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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 3.Enfortir el model responsabilitzador i educatiu de la justícia juvenil i impulsar les mesures de reparació i atenció a les persones

afectades pel delicte 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'atenció als menors i joves infractors que són posats a disposició dels serveis de justícia juvenil del Departament pels jutges i fiscals de menors, amb 
la finalitat de promoure'n la integració i reinserció social, i reduir els factors de risc de la reincidència. Les intervencions tenen caràcter educatiu i 
responsabilitzador, consisteixen en programes d'assessorament tècnic sobre la situació personal i familiar del menor o jove, programes de mediació 
entre el menor i la víctima per intentar resoldre el conflicte, programes de medi obert per donar compliment a les mesures no privatives de llibertat en 
l'entorn familiar i social del menor i jove, i programes d'internament per donar compliment a les mesures privatives de llibertat en centres de justícia 
juvenil. 
En l'àmbit de l'atenció de persones implicades en els procediments penals, les intervencions s'orienten a tenir en compte les seves necessitats i 
circumstàncies personals, aportant elements pericials i d'assessorament tècnic penal que ajudin a la presa de decisions judicials, així com que les 
persones implicades rebin la informació dels drets previstos en la Llei de l'Estatut de la víctima del delicte, l'atenció, suport i orientació necessària i 
ajustada, d'igual forma, a les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. D'altra banda, facilitant a les persones implicades 
l'accés i ús dels serveis de justícia restaurativa. 

Població objectiu: 
Població de menors i joves investigats i responsables d'infraccions penals en edats compreses entre els 14 anys i el moment de finalització de les 
mesures judicials imposades (normalment per sota dels 23 anys). Persones víctimes de menors infractors. Persones encausades o investigades i 
penades, testimonis i víctimes implicades en els procediments penals. 

Descripció detallada de la necessitat: 

L'any 2015 la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil va atendre un total de 5.564 menors i joves. Des de l'any 2007, quan 
es van atendre 7.654 menors i joves, fins a l'actualitat destaca una disminució progressiva de la població. Durant l'any 2015, a petició de la Fiscalia de 
Menors, s'ha obert expedient a 3.756 menors i joves. L'any 2015, el nre. processos finalitzats  de mediació i reparació a la víctima ha estat de 1.395 i el 
nre. de programes d'assessorament finalitzats, de 4.433.Tanmateix, el nombre de menors objecte d'una mesura ferma imposada pels jutges de menors 
va ser de 1.589. Per atendre la població i amb l'objectiu de facilitar-ne la integració social i prevenir la reincidència, es veu necessari especialitzar les 
intervencions diferenciant entre població primària, població multireincident i població amb delictes violents, agressions sexuals i/o violència filioparental. 
La primera requereix les mínimes intervencions educatives i responsabilitzadores. El segon i tercer grup requereix d'intervencions específiques i 
intensives amb la finalitat de reduir el risc i facilitar el trànsit a l'edat adulta en les millors condicions per prevenir futures accions delictives. En els 
darrers anys s'ha implementat l'ús de sistemes d'avaluació del risc de conductes violentes (SAVRY) i programes orientats a la reducció i prevenció del 
risc de reinsidència i reinserció. En aquest sentit les intervencions generals del programa s'adreçaran, a partir dels factors avaluats i les mesures 
imposades pels òrgans judicials, a donar una atenció més propera a l'entorn social i reservar les intervencions més privatives de llibertat per a aquells 
casos de major risc i, per tant, més complexos. A finals de 2014 es va iniciar el projecte pilot d'atenció a les víctimes de menors infractors; durant el 
2015 els equps tècnics han atès 2.019 víctimes. Des del 1996 el Departaement de Justícia disposa de les oficines d'atenció a la víctima del delicte 
(OAVD), les quals van ser creades en resposta a una comprensió del fet delictiu en què es té en compte els dos agents implicats: víctima i infractor. A 
partir de les reformes legislatives en matèria de violència de gènere, les OAVD són, també, punts de coordinació de les ordres de protecció que disten 
els òrgans judicials. Les oficines són una aposta clara per donar veu i garantir els drets de les víctimes, així com una atenció eficaç que en garanteixi la 
protecció i recuperació. 
En els darrers dos anys s'ha estabilitzat el nombre de persones que han estat ateses a les OAVD. Amb l'entrada en vigor de la Llei de l'Estatut de la 
víctima el 2015, s'ha incrementat el nre. persones ateses. L'atenció s'orienta a millorar qualitativament el seguiment: el nombre d'actuacions ha 
augmentat fins a 3,27 per víctima l'any 2015. El Departament de Justícia ha apostat per la millora en la qualitat de la intervenció i la resolució 
d'assumptes penals per mitjà de l'aplicació de processos de mediació i la resolució dels conflictes a través del diàleg entre les parts. El nombre de 
processos finalitzats l'anys 2015 ha estat de 2.011. L'objectiu se centra a assolir un augment del nre. processos de mediació. Quant al Programa 
d'assessorament tècnic penal, se segueix en la línia d'ajustar i facilitar la presa de decisions judicials al principi d'individualització de les persones 
implicades i de donar compliment a l'Estatut de la víctima del delicte. El programa s'orienta a donar una resposta de qualitat i ajustada als temps 
marcats en el procediment penal, en la majoria dels programes, i a les necessitats de les persones implicades. 

Marc regulador del programa:
Llei 27/2001, de 31.12, de justícia juvenil. Llei orgànica 10/1995, de 23.11, del Codi penal (i modificacions). Llei orgànica 35/1995, de suport i 
assistència a les víctimes. Llei orgànica 5/200, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (i desplegaments). Llei orgànica 27/2003 (violència 
domèstica). Llei orgànica 1/2004, de 28.12 (violència de gènere). Llei orgànica 29/2011, de 22.09, de víctimes del terrorisme. Llei 5/2008, de 24/04, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista. Llei 14/2010 (infància i adolescència). Directives europees 2004/80/CE, 2011/36/UE, 2011/99/UE i 
2012/29/UE. Llei 4/2015, de l'Estatut de la víctima del delicte. 

Missió 
Donar compliment a les resolucions adoptades pels òrgans de la jurisdicció de menors i joves atesos, potenciar i desenvolupar els factors de protecció 
de manera que se'n promogui la integració i reinserció social i es previngui el risc de reincidència en els actes delictius, i impulsar actuacions 
preventives en la comunitat. Oferir una atenció individualitzada i reparadora que tingui en compte les necessitats de l'infractor i la víctima, i alhora 
aportar elements pericials i d'assessorament tècnic penal als òrgans judicials, mitjançant programes especialitzats, amb la finalitat comuna de donar 
una resposta ajustada al principi d'individualització a tots els actors implicats en els fets delictius. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Estendre el model de justícia restaurativa a les persones menors encausades i millorar l'assessorament tècnic en processos judicials (OE3.1) 
 1. Assolir el 85% d'informes d'assessorament tècnic de menors finalitzats en 30 dies 
 2. Incrementar fins al 80% els programes de mediació de menors finalitzats amb resultat positiu 
· Millorar la intervenció individualitzada de les persones menors per potenciar-ne la reintegració a la societat (OE3.2) 
 1. Incrementar fins al 85% la població de mesures de llibertat vigilada que participa en programes de tractament, formació i/o inserció laboral 

2. Mantenir per sobre del 95% la població en mesures d'internament en centre que participa en programes de tractament, formació i/o inserció 
laboral

3. Mantenir per sobre del 75% la població de menors atesos en programes d'internament cautelar i d'internament en centre que són objecte 
d'alta d'una o més avaluacions del risc per part dels centres 

· Incrementar l'atenció i intervenció amb les persones implicades en procediments penals, amb especial cura de les més vulnerables (OE3.3) 
 1. Incrementar fins al 40% el nombre de programes de justícia restaurativa finalitzats amb un procés de mediació 
 2. Mantenir fins al 75% els informes d'assessorament tècnic penal finalitzats en 45 dies o menys 
 3. Mantenir el nombre d'actuacions de les oficines d'atenció a la víctima amb mesures de protecció oficiades 
· Optimitzar l'organització, els recursos, els equipaments, les condicions materials i de personal per garantir les funcions reeducatives i de custòdia 
(OE3.4) 
 1. Mantenir la reducció al 2% el percentatge de pressupost executat dels capítols 2 al 8 gestionat amb habilitació 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Programes de mediació de menors finalitzats amb resultat 
positiu 

% OE3.1 82,72 84,71 80,00 80,00

2. Menors en programes de justícia juvenil Nombre OE3.1 5.611,00 5.564,00 5.600,00 5.600,00

3. Percentatge de menors i joves internats en programes de 
tractament, formació i/o inserció laboral 

% OE3.2 100,00 99,52 100,00 95,50

4. Menors i joves sota llibertat vigilada en programes de 
tractament, formació i/o inserció laboral 

% OE3.2 83,31 80,43 85,00 85,00

5. Percentatge d'informes d'assessorament penal d'adults 
finalitzats en menys de 45 dies 

% OE3.3 71,83 77,26  75,00

6. Actuacions per víctima amb ordres de protecció per VIDO i 
EVD

Nombre OE3.3 2,95 3,00 3,15 3,00

7. Índex d'absentisme en l'àmbit de justícia juvenil % OE3.4 4,80 5,80 5,00 5,00

8. Mitjana d'actuacions per víctima atesa Nombre OE3.3 3,28 3,27 3,30 3,30

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 16.333.995,42
2 Despeses corrents de béns i serveis 11.229.381,13
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 677.161,39
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 28.240.537,94

Llocs de treball pressupostats del programa 345
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AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte 
GESTOR DE PROGRAMA          : JU04. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Mitjana de mesures dels equips de medi obert Nombre OE3.4 1.417,00 1.350,00 1.400,00 1.400,00

2. Persones ateses a les oficines d'atenció a la víctima Nombre OE3.3 7.767,00 8.004,00 8.000,00 8.000,00

3. Programes finalitzats de mediació a justícia juvenil Nombre OE3.2 1.359,00   1.500,00

4. Percentatge de despesa dels capítols 2 al 8 executada amb 
habilitació 

% OE3.4 1,70 1,70 2,00

5. Percentatge de programes de justícia restaurativa finalitzats 
amb mediació 

% OE3.3 36,85 40,00 40,00

6. Percentatge de menors i joves internats amb avaluació del 
risc 

% OE3.2 86,50 89,90  85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Executar les demandes de compliment dels programes i mesures per part dels òrgans judicials especialitxats en menors 
2. Millorar els processos de gestió, organització i recursos equips tècnics que atenen les peticions de la Fiscalia de menors 
3. Millorar l'oferta de programes de formació reglada i ocupacional als centres educatius 
4. Actualitzar els programes d'intervenció amb els menors i joves sotmesos a mesures de medi obert 
5. Actualitzar els protocols de seguretat dels centres educatius 
6. Implantar un model de seguiment especialitzat de les víctimes dels delictes 
7. Implantar el model de reparació penal en fase d'execució de la sentència 
8. Adequar l'actuació dels equips d'assessorament tècnic penal a les necessitats dels òrgans judicials 
9. Millorar el procés d'elaboració i avaluació dels plans intervenció individualitzats de menors sotmesos a mesures internament i MO 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.537.544,31
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 3.537.544,31

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 4.Consolidar el model penitenciari català orientat a la reinserció social i el compliment de les mesures penals alternatives 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La resposta que dóna una societat al problema de la delinqüència té una repercussió molt important en el seu nivell de cohesió social i seguretat 
pública. El Govern de la Generalitat és responsable a Catalunya de l'execució de les penes de privació de llibertat i les mesures que es compleixen a la 
comunitst. En matèria d’execució penal, el Govern ha de garantir el compliment efectiu de les penes, en condicions de seguretat i de respecte als drets 
dels penats. 
També ha de proporcionar les millors condicions possibles per a la reintegració social dels penats com un mitjà per reduir la reincidència en el delicte. 
L'evolució de la societat i de les lleis penals durant l'última dècada ha provocat que Catalunya tingui una de les taxes d'empresonament més altes 
d'Europa (si ho comparem amb l'Europa dels 15) i un gran nombre de persones complint altres mesures penals a la comunitat, tot i que el nivell de 
criminalitat és inferior a la mitjana europea. 
Actualment quasi la meitat de la població penitenciària és d'origen estranger. Els poders públics han de mantenir la seguretat i condicions de vida 
dignes en les penes de privació de llibertat, motiu pel qual han d'adequar els equipaments penitenciaris a la realitat actual i futura. També han de 
potenciar les possibilitats reals de reinserció social de la població estrangera amb mesures de retorn al país. I cal ampliar i fer més eficients el 
compliment de penes i mesures en contacte amb el medi social. 

Població objectiu: 
Població major de 18 anys que compleix penes de privació de llibertat o mesures penals a la comunitat, d'acord amb les regulacions del Codi penal. 

Descripció detallada de la necessitat: 

A partir de 1984, en què la Generalitat es fa càrrec de les competències, s'ha anat consolidant un model d'execució penal que té com a marc de 
referència les directrius dels organismes internacionals (Nacions Unides i Consell d'Europa) i els coneixements de la recerca empírica. Dins de l'àmbit 
penitenciari, els eixos principals d'aquest model han estat: el manteniment de condiciona de vida dignes a les presons; la seguretat jurídica; el 
desenvolupament de protocols de seguretat i supervisió del règim penitenciari, i una orientació cap a la rehabilitació que millori les expectatives de 
reintegració social dels interns quan finalitzen la condemna i alhora reforça les condicions de seguretat i baixa conflictivitat dels centres. Els 
coneixements actuals confirmen que es poden aconseguir reduccions en la reincidència fins al 35% mitjançant intervencions que s'adapten al nivell de 
risc de cada intern, aborden de forma individualitzada aquelles necessitats o dèficits que tenen relació directa amb la reincidència i es fan en contextos 
de semi llibertat. 
El nombre de persones empresonades a Catalunya s'ha incrementat en 3.000 des de l'any 2000. Durant aquests anys s'han creat 2.650 places a nous 
equipaments que han estat insuficients per cobrir l'augment de la població i ha sorgit la necessitat de tancar alguns dels equipaments ja obsolets. 
Quasi la meitat dels interns (43,5%) són estrangers, dels quals el 30-40% no tenen expectatives d'integració social i laboral al nostre país. La població 
en règim obert ha estat entre 26 i 21% dels interns i internes classificats, i en llibertat condicional, un 12% de la població penada. Les prioritats actuals i 
futures són: conservar, en les condicions socioeconòmiques actuals, el model d'execució penal i els seus bons resultats quant a seguretat i reinserció; 
potenciar la reintegració social als països d'origen de la població estrangera sense expectatives d'integració a l'Estat espanyol o Catalunya; millorar els 
procediments d'avaluació del risc, la intervenció individualitzada i supervisió a la comunitat de la població penada, i, en concordança amb l'anterior, 
ampliar el compliment de les penes de presó en règim obert i llibertat condicional. 
El Codi penal de 1995 va incorporar un catàleg de sancions que es poden complir mitjançant mesures penals a la comunitat (MPC) d'acord amb els 
models d'altres països occidentals. Des d'aleshores, s'han fet reformes amb el propòsit de reforçar la resposta a alguns tipus delictius, especialment 
els de violència de gènere i seguretat del trànsit. Com a resultat, s'ha produït un augment de les demandes d'execució d'MPC de 661 l'any 2001 fins a 
les 11.000 dels 2015, havent assolit el punt màxim l'any 2010, amb 17.319 penes i mesures. Totes aquestes mesures, producte de modificacions 
legals de les Corts espanyoles, s'han implementat sense cap transferència econòmica específica, amb recursos propis del Govern de la Generalitat. 
Per aquest motiu, fins al 2010 la prioritat ha estat atendre la totalitat de les demandes dintre del període legal de compliments. A partir de la darrera 
reforma legal de desembre de 2010, s'ha produït un descens moderat en les demandes. Això ha permès reorientar els objectius cap a la reducció de la 
llista i temps d'espera fins a l'inici de l'execució de les mesures adreçades a la població amb problemes de salut mental i autors de delictes violents, i 
introduir mecanismes de detecció i gestió del risc associat als perfils penals més complexos. 

Marc regulador del programa:
Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària. Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, d'aprovació del Reglament penitenciari. Decret 
329/2006, de 5 de setembre, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. llei orgànica 10/1995, 
de 23 de novembre, del Codi penal, i modificacions posteriors. Reial decret 690/1996, de 26 d'abril (840/2011, de 17 de juny), que estableix les 
circumstàncies d'execució de les penes de treball en benefici de la comunitat i d'arrest de cap de setmana. 

Missió 
L'execució de les penes de privació de llibertat i mesures penals a la comunitat, en condicions adequades de seguretat, amb respecte dels drets de la 
persona penada no limitats per la sentència, i orientades cap a la rehabilitació, amb la finalitat de potenciar la integració social de la persona penada i 
prevenir la reincidència, comptant amb la participació activa de l'entorn comunitari. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar els mecanismes de transició presó-comunitat mitjançant la intervenció comunitària i la col·laboració amb les entitats del tercer sector, per tal 
de potenciar el medi obert (OE4.1) 
 1. Augmentar per sobre del 23% la població interna en tercer grau sobre el total de classificats 
 2. Mantenir per sobre del 12% el nombre de persones en llibertat condicional sobre el total de la població 
 3. Mantenir per sobre de 90 el nombre d'entitats sense ànim de lucre que col·laboren en programes de rehabilitació i reinserció d'interns 
· Potenciar el model d'execució penal català amb el manteniment d'un clima de convivència ordenada, per tal d'afavorir la reinserció de les persones 
internes al seu lloc de residència (OE4.2) 
 1. Mantenir per sobre del 80% el percentatge de població classificada amb Programa individual de tractament aprovat 
 2. Mantenir per sobre del 80% el nombre d'interns participants en programes de rehabilitació en relació amb la població 
· Millorar els equipaments penitenciaris per tal de garantir les condicions del model català d'execució penal (OE4.3) 
 1. Remodelar l'edifici de salut mental del CP Brians 2 
 2. Dur a terme el reforç estructural i de les esquerdes del PHPT 
 3. Adequar la instal·lació de baixa tensió al CP Brians 1 
· Optimitzar la gestió dels recursos humans i materials dels serveis penitenciaris, amb el desenvolupament dels sistemes d'informació i comunicació 
(OE4.4) 
 1. Assolir la tramitació del 100% de les subvencions per via telemàtica 
 2. Assolir una taxa d'absentisme laboral per incapacitat temporal inferior al 6% 
 3. Reduir el personal interí dels serveis penitenciaris en un 25% 
· Potenciar el model d'atenció i intervenció amb les persones penades a una mesura penal alternativa (OE4.5) 
 1. Mantenir per sota del 50% el nombre de mesures penals en la comunitat pendents d'inici 
 2. Mantenir una ocupació mitjana de 7.000 mesures penals en la comunitat en execució 
· Facilitar la inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures d'execució penal (OE4.6) 
 1. Mantenir l'ocupació de la població interna per sobre de les 4.000 persones 
 2. Mantenir la formació de la població interna per sobre de les 3.000 persones 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Proporció de població interna en tercer grau % OE4.2 22,19 21,30 24,00 24,00

2. Població atesa en centres penitenciaris Nombre OE4.3 9.294,00 8.810,00 8.800,00 8.800,00

3. Taxa d'incidents per cada 100 persones internes % OE4.3 8,95 9,30 12,00 12,00

4. Mitjana de mesures penals alternatives en execució durant el 
període 

Nombre OE4.5 7.253,00 7.292,00 6.800,00 7.000,00

5. Proporció de persones internes en llibertat condicional % OE4.2 11,52 12,00 12,50 12,50

6. Índex d'absentisme en l'àmbit dels serveis penitenciaris % OE4.4 4,40 4,33 4,20 4,20

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 239.352.652,88
2 Despeses corrents de béns i serveis 142.539.186,96
3 Despeses financeres 81.732,48
4 Transferències corrents 15.334.448,00
6 Inversions reals 4.742.292,36
7 Transferències de capital 214.316,65
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 402.264.629,33

Llocs de treball pressupostats del programa 5.311



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

575

AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives 
GESTOR DE PROGRAMA          : JU04. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Potenciar el model d'atenció i intervenció amb les persones penades a una mesura penal alternativa (OE4.5) 
 1. Mantenir per sota del 50% el nombre de mesures penals en la comunitat pendents d'inici 
 2. Mantenir una ocupació mitjana de 7.000 mesures penals en la comunitat en execució 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Proporció de mesures penals a la comunitat pendents d'inici % OE4.5 46,25 47,48 40,00 40,00

2. Places disponibles per executar mesures penals en benefici 
de la comunitat 

Nombre OE4.5 5.720,00 6.064,00 5.000,00 5.000,00

3. Mesures penals alternatives (diferents) en seguiment anual Nombre OE4.5 15.871,00 16.207,00 15.800,00 15.800,00

4. Demandes de mesures penals a la comunitat Nombre OE4.5 11.480,00 10.726,00 11.000,00 11.000,00

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Supervisió del nivell de compliment per les entitats adjudicatàries del contracte de gestió indirecta de servei públic de les MPA 
2. Coordinació de les actuacions de gerències i serveis territorials en els programa del seu àmbit territorial 
3. Execució del màxim nombre de contractes amb entitats per garantir un catàleg de recursos comunitaris ampli i diversificat 
4. Manteniment dels canals d'informació i de col·laboració mútua amb tots els agents judicials responsables de l'execució de les MPA 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.617.013,62
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.617.013,62

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


