectius és modificar la visió marroquí majoritària que percep als sahrauís com a 
terroristes i enemics del poble marroquí. En l'àmbit internacional , NOVA ha estat present al Fòrum 
Social d'Àfrica de 2012 i el Fòrum Social Mundial que va tenir lloc a Tunísia el 2013.  
 
AFAPREDESA – Associació de Familiars de Presos i Desapareguts del Sàhara Occidental (Sòcia 
sahrauí) http://afapredesa.blogspot.com  
Neix com a resposta civil a la dramàtica situació dels drets humans, la incapacitat de defensa dels 
desapareguts i torturats, i de la nostra angoixa com pares, fills, esposes i germans davant la 
conseqüència de la invació cívic-militar del Sàhara Occidental pel Marroc. 
AFAPREDESA es va constituir a 1989 als Campaments de refugiats/des de Tindouf. És una 

http://www.acaps.cat/
http://afapredesa.blogspot.com/
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Organització No Governamental Sahrauí de defensa dels drets humans. També és membre 
observador de la Comissió Africada pels Drets Humans i membre de la Coalició internacional per la 
protecció de totes les persones contra els desaparicions forçades. Participa en el Consell de Drets 
Humans de Nacions Unides a Ginebra i al Parlament Europeu.  
 
Equip Media dels Territoris Ocupats (Sòcia sahrauí) www.emsahara.com  
Col·lectiu sahrauí de mediactivistes que denuncien l’ocupació i la repressió del Sàhara Occidental 
per part del Marroc a través de eines comunicatives. L’Equip Media està format per més 25 
activistes que documenten i difonen les violacions de drets humans que sofreixen la població 
sahrauí en els Territoris Ocupats. Els mediactivistes graven la repressió i control sobre el sahrauís en 
manifestacions i altres contextos de protesta social mostrant la violació de drets civils i polítics. A 
través de la seva nova plana web difonen aquestes imatges arreu del món. 
 
NOVACT – Institut Internacional per l’Acció Noviolenta (Sòcia catalana) www.novact.org 

NOVACT és un Institut Internacional conformat per una xarxa global d'experts de l’Orient Mitjà, 
Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. NOVACT agrupa en el seu Consell a analistes polítics, 
acadèmics, activistes i diplomàtics dedicats a la promoció local i internacional de programes de 
suport a la societat civil i moviments socials emergents que treballen en matèria de promoure 
transformacions Noviolentes de conflictes i intervencions de construcció de pau.  

NOVACT ha capitalitzat 10 anys d’experiència en el suport a moviments noviolents a nivell 
internacional. Aquest suport és materialitza en: (1) Oferir suport, formació i assessorament a 
moviments noviolents o de resistència civil pacífica que treballen per la transformació de conflictes i 
la seguretat humana. (2) Promoure l'observació i investigació sobre moviments noviolents i/ o de 
resistència civil així com el seu impacte i efectivitat internacional. (3) Enfortir el paper pacificador de 
la dona i la seva participació en processos de pau i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. (4) 
Promoure el coneixement, l'estudi i la formació especialitzada en matèria de noviolència, 
construcció i manteniment de pau i resistència civil noviolenta. (5) Dur a terme accions d'incidència 
política que contribueixin a que els actors governamentals treballin al servei de la seguretat 
humana, la pau i la democràcia.  
 
CJB – Consell de Joventut de Barcelona (Sòcia catalana) http://www.cjb.cat  
El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) és la plataforma interassociativa que coordina i 
representa les principals entitats juvenils de la ciutat. El CJB va néixer l’any 1980 com un instrument 
democràtic de participació i d’acció juvenil, per promoure el creixement d’un associacionisme fort i 
articulat. 
El CJB defensa l’associacionisme com una eina de participació i d’acció fonamental, que cal difondre 
i potenciar, especialment, entre la població més jove. Des del CJB es defensa una valoració més real 
i positiva de la gent jove i del moviment associatiu juvenil entre els altres sectors socials de la ciutat, 
fomentant i potenciant les entitats juvenils com a veritables escoles de formació en els processos 
democràtics, participatius i de presa de decisions. 
 
 
 
 

5. OBJECTIUS 
 
Objectiu general 
Impulsar el procés de construcció de pau al Sàhara Occidental a través de l’acció noviolenta, 
respectant la legalitat internacional i els drets humans. 
 
Objectius específics 
O.E.1: Reforçar les capacitats i coordinació dels activistes sahrauís que lluiten per la transformació 
noviolenta del conflicte a través de la creació de la Xarxa Laonf. 

http://www.emsahara.com/
http://www.novact.org/
http://www.cjb.cat/
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O.E.2: Millorar la comunicació i difusió de les campanyes noviolentes al Sàhara Occidental per 
trencar el bloqueig informatiu i revitalitzar la solidaritat catalana, especialment dels sectors 
juvenils, vers la causa sahrauí. 
 

 
6. BENEFICIARIS 
 
Beneficiaris directes 
(1) Els col·lectius i moviments socials noviolents sahrauís que comptaran amb noves capacitats i 
recursos per promoure una alternativa noviolenta de transformació del conflicte per incloure nous 
activistes a les seves campanyes; (2) Els mitjans de comunicació sahrauís, catalans i internacionals 
que rebran informació de les iniciatives noviolentes que s’estan realitzant;  (3) El teixit associatiu 
pro-sahrauí a Catalunya que millorarà la seva coordinació interna i amb els actors noviolents 
sahrauís, identificant així vies més efectives de suport. 
 
Beneficiaris indirectes 

(4) El moviment de resistència sahrauí que veurà com s’enforteixen noves estratègies noviolentes 
més efectives respectant el drets humans i construint una pau justa i digna; (5) Els titulars de drets i 
els defensors de drets humans que participen en el monitoratge, protecció i defensa de les llibertat 
al Sàhara Occidental; (6) Les organitzacions i activistes progressistes de la societat civil del Marroc 

 
 
5. RESULTATS ESPERATS I ACTIVITATS 
 
Relacionats amb el O.E.1: 
R.E.1.1. Creada la xarxa LAONF formada per col·lectius i activistes noviolents dels Territoris 
Ocupats, campaments de refugiats/des i la Diàspora 

A.1.1.1. Creació d’una comissió de coordinació formada per un coordinador sahrauí dels 
TTOO, campaments i diàspora, el coordinador del projecte, el responsable de comunicació, 
i el coordinador de mobilització ciutadana de Catalunya. 
A.1.1.2. Organització de la “Conferència Internacional per la Noviolència” a Tindouf per la 
constitució de la Xarxa LAONF 
 

R.E.1.2. Reforçades les capacitats dels activistes sahrauís per la promoure la estratègia noviolenta 
de transformació del conflicte 

A.1.2.1. Creació d’una xarxa de formador/es àrabs en noviolència format 6 líders socials 
d’Egipte, Tunisia, Palestina, Líban, Marroc i Sàhara Occidental 
A.1.2.2. Organització d’una formació de formadors a Tindouf per 15 líders socials dels tres 
pilars de la societat civil sahrauí. 
A.1.2.3. Realització d’un programa de 9 càpsules formatives sobre els fonaments i 
l’estratègia noviolenta a El Aaiún, Tindouf i Catalunya per 180 activistes sahrauís, impartida 
pels formadors sahrauís capacitats prèviament. 

 

Relacionats amb el O.E.2: 
R.E.2.1. Creat un canal de comunicació entre la societat civil sahrauí i la catalana 

A.2.1.1. Creació d’una unitat de comunicació internacional formada per comunicadores 
sahrauís i catalans en cooperació amb una xarxa de periodistes de mitjans de comunicació. 
A.2.1.2. Creació d’una web que visualitzi el treball i les victòries de les organitzacions i 
activistes noviolents de la Xarxa sahrauí LAONF. 
A.2.1.3. Producció de 3 càpsules audiovisuals, per mediactivistes sahrauís, sobre les 
campanyes i accions noviolentes que s’estan realitzant a TTOO, Campaments de 
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refugiats/des i diàspora, amb el suport d’un coordinador internacional per assegurar 
missatges clars i una narrativa positiva de resistència noviolenta. 

 
R.E.2.2. Revitalitzat el moviment pro-sahrauí a Catalunya en cooperació amb la Xarxa sahrauí Laonf 

A.2.2.1. Creació d’un grup de treball estratègic format per organitzacions, comunicadores, 
representants polítics, acadèmics i activistes catalans pro-sahrauís. 
A.2.2.2. Suport a la campanya internacional “Referendum Now” a través de mocions 
municipals, autonòmiques i estatal per exigir al Consell de Seguretat de Nacions Unides que 
renovi el mandat de la MINURSO amb la funció d’observació dels drets humans al Sàhara 
Occidental. 
A.2.2.3. Organització de les jornades “Repensar la solidaritat pel Sàhara Occidental” amb la 
participació de col·lectius, organitzacions, moviments i activistes pro-sahrauís de 
Catalunya. 
A.2.2.4. Preparació i organització d’una visita d’una delegació juvenil catalana (5-7 joves) a 
Tindouf per l’intercanvi d’experiències en el treball de transformació social noviolenta i 
reforçar la solidaritat entre joves sahrauís i catalans. 

 
 
 
 
 
6. CRONOGRAMA 
 

  Responsable Mesos 

Activitat   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

A.1.1.1. ACAPS                         

A.1.1.2.  Afapredesa/Nova Sàhara                         

A.1.2.1. NOVACT                         

A.1.2.2. NOVACT                         

A.1.2.3. Nova Sàhara                         

A.2.1.1. ACAPS                         

A.2.1.2. ACAPS                         

A.2.1.3. Equip Media                         

A.2.2.1. ACAPS                         

A.2.2.2. ACAPS                         

A.2.2.3. ACAPS             

A.2.2.4. CJB                         

 
6. PRESSUPOST 
 

PARTIDES Concepte 
Núm 

unitats 
Cost 

unitari 
Total Fons Català 

Entitats 
sol·licitants 

TOTAL COSTOS DIRECTES       73825 54465 19360 

% (SOBRE EL TOTAL)       92,25% 89,77% 100,00% 

A.I COSTOS DIRECTES CORRENTS       €73.825,0 €54.465,0 €19.360,0 

A.I.1 Identificació sobre el terreny       €0,0 €0,0 €0,0 

        €0,0 €0,0 €0,0 

A.I.2 Subministres i materials no inventariables       €1.065,0 €1.065,0 €0,0 
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Impressió de materials per càpsules formatives Formació 9 €60,0 €540,0 €540,0   

Impressió de materials per campanya d'incidència 
internacional 

mesos 7 €75,0 €525,0 €525,0   

A.I.3 Serveis tècnics i professionals       €22.350,0 €22.350,0 €0,0 

Honoraris coordinació formació (NOVACT) hores 1 €10.500,0 €10.500,0 €10.500,0   

Honoraris formadors (CJB) hores 1 €3.000,0 €3.000,0 €3.000,0   

Disseny de pàgina web servei 1 €850,0 €850,0 €850,0   

Honoraris conceptualització i coordinació càpsules 
audiovisuals 

servei 1 €3.000,0 €3.000,0 €3.000,0   

Producció de càpsules audiovisuals (Equipe media) servei 1 €3.000,0 €3.000,0 €3.000,0   

Subtítols de càpsules audiovisuals al català, castellà, 
anglès i francès 

Servei 1 €2.000,0 €2.000,0 €2.000,0   

A.I.4 Arrendaments       €0,0 €0,0 €0,0 

        €0,0 €0,0 €0,0 

        €0,0 €0,0 €0,0 

A.I.5 Viatges, estades i dietes       €29.260,0 €9.900,0 €19.360,0 

Viatges internacionals per conferència internacional persones 50 €400,0 €20.000,0 €4.000,0 €16.000,0 

Allotjament i menjar durant conferència internacional persones 50 €60,0 €3.000,0   €3.000,0 

Viatge internacional Tindouf-BCN-Tindouf per xarxa 
de formadors 

persona 2 €400,0 €800,0 €800,0   

Allotjament i menjar durant xarxa formadors dies 6 €60,0 €360,0   €360,0 

Viatges Europa-Tinfouf (anada-tornada) persones 5 €400,0 €2.000,0 €2.000,0   

Viatges El Aaiún-Tindouf (anada-tornada) persones 5 €300,0 €1.500,0 €1.500,0   

Allotjament i menjar durant formació de formadors persones 20 €80,0 €1.600,0 €1.600,0   

              

A.I.6 Personal local       €3.600,0 €3.600,0 €0,0 

Coordinador loca (Nova Sàhara) mesos 12 €300,0 €3.600,0 €3.600,0   

              

A.I.7 Personal a la seu       €17.400,0 €17.400,0 €0,0 

Coordinació general projecte (ACAPS) mesos 12 €1.000,0 €12.000,0 €12.000,0   

Responsable de comunicació (ACAPS) mesos 12 €450,0 €5.400,0 €5.400,0   

              

A.I.8 Personal expatriat       €0,0 €0,0 €0,0 

              

        €0,0 €0,0 €0,0 

A.I.9 Despeses financeres        €150,0 €150,0 €0,0 

Comissions bancàries per transferències 
internacionals 

transferèn
cies 

3 €50,0 €150,0 €150,0 €0,0 

        €0,0 €0,0 €0,0 

A.I.10 Fons rotatoris       €0,0 €0,0 €0,0 

        €0,0 €0,0 €0,0 

A.II COSTOS DIRECTES D’INVERSIÓ       €0,0 €0,0 €0,0 

A.II.1 Adquisició de terrenys i/o immobles       €0,0 €0,0 €0,0 

        €0,0 €0,0 €0,0 

A.II.2 Construcció i/o reforma d’immobles i 
infraestructures 

      €0,0 €0,0 €0,0 

        €0,0 €0,0 €0,0 

A.II.3 Equips i materials inventariables       €0,0 €0,0 €0,0 

        €0,0 €0,0 €0,0 
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TOTAL COSTOS INDIRECTES       €6.206,4 €6.206,4 €0,0 

% (SOBRE EL TOTAL)       7,75% 10,23% 0,00% 

B.I Despeses Indirectes sol·licitant       €6.206,4 €6.206,4 €0,0 

Indirectes mesos 12 €517,2 €6.206,4 €6.206,4 €0,0 

B.II Despeses Indirectes de la contrapart       €0,0 €0,0 €0,0 

        €0,0 €0,0 €0,0 

TOTAL       €80.031,4 €60.671,4 €19.360,0 

          75,81% 24,19% 

 
 


