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MEMÒRIA ECONÒMICA 2017 
Es presenta tot seguit un resum de les despeses subvencionables de l’activitat i la relació amb les activitats 
dutes a terme. La relació detallada de factures es pot trobar a l’imprès normalitzat de justificació de la 
subvenció. 
 
INGRESSOS    DESPESES   
RECURSOS PROPIS    Impressió de 1 número de la Revista ALGA 1.025,91 € 
Quotes socis i derrames 179,02 € CORREOS  - Enviaments de la Revista ALGA 85,45 € 
Donacions  Timbres per enviaments de la Revista ALGA -   € 

RECURSOS EXTERNS    Material de papereria, fotocopies i consumibles 57,14 € 
Subvenció de l'Ajuntament de Castelldefels. 
Àrea de Cultura 

 
1.000,00 € Presentacions de la revista ALGA 10,52 € 

TOTAL INGRESSOS 1.179,02 € TOTAL DESPESES 1.179,02 € 
Imports sense IVA 
 

Nom activitat Pressupost 
activitat COST DESVIACIÓ 

Edició Revista de Literatura ALGA  Nº 77 (300 exemplars) 1.025,91 € 1.025,91 €  0,00 € 0%
Presentació Revista de Literatura ALGA  Nº 77 20,66 € 10,52 €  -10,14 € -49%
Enviaments Revista de Literatura ALGA nº77 110,00 € 85,45 €  -24,55 € -22%
Material papereria, fotocòpies i consumibles 43,43 € 57,14 €  13,71 € 32%
Total 1.200,00 € 1.179,02 € -20,98 € -1,7%
 

• Impressió de la Revista ALGA 
Despeses derivades de la impressió del números 77 de la revista de literatura ALGA, amb una tirada 
de 300 exemplars per cadascun dels números.  

 
• Timbres per enviaments de la Revista ALGA i CORREOS  - Enviaments de la Revista ALGA 

Per tal de donar una més gran difusió a la revista de literatura ALGA editada y publicada a 
Castelldefels, el grup envia la revista a biblioteques i universitats (principalment de Espanya) i a 
persones i entitats destacades del món literari i cultural en llegua espanyola d’arreu. 

 
• Material de papereria, fotocopies i consumibles 

Despeses relacionades amb la impressió, còpia i enquadernació de material literari de treball com 
ara esborranys de la revista i material per a les tertúlies literàries, actes de presentació i recitals 
literaris. 

 
• Presentacions Revista de Literatura 

Despeses destinades a l’oferiment d’un refrigeri al públic assistent a les presentacions de la revista 
Alga. 

 
La desviació en les despeses sobre el pressupost es deu a unes despeses d’enviaments inferiors a les 
pressupostades. 
 


