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Contingut de la memòria abreujada del CENTRE DE LECTURA DE REUS
1. Activitat de l’entitat

L’objecte social del CENTRE DE LECTURA DE REUS és el foment de la cultura en
totes les seves manifestacions, aquesta funció es realitza bàsicament a la seu de
l’entitat, mitjançant el desenvolupament de múltiples activitats, essent-ne
representatives les següents:
Activitats desenvolupades en el marc de la biblioteca i similars
Activitats musicals, formació en idiomes i altres
Teatre, dansa, cinema, ciències, arts plàstiques i secció excursionista
Revista, edició de llibres i exposicions
- Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l‟exercici i la forma com es
gestionen.

Serveis
El Centre de Lectura ofereix als seus associats la possibilitat de fer us de les instal·lacions
del l’entitat per a reunions o trobades. A banda el Centre de Lectura disposa per als seus
socis dels següents serveis:
Biblioteca
La biblioteca del Centre de Lectura compta amb uns 260.000 volums, i es divideix en
diferents espais i seccions:
Fons general
Biblioteca infantil
Videoteca-fonoteca
Sala de Lliure Accés
Hemeroteca
Reserva
Cartoteca
Fons local
Servei de Wifi
Tot el material es pot consultar a la pròpia biblioteca i gairebé tot és pot prendre en
préstec amb el carnet de préstec.
La biblioteca del Centre de Lectura forma part de la xarxa de lectura pública de la ciutat
de Reus, per aquest motiu les persones menors de 23 anys que presentin el carnet de
soci de la biblioteca pública de la ciutat poden accedir a la biblioteca del Centre de
Lectura per a fer-hi consultes o estudiar-hi.

Altres activitats adreçats a socis i a no socis
Presentacions de llibres, xerrades, l’hora del conte, tallers diversos: La Tardor, Fem
titelles, Taller de Nadal, Fem màscares, Taller sobre el medi ambient, Taller sobre folklore
popular.
Formació d’usuaris: Com a conseqüència de la informatització de tots els seus serveis,
la biblioteca ofereix cursos de formació per tal de poder satisfer les necessitats
informatives tant presencialment com de manera remota.
Carnet de superlector: Cada trimestre la biblioteca infantil premia l’usuari que més ha
utilitzar el servei de préstec.
Racó dels pares: Espai d’interès que engloba tots els temes relacionats amb la
paternitat, des de l’embaràs fins a l’adolescència. Per tal de facilitar-ne la cerca, els
documents s’han repartir de la següent manera: Embaràs i maternitat; salut, alimentació i
creixement; educació emocional i disciplina i jocs i activitats en família.
Videoteca
Compta amb un fons d’uns 11.825 volums, entre CD, CD-Rom, DVD, VHS, videojocs per
a consoles i publicacions periòdiques especialitzades en cinema i música. Es pot
consultar a la Videoteca o prendre’l en préstec, amb el mateix carnet de la Biblioteca.
També teniu servei de Wifi per als vostres portàtils o podeu utilitzar els ordinadors de la
Sala.
Cineclub
Cada divendres, projeccions cinematogràfiques setmanals, en versió original, d’octubre
a juny, al Teatre Bartrina, amb preus especials per als socis de l’entitat i cada dimecres
cinema a la sala d’actes amb entrada lliure tant pels socis com no socis de l’entitat.
Sales d’exposicions
Dos espais per a exposicions, la Sala Fortuny i el vestíbul del Centre de Lectura.
Escoles

Dansa
Clàssic
Contemporani
Espanyol
Jazz
Funky
o Flamenc
o
o
o
o
o

Teatre
o Per a joves: de 15 a 17 anys
o Per a adults: a partir de 18 anys
o

Idiomes
o Anglès
o Italià

Arts plàstiques
o Diversos tallers i activitats
Escola de Lletres
o Curs d’escriptura
o Taller de lectura en veu Alta
o Curs de guionatge

Refugi de muntanya
Refugi de muntanya Musté-Recasens a Mont-ral, amb guardes tot l’any.
Edicions del Centre de Lectura
Col·lecció editada pel Centre de Lectura, amb 145 volums publicats fins l’actualitat,
dedicats essencialment a l’estudi de la història política, econòmica i cultural de Reus i la
seva comarca. Per subscripció obtindreu un 50% de descompte en la compra.
Teatre Bartrina
Programació estable de teatre, música, dansa... Els socis del Centre de Lectura
disposen de 2 entrades gratuïtes per temporada, per a 2 espectacles diferents (segons
disponibilitat), i el 25% de descompte en la resta d’entrades.
Col·laboracions
El Centre de Lectura col·labora amb les entitats o associacions que es relacionen a
continuació per a la realització d’activitats de manera conjunta o de prestació de serveis
i o avantatges per als seus associats:
• Associació de Familiars Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles
• Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel (ARCCI)
• Associació Josep Vidal Llecha
• Ateneu Barcelonès
• Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
• Collège Français de Reus Marguerite Yourcenar
• Departament de Justícia de la Generalitat (Direcció General d'Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil)
• Escoles de Reus del projecte «La Pe i en Cordi fan ballar a l’escola»

• Fundació Institut Pere Mata
• Fundació Mn. Frederic Barà i Cortiella
• Fundació Mèmora
• Institut del Teatre de Barcelona
• Residències d’avis Itaca, Marià Fortuny i Sociosanitari Ciutat de Reus
• Reus Deportiu
• Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
• Universitat Rovira i Virgili
• Associació DOWN Tarragona

- Descripció específica dels ajuts atorgats. Criteris i forma d‟assegurar que satisfan l‟interès
general i que incorporen la perspectiva de gènere i de les dones en el seu atorgament.

Descripció ajuts atorgats l’any 2018

Subvencions públiques 2018
Institució

Concepte

Import

Departament de Cultura. Generalitat de
Catalunya

Foment del català. Programa «Vivim i divertimnos en català»

4.400,00 €

Departament de Cultura. Generalitat de
Catalunya

Formació i documentació relacionades amb la
cultura popular i tradicional catalana. Projecte
«Els goigs del llegat de la família Prats»

3.268,00 €

Departament de Cultura. Generalitat de
Catalunya

Activitats relacionades amb la cultura popular i
tradicional catalana. Programa «Activitats de
foment i difusió culturals»

14.474,00 €

Departament de Cultura. Generalitat de
Catalunya

Projectes artístics de caràcter professional de
formació, exhibició i difusió de les arts visuals.
Projecte «Art al Centre de Lectura»

7.064,00 €

Departament de Cultura. Generalitat de
Catalunya

Activitats literàries, promoció i difusió de la
literatura catalana. Programa «Escola de Lletres»

4.684,00 €

Generalitat de Catalunya

Cicle Pau i Drets Humans

-6.661,86 €

Diputació de Tarragona

Activitats culturals del Centre de Lectura i
Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal

15.000,00 €

Diputació de Tarragona

Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal

3.266,27 €

Ajuntament de Reus-Patronat de Turisme

Difusió del Concurs Exposició Nacional de Roses

4.000,00 €

Ajuntament de Reus-Institut Municipal Reus
Cultura

Activitats de foment i difusió cultural

Ajuntament de Reus

Integració xarxa de biblioteques municipals

11.446,58 €
110.013,67 €
170.954,84 €

TOTAL

Convenis i donacions – Entitats no oficials 2018
Institució

Concepte

Import

Obra Social «La Caixa» amb conveni amb
la Generalitat de Catalunya

Subvenció «Patrimoni i docència» (2017-2018)

37.500,00 €

Repsol Petroleo

Membre d’honor del Centre de Lectura

20.000,00 €

Liesel Vidal

Memorial per la Pau (2017-2018)

8.250,00 €

Institut Ramon Muntaner

Cicle «Joan Roig i Solé. Escultor reusenc (18351918)»

750,00 €

Institut Ramon Muntaner

Cicle de conferències «Quan la paraula trenca la
nit: Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany»

770,00 €

Universitat Rovira i Virgili

Campus Extens de la URV a Reus

6.000,00 €

Federació d’Ateneus de Catalunya

Subvencions Impulsa’t 2018

400,00 €

Ticnova Quality Team SL

Informatització del catàleg de la biblioteca

5.000,00 €

Fundació Privada Reddis

Exposició Joan Roig i Solé

2.000,00 €

Joan Maria Estivill

Concurs Exposició Nacional de Roses

500,00 €

Fundació Privada Mútua Catalana

Cicle «Joan Roig i Solé. Escultor reusenc (18351918)»

3.000,00 €

Multiòptiques Teixidó

Biblioteca infantil / Escola de dansa

5.000,00 €

Memora

Activitats culturals

3.000.00 €

Fruselva

Escola de dansa

2.000,00 €

Associació Josep Vidal Llecha

Memorial per la Pau

2.153,87 €

Josep Sisquelles Freixes

Donació

1.500,00 €
97.823,87 €

TOTAL

Subvencions oficials traspassades a resultat exercici 2018
Institució

Concepte

Ministerio de Cultura

Adequació d’equipament (traspassada a
resultat d’exercici)

TOTAL

Import
27.000,00 €
27.000,00 €

- Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites, desglossant
la informació per sexes i detallant l‟impacte diferenciat d‟aquestes activitats sobre homes i
dones.

Són directament beneficiàries de les activitats del Centre de Lectura tots els socis i
sòcies de l’entitat, així com els fills i filles d’aquests socis que estan inscrits a les
activitats acadèmiques. Els indirectes són totes aquelles persones que no essent socis
del Centre de Lectura també poden gaudir de l’oferta cultural que el Centre posa a
l’abast de tothom, com ja s’ha explicat més amunt.

Socis del Centre de Lectura: 1955
Sòcies:

978

Socis:

971

Empreses:

6

Alumnes de les activitats acadèmiques: 450
Noies:
386
Nois:
64

Pel que fa a les tasques de gestió, direcció, organització d’activitats, etc. aquestes són
realitzades pels membres del Consell Directiu, un total de 13 persones, així com pels
membres de les juntes seccionals, un total de 50 persones. Totes elles desenvolupen
les seves funcions de forma totalment altruista i voluntària.

Consell Directiu: 13 persones
Homes: 8
Dones:

5

Juntes seccionals: 50 persones
Homes: 28
Dones: 22

Com es pot comprovar el Centre de Lectura te totalment present el principi d’igualtat
entre dones i homes, així com la creació de relacions simètriques entre ambdós, com a
principi imprescindible per al desenvolupament d’una societat més justa, tot buscant a
través de les activitats organitzades aconseguir la igualtat d’oportunitats, els dret
fonamentals, així com els valors propis d’una cultura de la pau i de valors democràtics,
per tant tolerant i igualitària.
- Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d‟igualtat de tracte i
d‟oportunitats entre dones i homes durant l‟any.

Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions,
donacions i llegats.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
1. Imatge fidel:
a) L‟entitat ha de fer una declaració explícita que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l‟entitat, així com, en el cas de
confeccionar l‟estat de fluxos d‟efectiu, la veracitat dels fluxos incorporats.
b) Raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel, no s‟han aplicat les
disposicions legals en matèria comptable, amb indicació de la disposició legal no aplicada, i
influència qualitativa i quantitativa per a cada exercici per al qual es presenta informació
d‟aquesta manera d‟actuar sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de l‟entitat.

-

El balanç i el compte de pèrdues i guanys adjunts representen la situació
patrimonial, financera i de resultats de l’entitat a 31 de desembre i són el resultat de
l’aplicació de la normativa legal vigent en matèria comptable a les operacions dutes

a terme al llarg de l’exercici, les quals es troben degudament enregistrades
mitjançant comptabilitat mecanitzada.
c) Informacions complementàries, amb indicació de la seva ubicació en la memòria, que calgui
incloure quan l‟aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per presentar la imatge
fidel.
2. Principis comptables no obligatoris aplicats.

-

No se n’han aplicat.

3. Comparació de la informació.
Aquest apartat ha d‟incorporar la informació següent:
a) Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l‟estructura del balanç, del compte de
resultats, de l‟estat de canvis en el patrimoni net i de l‟estat de fluxos d‟efectiu de l‟exercici
anterior.

L’estructura del balanç i del compte de resultats de l’exercici anterior no s’ha modificat.
b) Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l‟exercici
amb els del precedent.

Les comptes anuals de l’exercici són comparables amb les de l’exercici precedent.
c) Explicació de l‟adaptació dels imports de l‟exercici precedent per facilitar-ne la comparació i,
en cas contrari, de les raons excepcionals que impossibiliten efectuar aquesta adaptació.

L’exercici precedent (2017) s’obtingué un resultat comptable de 24.173,67 euros.
3. Agrupació de partides.
Aquest apartat ha d‟informar del desglossament de les partides que han estat objecte
d‟agrupació al balanç, al compte de resultats, a l‟estat de canvis en el patrimoni net o a l‟estat de
fluxos d‟efectiu.
No cal presentar la informació anterior si la desagregació esmentada figura en altres apartats de
la memòria.
5. Elements recollits en diverses partides.
Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en dues o més
partides del balanç, amb indicació d‟aquestes partides i de l'import inclòs en cadascuna.

-

No hi ha elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç.

6. Canvis en criteris comptables.
Explicació detallada dels ajustaments per canvis en criteris comptables realitzats durant
l‟exercici. En particular, s‟ha d‟informar sobre:

a) Naturalesa i descripció del canvi produït i les raons per les quals el canvi permet una
informació més fiable i rellevant.
b) Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin dels documents
que integren els comptes anuals, afectades en cadascun dels exercicis presentats a efectes
comparatius, i
c) Si l‟aplicació retroactiva és impracticable, s‟ha d‟informar d‟aquest fet, de les circumstàncies
que l‟expliquen i des de quan s‟ha aplicat el canvi en el criteri comptable.
Quan el canvi de criteri sigui degut a l‟aplicació d‟una nova norma, s‟ha d‟indicar i s‟ha d‟informar
del seu efecte sobre exercicis futurs.
No cal incloure informació comparativa en aquest apartat.
7.

Correcció d‟errors.

Explicació detallada dels ajustaments per correcció d‟errors realitzats en l‟exercici. En particular,
s‟ha d‟informar sobre:
a) Naturalesa de l‟error i l‟exercici o exercicis en què es va produir.
b) Import de la correcció per a cadascuna de les partides que corresponguin dels documents
que integren els comptes anuals afectades en cadascun dels exercicis presentats a efectes
comparatius, i
c) Si l‟aplicació retroactiva és impracticable, s‟ha d‟informar sobre aquest fet, les circumstàncies
que l‟expliquen i des de quan s‟ha corregit l‟error.
No és necessari incloure informació comparativa en aquest apartat.
3. Aplicació de resultats
Informació sobre la proposta d‟aplicació de l‟excedent, en especial sobre la xifra que l‟òrgan de
govern ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons dotacional o de fons social i
sobre la que ha acordat afectar al compliment de les disposicions legals aplicables, d‟acord amb
l‟esquema següent:

Bases de repartiment
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment
No s‟ha acordat repartiment del benefici.

Import
6.870,42
6.870,42
Import

6.870,42
6.870,42

En el cas que s‟hagi acordat destinar algun import a augmentar el saldo del fons especial,
d‟acord amb la normativa aplicable i amb el títol de constitució del fons, cal informar sobre els
criteris aplicats.
4. Normes de registre i valoració
S‟han d‟indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
1. Immobilitzat intangible; indicant els criteris utilitzats de capitalització o activació, amortització i
correccions valoratives per deteriorament.
Justificació de les circumstàncies que han portat a qualificar com a indefinida la vida útil d‟un
immobilitzat intangible.
Cal precisar els criteris de comptabilització dels drets sobre béns cedits en ús gratuïtament.
En particular, s‟ha d‟indicar de forma detallada el criteri de valoració seguit per a calcular el
valor recuperable dels immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.

No procedeix
2. Béns integrants del patrimoni cultural; indicant els criteris sobre valoració, les correccions
valoratives per deteriorament i la seva reversió, la comptabilització de costos que impliquin
un major valor d‟aquests béns i la determinació del cost dels treballs efectuats per l‟entitat
per als béns integrants del patrimoni cultural.

No procedeix
3. Immobilitzat material; indicant els criteris sobre amortització, correccions valoratives per
deteriorament i la seva reversió, capitalització de despeses financeres, costos d‟ampliació,
modernització i millores, costos de desmantellament o retir, així com els costos de
rehabilitació del lloc on s‟ubica un actiu i els criteris sobre la determinació del cost dels
treballs efectuats per l‟entitat per al seu immobilitzat.

Edificis i construccions
Instal·lacions tècniques i
maquinaria
Mobiliari i altres elements
Elements de transport
Equips per processos
d’informació

Anys de vida útil
estimada
50
10
10
5
4

4. S‟ha d‟assenyalar el criteri per a qualificar els terrenys i construccions com a inversions
immobiliàries, especificant per a aquestes inversions els criteris assenyalats en l‟apartat
anterior.

El criteri d’amortització dels immobles utilitzat ha estat l’aplicació d’un coeficient lineal
sobre el valor amortitzable. Concretament el 2% anual.
5. Arrendaments; indicant els criteris de comptabilització de contractes d‟arrendament financer i
altres operacions de naturalesa similar.

No procedeix
6. Permutes; indicant el criteri seguit i la justificació de la seva aplicació, en particular, les
circumstàncies que han portat a qualificar una permuta com de caràcter comercial.

No procedeix
11. Actius financers i passius financers; s‟ha d‟indicar:
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d‟actius financers i
passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor raonable.
b) Els criteris aplicats per a determinar l‟existència d‟evidència objectiva de deteriorament, així
com el registre de la correcció de valor i la seva reversió i la baixa definitiva d‟actius financers
deteriorats. En particular, s‟han de destacar els criteris utilitzats per a calcular les correccions
valoratives relatives als deutors per activitats i altres comptes a cobrar. Així mateix, s‟han
d‟indicar els criteris comptables aplicats als actius financers les condicions dels quals hagin
estat renegociades i que, d‟altra manera, estarien vençuts o deteriorats.
c) Criteris emprats per al registre de la baixa d‟actius financers i passius financers.
d) Contractes de garanties financeres; indicant el criteri seguit tant en la valoració inicial com
posterior.
e) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades; s‟ha d‟informar sobre el criteri seguit
en la valoració d‟aquestes inversions, així com l‟aplicat per a registrar les correccions
valoratives per deteriorament.
f)

Els criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses provinents de les diferents
categories d‟instruments financers: interessos, primes o descomptes, dividends, etc.

12. Existències; indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits sobre
correccions valoratives per deteriorament i capitalització de despeses financeres.

Per la seva naturalesa l’entitat no té existències
13. Impostos sobre beneficis; indicant els criteris utilitzats per al registre i valoració d‟actius i
passius per impost diferit.

L’impost de beneficis s’obté d’aplicar al resultat comptable els ajustos fiscals que
legalment corresponguin.
10. Ingressos i despeses; indicant els criteris generals aplicats. En particular, en relació amb les
prestacions de serveis realitzades per l‟entitat s‟han d‟indicar els criteris utilitzats per a la
determinació dels ingressos; en concret, s‟han d‟assenyalar els mètodes emprats per a

determinar el percentatge de realització en la prestació de serveis i s‟ha d‟informar en cas
que la seva aplicació no hagi estat possible.

Es porta a terme la imputació i comptabilització en funció del principi de meritació,
tenint-ne en compte el corrent real i la correlació.
11. Provisions i contingències; indicant el criteri de valoració, així com, en el seu cas, el
tractament de les compensacions a rebre d‟un tercer en el moment de liquidar l‟obligació. En
particular, en relació amb les provisions s‟ha de realitzar una descripció general del mètode
d‟estimació i càlcul de cadascun dels riscos.

No procedeix
12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental, indicant:
a) Criteris de valoració, així com d‟imputació a resultats dels imports destinats als fins
mediambientals. En particular, s‟ha d‟indicar el criteri seguit per a considerar aquests imports
com a despeses de l‟exercici o com a major valor de l‟actiu corresponent.
b) Descripció del mètode d‟estimació i càlcul de les provisions derivades de l‟impacte
mediambiental.
13. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal; en particular, els
referits a compromisos per pensions.
14. Subvencions, donacions i llegats; indicant el criteri emprat per a la seva classificació i, en el
seu cas, la seva imputació a resultats.
15. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
5. Immobilitzat material
1. Anàlisi i justificació del moviment durant l‟exercici de cada partida del balanç inclosa en
aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions
valoratives per deteriorament acumulades; indicant el següent:
a) Saldo inicial.
b) Entrades o dotacions, especificant les aportacions no dineràries, així com les que siguin
degudes a ampliacions o millores.
c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament.
d) Augments/disminucions per transferències o traspassos d‟altres partides; en particular a
actius no corrents mantinguts per a la venda.
e) Sortides, baixes o reduccions.
f)

Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en l‟exercici de les
acumulades.

g) Amortitzacions, diferenciant les reconegudes en l‟exercici de les acumulades.
h) Saldo final.

Descripció

IMMOBILITZAT
MATERIAL
210 Terrenys i béns
211 Construccions
212 Instalacions tècniques
215 Altres instalacions
216 Mobiliari
217 Equips Processos informac
219 Altre immobilitzat
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IMMOBILITZAT MATERIAL
NET

Saldo inicial

Entrades

Sortides

Saldo final

996.778,58
442.139,44
74.398,18
57.392,96
93.776,15
61.154,81
90.404,91

0,00
0,00
0,00
5.935,30
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

996.778,58
442.139,44
74.398,18
63.328,26
93.776,15
61.154,81
90.404,91

0,00 -36.565,96

-626.938,82

-590.372,86
1.225.672,17

1.195.041,51

En data 23 de juliol del 2015, la Fundació privada Centre de Lectura, amb CIF G43387505, va
ser liquidada, adquirint així, tot l’actiu i passiu passant a formar part de la entitat Centre de
Lectura, incloent dos immobles que han fet incrementar l’immobilitzat material durant l’exercici
2015.

2. Informació sobre:
a) Costos estimats de desmantellament, retir o rehabilitació, inclosos com a major valor dels
actius, especificant les circumstàncies que s‟han tingut en compte per a la seva valoració.
b) Vides útils o coeficients d‟amortització utilitzats per classes d‟elements, així com els mètodes
d‟amortització emprats, informant de l‟amortització de l‟exercici i l‟acumulada que
correspongui a cada element significatiu d‟aquest epígraf.

Edificis i construccions
Instal·lacions tècniques i maquinaria
Mobiliari i aparells
Elements de transport
Equips per a processos d’informació

Anys de vida útil
estimada
50
10
10
5
4

c) Sempre que tingui incidència significativa en l‟exercici present o en exercicis futurs, s‟ha
d‟informar dels canvis d‟estimació que afectin a valors residuals, als costos estimats de
desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils i mètodes d‟amortització.
d) Característiques de les inversions en immobilitzat material adquirides a entitats del grup i
associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per
deteriorament acumulades.

e) Característiques de les inversions en immobilitzat material situades fora del territori de
Catalunya, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per
deteriorament acumulades.
f)

Import de les despeses financeres capitalitzades en l‟exercici, així com els criteris seguits per
a la seva determinació.

g) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, reconeguda o
revertida durant l‟exercici per a un immobilitzat material individual, s‟ha d‟indicar:
- Naturalesa de l‟immobilitzat material.
- Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de la pèrdua
per deteriorament.
- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, en el seu cas,
i
- Si el mètode emprat fos el valor en ús, s‟han d‟assenyalar els tipus d‟actualització utilitzats
en les estimacions actuals i en les anteriors, una descripció de les hipòtesis clau sobre les
que s‟han basat les projeccions de fluxos d‟efectiu i de com s‟han determinat els seus
valors, el període que abasta la projecció dels fluxos d‟efectiu i la seva taxa de creixement
a partir del cinquè any.
h) Respecte les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es revela la
informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes d‟immobilitzats afectats per
les pèrdues i reversions per deteriorament i els principals successos i circumstàncies que
han portat al reconeixement i la reversió d‟aquestes correccions valoratives per
deteriorament.
i)

S‟ha d‟informar de l‟import de les compensacions de tercers que s‟incloguin en el resultat de
l‟exercici per elements d‟immobilitzat material el valor dels quals s‟hagi deteriorat, s‟hagin
perdut o s‟hagin retirat.

j)

Característiques de l‟immobilitzat material no afecte directament a les activitats, indicant el
seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades.

k) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, distingint entre construccions
i resta d‟elements.
l)

Béns afectes a garanties i reversió, així com l‟existència i els imports de restriccions a la
titularitat.

m) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l‟immobilitzat material, indicant
també l‟import d‟aquests actius.
n) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos
ferms de venda.
o) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns de l‟immobilitzat
material com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues.
p) Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre béns de l‟immobilitzat
material.

No procedeix

q) En el cas d‟immobles, s‟ha d‟indicar de forma separada el valor de la construcció i del
terreny.
r)

El resultat de l‟exercici derivat de l‟alienació o disposició per altres mitjans d‟elements de
l‟immobilitzat material.

6. Inversions immobiliàries
A més de la informació requerida en la nota anterior, s‟han de descriure els immobles classificats
com a inversions immobiliàries, i s‟ha d‟informar de:
1. Tipus d‟inversions immobiliàries i destinació que se‟ls doni.
2. Ingressos provinents d‟aquestes inversions així com les despeses per a la seva explotació;
s‟han de diferenciar les inversions que generen ingressos de les que no ho fan.
3. L‟existència i l‟import de les restriccions a la realització d‟inversions immobiliàries, al
cobrament dels ingressos derivats d‟elles o dels recursos obtinguts per la seva alienació o
disposició per altres mitjans, i
4. Obligacions contractuals per a l‟adquisició, construcció o desenvolupament d‟inversions
immobiliàries o per a reparacions, manteniment o millores.
7. Béns del patrimoni cultural
1. Anàlisi del moviment durant l‟exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i
de les seves corresponents correccions valoratives per deteriorament acumulades; indicant
el següent:
a) Saldo inicial.
b) Entrades o dotacions, especificant les aportacions no dineràries, així com les que siguin
degudes a ampliacions o millores.
c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament.
d) Augments/disminucions per transferències o traspassos d‟altres partides.
e) Sortides, baixes o reduccions.
f) Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en l‟exercici de les
acumulades.
g) Saldo final.

El conjunt de béns immobles de l’entitat estan recollits en l’apartat anterior.

2. Informació sobre:

a) Costos estimats de desmantellament, retir o rehabilitació, inclosos com a major valor dels
actius, especificant les circumstàncies que s‟han tingut en compte per a la seva valoració.
b) Sempre que tingui incidència significativa en l‟exercici present o en exercicis futurs, s‟ha
d‟informar dels canvis d‟estimació que afectin a valors residuals i als costos estimats de
desmantellament, retir o rehabilitació.
c) Característiques de les inversions en béns del patrimoni cultural adquirits a entitats del grup i
associades, amb indicació del seu valor comptable i correccions valoratives per
deteriorament acumulades.
d) Característiques de les inversions en béns del patrimoni cultural situats fora del territori de
Catalunya, amb indicació del seu valor comptable i correccions valoratives per deteriorament
acumulades.
e) Import de les despeses financeres capitalitzades en l‟exercici, així com els criteris seguits per
a la seva determinació.
f)

Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, reconeguda o
revertida durant l‟exercici per a un bé individual, s‟ha d‟indicar:
- Naturalesa del bé.
- Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de la pèrdua
per deteriorament, i
- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, en el seu cas.

g) S‟ha d‟informar de l‟import de les compensacions de tercers que s‟incloguin en el resultat de
l‟exercici per béns del patrimoni cultural el valor dels quals s‟hagi deteriorat, s‟hagin perdut o
s‟hagin retirat.
h) Característiques dels béns del patrimoni cultural no afectes directament a les activitats,
indicant el seu valor comptable i correccions valoratives per deteriorament acumulades.
i)

Béns afectes a garanties i reversió, així com l‟existència i els imports de restriccions a la
titularitat.

j)

Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb els béns del patrimoni cultural,
indicant també l‟import d‟aquests actius.

k) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos
ferms de venda.
l)

Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns del patrimoni cultural
com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues.

m) Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre béns del patrimoni
cultural.
n) En el cas d‟immobles, s‟ha d‟indicar de forma separada el valor de la construcció i del
terreny.
o) El resultat de l‟exercici derivat de l‟alienació o disposició per altres mitjans de béns del
patrimoni cultural.

No procedeix.

8. Immobilitzat intangible
1. Anàlisi del moviment durant l‟exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i
de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per
deteriorament de valor acumulades; indicant el següent:
a) Saldo inicial.
b) Entrades o dotacions, especificant els actius generats internament i els adquirits mitjançant
aportacions no dineràries.
c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament.
d) Augments/disminucions per transferències o traspassos d‟altres partides, en particular a
actius no corrents mantinguts per a la venda.
e) Sortides, baixes o reduccions.
f)

Correccions valoratives per deteriorament, diferenciant les reconegudes en l‟exercici de les
acumulades.

g) Amortitzacions, diferenciant les reconegudes en l‟exercici de les acumulades.
h) Saldo final.
Descripció

IMMOBILITZAT immaterial
203 Propietat industrial
206 Aplicaciones informaticas
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IMMOBIL.IMMATERIAL NET

Saldo inicial

Entrades

208,62
67.950,05
-66.097,71
2.060,96

0,00
0,00
0,00

Sortides

Saldo final

0,00
208,62
0,00 67.950,05
-605,22 -66.702,93
1.455,74

2. Informació sobre:
a) Actius afectes a garanties i reversió, així com l‟existència i els imports de restriccions a la
titularitat.
b) Vides útils o coeficients d‟amortització utilitzats per classes d‟elements, així com els mètodes
d‟amortització emprats, informant de l‟amortització de l‟exercici i l‟acumulada que
correspongui a cada element significatiu d‟aquest epígraf.
c) Sempre que tingui incidència significativa en l‟exercici present o en exercicis futurs, s‟ha
d‟informar dels canvis d‟estimacions que afecten a valors residuals, vides útils i mètodes
d‟amortització.

d) Característiques de les inversions en immobilitzat intangible adquirides a entitats del grup i
associades, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per
deteriorament acumulades.
e) Característiques de les inversions en immobilitzat intangible els drets de les quals es puguin
exercitar fora del territori de Catalunya o estiguin relacionades amb inversions situades fora
del territori de Catalunya, amb indicació del seu valor comptable, amortització i correccions
valoratives per deteriorament acumulades.
f)

Import de les despeses financeres capitalitzades en l‟exercici, així com els criteris seguits per
a la seva determinació.

g) Per a cada correcció valorativa per deteriorament de quantia significativa, reconeguda o
revertida durant l‟exercici per a un immobilitzat intangible individual, s‟ha d‟indicar:
- Naturalesa de l‟immobilitzat intangible.
- Import, successos i circumstàncies que han portat al reconeixement i reversió de la pèrdua
per deteriorament.
- Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, en el seu cas,
i
- Si el mètode emprat fos el valor en ús, s‟han d‟assenyalar els tipus d‟actualització utilitzats
en les estimacions actuals i en les anteriors, una descripció de les hipòtesis clau sobre les
quals s‟han basat les projeccions de fluxos d‟efectiu i de com s‟han determinat els seus
valors, el període que abasta la projecció dels fluxos d‟efectiu i la seva taxa de creixement
a partir del cinquè any.
h) Respecte les pèrdues i reversions per deteriorament agregades de les quals no es revela la
informació assenyalada en la lletra anterior, les principals classes d‟immobilitzats afectats per
les pèrdues i reversions per deteriorament i els principals successos i circumstàncies que
han portat al reconeixement i a la reversió d‟aquestes correccions valoratives per
deteriorament.
i)

Característiques de l‟immobilitzat intangible no afecte directament a les activitats, indicant el
seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament acumulades.

j)

Pel que fa als béns cedits en ús gratuïtament a l‟entitat, cal indicar-ne les característiques i
l‟import que s‟hi ha assignat.

k) Import i característiques dels immobilitzats intangibles totalment amortitzats en ús.
l)

Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l‟immobilitzat intangible, indicant
també l‟import d‟aquests actius.

m) Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos
ferms de venda.
n) El resultat de l‟exercici derivat de l‟alienació o disposició per altres mitjans d‟elements de
l‟immobilitzat intangible.
o) L‟import agregat dels desemborsaments per recerca i desenvolupament que s‟hagin
reconegut com a despeses durant l‟exercici, així com la justificació de les circumstàncies que
suporten la capitalització de despeses de recerca i desenvolupament.

p) S‟han de detallar els immobilitzats amb vida útil indefinida, assenyalant el seu import,
naturalesa i les raons sobre les que es recolza l‟estimació d‟aquesta vida útil indefinida.
q) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti l‟immobilitzat intangible com
ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues.
9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
La informació que es requereix a continuació per a les operacions d‟arrendament, també s‟ha de
subministrar quan l‟entitat realitzi altres operacions de naturalesa similar.
9.1. Arrendaments financers
1. Els arrendadors han d‟informar de:
a) Una conciliació entre la inversió bruta total en els arrendaments classificats com a financers
(assenyalant, en el seu cas, l‟opció de compra) i el seu valor actual al tancament de
l‟exercici. S‟ha d‟informar, a més, dels cobraments mínims a rebre per aquests arrendaments
i del seu valor actual, en cadascun dels terminis següents:
- Fins a un any;
- Entre un i cinc anys;
- Més de cinc anys.
b) Una conciliació entre l‟import total dels contractes d‟arrendament financer al principi i al final
de l‟exercici.
c) Una descripció general dels acords significatius d‟arrendament financer.
d) Els ingressos financers no meritats i el criteri de distribució del component financer de
l‟operació.
e) L‟import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l‟exercici.
f)

La correcció de valor per deteriorament que cobreixin les insolvències per quantitats
derivades de l‟arrendament pendents de cobrament.

No procedeix
2. Els arrendataris han d‟informar de:
a) Per a cada classe d‟actius, l‟import pel qual s‟ha reconegut inicialment l‟actiu, indicant si
aquest import correspon al valor raonable de l‟actiu o, en el seu cas, al valor actual dels
pagaments mínims a realitzar.
b) Una conciliació entre l‟import total dels pagaments futurs mínims per arrendament
(assenyalant, en el seu cas, l‟opció de compra) i el seu valor actual al tancament de
l‟exercici. S‟ha d‟informar a més dels pagaments mínims per arrendament i del seu valor
actual, en cadascun dels terminis següents:
- Fins a un any;
- Entre un i cinc anys;
- Més de cinc anys.

c) L‟import de les quotes contingents reconegudes com a despesa de l‟exercici.
d) L‟import total dels pagaments futurs mínims que s‟esperen rebre, al tancament de l‟exercici,
per subarrendaments financers no cancel·lables.
e) Una descripció general dels acords significatius d‟arrendament financer, on s‟ha d‟informar
de:
- les bases per a la determinació de qualsevol quota de caràcter contingent que s‟hagi
pactat.
- l‟existència i, en el seu cas, els terminis de renovació dels contractes, així com de les
opcions de compra i les clàusules d‟actualització o esglaonament de preus, i
- les restriccions imposades a l‟entitat en virtut dels contractes d‟arrendament, com són les
que es refereixin a l„endeutament addicional o a nous contractes d‟arrendament.
f)

Als actius que sorgeixin d‟aquests contractes, els és d‟aplicació la informació a incloure en la
memòria corresponent a la seva naturalesa, establerta en les notes anteriors, relatives a
immobilitzat material, inversions immobiliàries i intangible.

9.2. Arrendaments operatius
1. Els arrendadors han d‟informar de:
a) Les quotes d‟arrendaments operatius reconegudes com a ingressos de l‟exercici.
b) Una descripció dels béns i dels acords significatius d‟arrendament.
c) L‟import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l‟exercici.
2. Els arrendataris han d‟informar de:
a) Les quotes d‟arrendaments i subarrendaments operatius reconegudes com a despeses i
ingressos de l‟exercici, diferenciant entre: imports dels pagaments mínims per arrendament,
quotes contingents i quotes de subarrendament.
b) Una descripció dels acords significatius d‟arrendament, on s‟ha d‟informar de:
- les bases per a la determinació de qualsevol quota de caràcter contingent que s‟hagi
pactat.
- l‟existència i, en el seu cas, els terminis de renovació dels contractes, així com de les
opcions de compra i les clàusules d‟actualització o esglaonament de preus, i
- les restriccions imposades a l‟entitat en virtut dels contractes d‟arrendament, com són les
que es refereixin a l‟endeutament addicional o a nous contractes d‟arrendament.
10. Actius financers
1. S‟ha de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories d‟actius financers
assenyalades en la norma de registre i valoració novena, llevat de les inversions en el
patrimoni d‟entitats del grup, multigrup i associades
A aquests efectes, s‟ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories establertes en la
norma de registre i valoració novena. S‟ha d‟informar sobre les classes definides per l‟entitat.
Classes

Instruments financers a llarg termini
Instruments
Valors
Crèdits, derivats i altres

Instruments financers a curt termini
Instruments de patrimoni
Valors
Crèdits, derivats i altres

Total

de patrimoni

Categories
Ex
n

Ex
n-1

representatiu
s de deute
Ex
n

Ex
n-1

Ex n

Ex n-1

Ex n

Ex n-1

represent
atius de
deute
E
Ex
x
n-1

Ex n

Ex n-1

Ex n

Ex n-1

328.450,5
4
328.450,5
4

330.356,7
0
330.356,7
0

332.234,3
5
332.234,3
5

334.140,5
1
334.140,5
1

n

Actius financers a cost
amortitzat
Actius financers
per a negociar

mantinguts

Actius financers a cost

621,02

621,02

3.162,79

Total

621,02

621,02

3.162,79

3.162,7
9
3.162,7
9

2. S‟ha de presentar, per a cada classe d‟actius financers, una anàlisi del moviment dels
comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament originades pel risc de
crèdit.
3. Quan els actius financers s‟hagin valorat pel seu valor raonable, s‟ha d‟indicar:
a) Si el valor raonable es determina, en la seva totalitat o en part, prenent com a referència els
preus cotitzats en mercats actius o s‟estima utilitzant models i tècniques de valoració. En
aquest darrer cas, s‟han d‟assenyalar els principals supòsits en què es basen els esmentats
models i tècniques de valoració.
b) Per categoria d‟actius financers, el valor raonable i les variacions en el valor registrades en el
compte de resultats.
c) Respecte dels instruments financers derivats, s‟ha d‟informar sobre la naturalesa dels
instruments i les condicions importants que puguin afectar l‟import, el calendari i la certesa
dels fluxos d‟efectiu futurs.
4. Entitats del grup, multigrup i associades
S‟ha de detallar la informació sobre les entitats del grup, multigrup i associades, incloent:
a) Denominació, domicili i forma jurídica de les entitats del grup, especificant per a cadascuna
d‟elles:
- Activitats que exerceixen.
- Fracció de capital i dels drets de vot que es posseeix directament i indirecta, distingint
entre ambdós conceptes.
- Import del capital, reserves, altres partides del patrimoni net i resultat del darrer exercici.
- Valor segons llibres de la participació en capital.
- Dividends rebuts en l‟exercici.
- Indicació de si les accions cotitzen o no en Borsa i, en el seu cas, cotització mitjana de
l‟últim trimestre de l‟exercici i cotització al tancament de l‟exercici.
b) La mateixa informació que la del punt anterior respecte de les entitats multigrup, associades,
aquelles en què tot i posseir-ne més del 20% del capital, l‟entitat no exerceix influència
significativa. Així mateix, s‟ha d‟informar sobre les contingències en què s‟hagi incorregut en
relació amb aquestes entitats. Si l‟entitat exerceix influència significativa sobre una altra
posseint-ne un percentatge inferior al 20% del capital o si, tot i posseir-ne més del 20% no

s‟exerceix influència significativa, s‟han d‟explicar les circumstàncies que afecten a aquestes
relacions.
c) S‟han de detallar les adquisicions realitzades durant l‟exercici que hagin portat a qualificar a
una entitat com a dependent, indicant-se la fracció de capital i el percentatge de drets de vot
adquirits.
d) Import de les correccions valoratives per deteriorament registrades en les diferents
participacions, diferenciant les reconegudes en l‟exercici de les acumulades.
e) El resultat derivat de l‟alienació o disposició per un altre mitjà, d‟inversions en entitats del
grup, multigrup i associades.
5. Usuaris i altres deutors
Desglossament de la partida B.II de l'actiu del balanç, "Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar", amb indicació del moviment que hi ha hagut durant l‟exercici
i amb especificació del saldo inicial, els augments, les disminucions i el saldo final per a usuaris,
patrocinadors i altres deutors de l‟entitat de l‟entitat.
6. Altre tipus d‟informació
S‟ha d‟incloure informació sobre qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti els
actius financers, com ara litigis, embargaments, etc.
11. Passius financers
1. S‟ha de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers
assenyalades en la norma de registre i valoració desena.
A aquests efectes, s‟ha de desglossar cada epígraf atenent a les categories establertes en la
norma de registre i valoració desena. S‟ha d‟informar sobre les classes definides per l‟entitat.
Classes
Categories

Instruments financers a llarg termini
Deutes amb
entitats de crèdit
Ex n

Passius financers a
cost amortitzat
Passius
financers
mantinguts
per
a
negociar
Total

Ex n-1

Derivats
Altres

Instruments financers a curt termini
Deutes amb
Derivats
entitats de
Altres
crèdit
Ex
Ex
Ex n
Ex n-1
n
n-1

Ex n

Ex n-1

9.681,85

9.681,85

107.129,6
1

9.681,85

9.681,85

107.129,6
1

Total
Ex n

Ex n-1

110.399,93

116.811,4
6

120.081,78

110.399,93

116.811,4
6

120.081,78

2. Informació sobre:
a) L‟import dels deutes que vencin en cadascun dels cinc anys següents al tancament de
l‟exercici i de la resta fins al seu últim venciment. Aquestes indicacions han de figurar
separadament per a cadascun dels epígrafs i partides relatius a deutes, conforme el
model de balanç.
b) L‟import dels deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa.
3. En relació amb els préstecs pendents de pagament al tancament de l‟exercici, s‟ha d‟informar
de:

- Els detalls de qualsevol impagament del principal o interessos que s‟hagi produït durant
l‟exercici.
- El valor en llibres en la data de tancament de l‟exercici d‟aquells préstecs en què s‟hagi
produït un incompliment per impagament, i
- Si l‟impagament ha estat esmenat o s‟han renegociat les condicions del préstec abans de
la data de formulació dels comptes anuals.
12. Fons propis
2. Anàlisi del moviment durant l‟exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta
agrupació, amb indicació dels orígens dels augments i les causes de les disminucions, com
també els saldos inicials i finals.
3. Informació sobre:
- Desemborsaments pendents, si n‟hi ha, com també la data en què s‟han de fer efectius.
- Aportacions no dineràries, amb indicació dels criteris de valoració utilitzats.
- Aportacions rebudes per compensar pèrdues d‟exercicis anteriors, amb indicació dels
criteris de valoració utilitzats.
- Moviments dels fons especials (constitució, ampliacions, reduccions i extinció)
13. Subvencions, donacions i llegats
S‟ha d‟informar sobre:
1. L‟import i les característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren en el
balanç, així com els reflectits en el compte de resultats, amb distinció dels vinculats
directament amb les activitats de l‟entitat i dels rebuts amb caràcter de capital.

Des de la seva fundació l’any 1859 el Centre de Lectura de Reus ha rebut donacions
monetàries i no monetàries. El conjunt de donacions i gestió de l’entitat ha permès
acumular un patrimoni societari que en el moment d’aprovació dels nous estatus (24 de
febrer de 1987) era de 996.778,58 euros.
Totes les subvencions han estat sempre vinculades amb l’activitat pròpia de l’entitat.
Actualment (31/12/2018) els fons propis representen 1.274.072,25 euros.
D’entre totes les donacions que es reberen històricament destacà l’edifici del Centre de
Lectura (al Carrer Major de Reus número 15), el qual és inalienable.
Durant l’exercici el conjunt de subvencions i donacions ascendeix a 295.778,71 euros i
se’n dona detall en el punt número 15.5
2. Anàlisi del moviment de les partides del balanç corresponent, amb indicació del saldo inicial i
final com també dels augments i les disminucions. En particular s‟ha d‟informar sobre els
imports rebuts i, en el seu cas, tornats.

Moviment de la compte 130 (Subvencions de capital a distribuir en diversos exercicis)

Saldo inicial

130 Subvencions Oficials Capital
132 Altres Subvencions y Donacions

Entrades

91.666,67
72.000,00

Sortides

Saldo final

27.000,00

64.666,67
72.000,00

D’acord amb la normativa comptable vigent, aquesta subvenció es va imputant al
resultat de cada any en la mesura en que s’amortitzen els béns adquirits mitjançant la
subvenció.
La resta de subvencions i donacions de l’exercici 2018 són a l’explotació i per tant ja
estan recollides en la compte d’explotació sense afectar a altres partides del balanç.
3. Informació sobre l‟origen de les subvencions, donacions i llegats, amb especificació de si es
reben del sector públic o del privat, i indicació, pel que fa a les primeres, de quin ens les
concedeix i de si l'atorgant és la Generalitat de Catalunya o es tracta d'altres administracions
públiques.

Descripció
7240000 Subvencions Entitats Oficials

Import 2018

Origen
Administr. Autonòmica i
170.954,84 Local

4. Informació sobre el compliment o no de les condiciones associades a les subvencions,
donacions i llegats.

L’entitat compleix adequadament amb les condicions associades als ajuts rebuts.
5. Detall dels béns o les activitats, segons pertoqui, finançats amb les subvencions, donacions i
llegats.
14. Situació fiscal
14.1. Impostos sobre beneficis
a) Informació relativa a les diferències temporànies deduïbles i imposables registrades en el
balanç al tancament de l‟exercici.
b) Antiguitat i termini previst de recuperació fiscal dels crèdits per bases imposables negatives.
c) Incentius fiscals aplicats en l‟exercici i compromisos assumits en relació amb ells.
d) Informació relativa a les provisions derivades de l‟impost sobre beneficis així com sobre les
contingències de caràcter fiscal i sobre esdeveniments posteriors al tancament que suposin
una modificació de la normativa fiscal que afecta als actius i passius fiscals registrats. En
particular, s‟ha d‟informar dels exercicis pendents de comprovació.
e) Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal.

Benefici abans impostos:
Ajustos fiscals negatius:
Ajustos fiscals positius:
Base imposable Fiscal:
Quota tributària:
Origen dels ajustos:
Altra informació:

+ 7.139,72 euros
- 585.282,46 euros
+ 580.835,76 euros
+ 2.693,02 euros
269,30 euros
Aplicació de la Llei 49/2002
S’ha entregat a hisenda la memòria fiscal
corresponent que explica de forma detallada els
ajustos fiscals.

14.2. Altres tributs
S‟ha d‟informar sobre qualsevol circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres
tributs; en particular qualsevol contingència de caràcter fiscal, així com els exercicis pendents de
comprovació.
15. Ingressos i Despeses
1. Import de les despeses derivades del funcionament de l‟òrgan de govern de l‟entitat, amb
indicació de l‟import de cada partida del compte de resultats que afecta l‟esmentat concepte.

El conjunt de partides de despesa de l’entitat han estat les següents i, totes elles són
necessàries i inherents a l’objecte social de l’entitat
TOTAL DESPESES 2018

60000
62100
62200
62300
62400
62500
62600
62800
62900
63000
63100
63410
64000
64200
64900
65100
65900
66900
68000

Compres de béns destinats a les activitats
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Transports
Primes d’assegurances
Serveis bancaris i similars
Subministraments
Altres serveis
Impost corrent
Altres tributs
Ajustaments negatius en IVA d’actiu corrent
Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de l’entitat
Altres despeses socials
Ajuts individuals
Altres pèrdues en gestió corrent
Altres despeses financeres
Amortització de l’immobilitzat intangible

IMPORT

42.314,36
9.376,77
41.642,18
87.026,65
2.729,36
13.470,08
4.377,97
29.361,48
103.430,73
269,30
1.572,77
33.530,26
401.123,72
117.644,87
2.905,97
612,00
303,53
0,42
605,22

68100
TOTAL

Amortització de l’immobilitzat material

36.565,96
928.863,60

2. Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, “Ajuts concedits i altres despeses”,
amb indicació dels reintegraments produïts i amb distinció de les activitats.

No procedeix
Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, “Aprovisionaments”. Cal detallar els
imports corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de primeres
matèries i altres matèries consumibles, i distingir entre compres i variació d'existències.
Aprovisionaments
Consum de mercaderies
a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:
- nacionals
- adquisicions intracomunitàries
- importacions
b) Variació d'existències
Consum mat.primeres i altres materials consumibles
a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:
- nacionals
- adquisicions intracomunitàries
- importacions
b) Variació d'existències

Import 2018
42.314,36
42.314,36
42.314,36

Import 2017
53.692,71
53.692,71
53.692,71

Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, “Despeses de personal”, amb
distinció entre sous i salaris, aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials.

Els sous i salaris bruts (compte 640) ha significat l’import................. 401.123,72 euros
Les càrregues socials (compte 642) han significat durant l’exercici..... 117.644,87 euros
Altres despeses socials (compte 649) han significat durant l’exercici... 2.905,97 euros
No hi ha dotacions a pensions
Desglossament de la partida 8.c compte de resultats, “Pèrdues, deteriorament i variació de
les provisions per operacions de les activitats”, amb distinció entre variació de provisions
d'existències, variació de provisions per a insolvències i pèrdues de crèdits incobrables i
variació de provisions per a altres operacions de les activitats.

No hi ha variació de provisions
3. L‟import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no
monetaris i serveis.

No procedeix

4. Els resultats originats fora de l‟activitat normal de l‟entitat inclosos en la partida “Altres
resultats”.

No procedeix
5. Informació sobre:
- Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitats a
les quals es destinen i, si escau, les condicions a què estan subjectes.

Descripció
72400000 Subvencions Entitats Oficials
72800000 Subvencions / donacions Entitats Privades
725-726 Subvencions de capital traspàs. a resultat

Import

170.954,84
97.823,87
27.000,00

- Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades, amb especificació de les
següents:
Compres efectuades, devolucions de compres i ràpels.
Vendes realitzades, devolucions de vendes i altres descomptes efectuats.
Serveis rebuts i prestats.
Interessos abonats i carregats.
Dividends i altres beneficis rebuts.
- Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de compres,
vendes i serveis rebuts i prestats.
16. Provisions i contingències
1. Per a cada provisió reconeguda en el balanç s‟ha d‟indicar:
a) Anàlisi del moviment de cada partida del balanç durant l‟exercici, indicant:
-

Saldo inicial.
Dotacions.
Aplicacions.
Altres ajustaments realitzats.
Saldo final.

No és necessari incloure informació comparativa en aquest apartat.
b) Informació de l‟augment, durant l‟exercici, en els saldos actualitzats al tipus de descompte
per causa del pas del temps, així com l‟efecte que hagi pogut tenir qualsevol canvi en el tipus
de descompte.
No és necessari incloure informació comparativa en aquest apartat.
c) Una descripció de la naturalesa de l‟obligació assumida.
d) Una descripció de les estimacions i procediments de càlcul aplicats per a la valoració dels
imports corresponents, així com de les incerteses que puguin aparèixer en aquestes
estimacions. En el seu cas, s‟han de justificar els ajustaments que hagi calgut realitzar.
e) Indicació dels imports de qualsevol dret de reemborsament, assenyalant les quantitats que,
en el seu cas, s‟hagin reconegut en l‟actiu del balanç per aquests drets.

2. Llevat que sigui remota la sortida de recursos, per a cada tipus de contingència, s‟ha
d‟indicar:
a) Una descripció breu de la seva naturalesa.
b) Evolució previsible, així com els factors dels quals depèn.
c) Una estimació quantificada dels possibles efectes en els estats financers i, en cas de no
poder realitzar-se, informació sobre aquesta impossibilitat i incerteses que la motiven,
assenyalant-se els riscos màxims i mínims.
d) L‟existència de qualsevol dret de reemborsament.
e) En el cas excepcional que una provisió no s‟hagi pogut registrar en el balanç perquè no pot
ser valorada de forma fiable, addicionalment, s‟han d‟explicar els motius pels quals no es pot
fer aquesta valoració.
3. En el cas que sigui probable l‟entrada de beneficis o rendiments econòmics per a l‟entitat
procedents d‟actius que no compleixin els criteris de reconeixement, s‟ha d‟indicar:
a) Una descripció breu de la seva naturalesa.
b) Evolució previsible, així com els factors dels quals depèn.
c) Informació sobre els criteris utilitzats per a la seva estimació, així com els possibles efectes
en els estats financers i, en cas de no poder realitzar-se, informació sobre aquesta
impossibilitat i incerteses que la motiven.
4. Excepcionalment en els casos en què, havent-hi un litigi amb un tercer, la informació exigida
en els apartats anteriors perjudiqui seriosament la posició de l‟entitat, no és precís que se
subministri aquesta informació, però s‟ha de descriure la naturalesa del litigi i s‟ha d‟informar
de l‟omissió d‟aquesta informació i de les raons que han portat a prendre aquesta decisió.

No procedeix informar de cap dels apartats de provisions i contingències.
17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
1. Informació sobre els béns i drets que formen part de la dotació fundacional o del fons social i
sobre aquells que estan vinculats directament al compliment de les finalitats pròpies, amb
detall dels elements més significatius.
Informació sobre els beneficis o les pèrdues generats de l‟alienació de béns i drets de
l‟entitat i sobre la reinversió de la totalitat del producte obtingut.

El 100% dels béns s’apliquen al compliment dels fins propis (l’objecte social del
CENTRE DE LECTURA DE REUS és el foment de la cultura en totes les seves
manifestacions, aquesta funció es realitza bàsicament a la seu de l’entitat, mitjançant el
desenvolupament de múltiples activitats culturals)
2. Càlcul pel qual es determina si s‟ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge
legalment establert. Explicació detallada de les partides significatives a través de les quals es
pot comprovar el compliment de les finalitats. Quan escaigui, presentació d‟un pla aprovat
per l‟òrgan de govern per aplicar els recursos pendents. Quan escaigui, estat de compliment

del pla aprovat per l‟òrgan de govern en exercicis anteriors per aplicar els recursos pendents
del compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent.

Exerci
ci

n-1
n

Ingressos Despeses
bruts
necessàri Impos Diferència
computabl
es
ts
(4)=(1)es
computabl (3)
(2)-(3)
(1)
es
(2)
962.128,27
935.734,02

937.562,16
928.594,30

392,44
269,30

24.173,67
6.870,42

Import destinat a fins propis (mínim 70%)
Total (5)
Import

937.954,6
928.594,30

Destinat en l’exercici
%

n-5

n-4

n-3

n-2

n-1

98%
99%

L‟any 2004 és el primer en que s‟obtingué el reconeixement d‟entitat d‟utilitat
pública i per tant el primer en que els requisits serien exigibles, tot i així en els 4
darrers anys l‟impost destinat al compliment de fins propis ha superat sempre el
90 % dels ingressos
18. Fets posteriors al tancament
L‟entitat ha d‟informar de:
1. Els fets posteriors que posin de manifest circumstàncies que ja existien en la data de
tancament de l‟exercici que no hagin suposat, d‟acord amb la seva naturalesa, la inclusió
d‟un ajustament en les xifres contingudes en els comptes anuals, però la informació
continguda en la memòria ha de ser modificada d‟acord amb aquest fet posterior.
2. Els fets posteriors que mostrin condicions que no hi eren al tancament de l‟exercici i que
siguin de tal importància que, si no s‟inclou informació al respecte, podria afectar la capacitat
d‟avaluació dels usuaris dels comptes anuals. En particular s‟ha de descriure el fet posterior i
s‟ha d‟incloure l‟estimació dels seus efectes. En el supòsit que no sigui possible estimar els
efectes del fet posterior, s‟ha d‟incloure una manifestació expressa sobre aquest extrem,
conjuntament amb els motius i condicions que provoquen aquesta impossibilitat d‟estimació.
3. Fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que afectin l‟aplicació
del principi d‟entitat en funcionament, informant de:
a) Descripció del fet posterior i de la seva naturalesa (factor que genera dubte respecte a
l‟aplicació del principi d‟entitat en funcionament).
b) Impacte potencial del fet posterior sobre la situació de l‟entitat.
c) Factors mitigants relacionats, en el seu cas, amb el fet posterior.
19. Operacions amb parts vinculades

n

1. La informació sobre operacions amb parts vinculades s‟ha de presentar separadament per a
cadascuna de les categories següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat dominant.
Altres entitats del grup.
Negocis conjunts en què l‟entitat sigui un dels partícips.
Entitats associades.
Entitats amb control conjunt o influència significativa sobre l‟entitat.
Personal clau de la direcció de l‟entitat o de l‟entitat dominant.
Altres parts vinculades.

2. L‟entitat ha de facilitar la informació suficient per a comprendre les operacions amb parts
vinculades que hagi efectuat i els seus efectes sobre els seus estats financers, incloent,
entre d‟altres, els aspectes següents:
a) Identificació de les persones o entitats amb les quals s‟han realitzat les operacions
vinculades, expressant la naturalesa de la relació amb cada part implicada.

El mes de novembre de l’any 1997, s’aixeca acta de la sessió constitutiva del Consorci
del Teatre Bartrina. Segons l’article 8 dels Estatuts del Consorci del Teatre Bartrina que
diu: El Consell General estarà format per dotze membres:
L‟alcalde de Reus, que en serà el president, el regidor encarregat dels
assumptes de cultura de l‟Ajuntament de Reus i el president del Centre de
Lectura de Reus, que en seran els vicepresidents primer i segons
respectivament.
Quatre representants de l‟Ajuntament
Corporació.

de reus, nomenats ple Ple de la

Cinc representants del Centre de Lectura, nomenats pel Consell Directiu.
b) Detall de l‟operació i la seva quantificació, informant dels criteris o mètodes seguits per a
determinar el seu valor.
Segons l’article 25 dels Estatuts del Consorci del Teatre Bartrina el Centre de Lectura farà
una aportació anual de l’1% del pressupost anual del Consorci, que per aquest 2018 ha
suposat un import de 3.412,94 €
c) Benefici o pèrdua que l‟operació hagi originat a l‟entitat i descripció de les funcions i riscos
assumits per cada part vinculada respecte de l‟operació.
d) Import dels saldos pendents, tant actius com passius, els seus terminis i condicions,
naturalesa de la contraprestació establerta per a la seva liquidació, agrupant els actius i
passius en els epígrafs que apareixen en el balanç de l‟entitat i garanties atorgades o
rebudes.
e) Correccions valoratives per deutes de cobrament dubtós relacionades amb els saldos
pendents anteriors.

f)

Despeses reconegudes en l‟exercici com a conseqüència de deutes incobrables o de
cobrament dubtós de parts vinculades.

3. En tot cas, s‟ha d‟informar dels següents tipus d‟operacions amb parts vinculades:
a) Vendes i compres d‟actius corrents i no corrents.
b) Prestació i recepció de serveis.
Al llarg de l’any 2018 el Consorci del Teatre Bartrina ha facturat al Centre de Lectura la
quantitat de 10.323,48 € corresponent a la utilització, per part del Centre de Lectura, de
les instal·lacions del Teatre Bartrina per actes i activitats diverses.
Detall de factures:

Data
17/12/2018
17/12/2018
10/12/2018
21/11/2018
06/11/2018
06/11/2018
12/09/2018
12/09/2018
11/07/2018
11/07/2018
08/06/2018
08/06/2018
09/05/2018
09/05/2018
20/03/2018
15/01/2018

Núm.Factura
56/2018
57/2018
06/2018
49/2018
43/2018
46/2018
35/2018
34/2018
33/2018
31/2018
22/2018
21/2018
14/2018
13/2018
03/2018
01/2018

Total factura
332,75
1154,99
332,75
332,75
1210
332,75
606,36
561,93
332,75
332,75
2119,85
-2306,57
332,75
2306,57
1154,99
1186,11
10.323,48

c) Contractes d‟arrendament financer.
d) Transferències de recerca i desenvolupament.
e) Acords sobre llicències.
f)

Acords de finançament, incloent préstecs i aportacions de capital, ja siguin en efectiu o en
espècie. En les operacions d‟adquisició i alienació d‟instruments de patrimoni, s‟ha
d‟especificar el nombre, valor nominal, preu mitjà i resultat de les mateixes operacions,
especificant la destinació final prevista en el cas d‟adquisició.

g) Interessos abonats i carregats; així com aquells meritats però no pagats o cobrats.

h) Dividends i altres beneficis rebuts.
i)

Garanties i avals.

j)

Remuneracions i indemnitzacions.

k) Aportacions a plans de pensions i assegurances de vida.
l)

Compromisos en ferm per opcions de compra o de venda o altres instruments que puguin
implicar una transmissió de recursos o d‟obligacions entre l‟entitat i la part vinculada.

m) Acord de repartiment de costos en relació amb la producció de béns i serveis que seran
utilitzats per vàries parts vinculades.
n) Acords de gestió de tresoreria, i
o) Acords de condonació de deutes i prescripció d‟aquests deutes.
4. La informació anterior es pot presentar de forma agregada quan es refereixi a partides de
naturalesa similar. En tot cas, s‟ha de facilitar informació de caràcter individualitzat sobre les
operacions vinculades que siguin significatives per la seva quantia o rellevants per a una
comprensió adequada dels comptes anuals.
5. Cal informar sobre l‟import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en
el curs de l‟exercici pel personal d‟alta direcció i pels membres de l‟òrgan de govern,
qualsevol que sigui la seva causa, així com de les obligacions contretes en matèria de
pensions o de pagament de primes d‟assegurances de vida respecte dels membres antics i
actuals de l‟òrgan de govern i personal d‟alta direcció. Així mateix, s‟ha d‟incloure informació
sobre indemnitzacions per cessament. Quan els membres de l‟òrgan de govern siguin
persones jurídiques, els requeriments anteriors s‟han de referir a les persones físiques que
els representen.
També s‟ha d‟informar sobre l‟import de les bestretes i crèdits concedits al personal d‟alta
direcció i als membres de l‟òrgan de govern, amb indicació del tipus d‟interès, les seves
característiques essencials i els imports eventualment tornats, així com les obligacions
assumides per compte d‟ells a títol de garantia. Quan els membres de l'òrgan de govern
siguin persones jurídiques, els requeriments anteriors es refereixen a les persones físiques
que els representen.
6. En el cas de pertànyer a un grup d‟entitats, s‟ha de descriure l‟estructura financera del grup.
20. Altra informació
S‟ha d‟incloure informació sobre:
1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l‟exercici, distribuït per categories i
desglossat per sexes.
Han estat ocupades 24 persones de les quals 21 són dones i 3 són homes
Escoles: 9 treballadors (8 dones i 1 home)
Biblioteca: 7 “
(7 dones)
Secretaria: 4 “
(4 dones)
Consergeria: 2
(1 dona i 1 home)

Manteniment: 1
Neteja: 1

(1 home)
(1 dona)

2. Canvis dels components de l‟òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista
legalment per a la seva inscripció en el Registre corresponent.
No hi ha hagut canvis

A l’any 2018 la junta del C.D. era la següent:
President: Jaume Massó Carballido
Secretari General: Josep Fàbregas Roig
Interventor General: Héctor Fort Robert
Secretària Consell Directiu: Carme Puyol Torres
Director de la Biblioteca: Xavier Robert Mariné
Directora d’Activitats acadèmiques: Meritxell Blay Boquera
Director d’Obres i Manteniment: Alfred Lerga Ramos
Director d’activitats sobre Ciència: Xavier Correig Blanchar
Assessoria Jurídica: Ricard Foraster Adserà
Teatre Bartrina: Montserrat Auqué Gahete.
Exposicions i art: Aïda Marin Yrigaray
Director de projectes i relacions institucionals: Josep Iglésias Cirac
Directora d’activitats literàries: Agnès Toda Bonet

3. Relació de les operacions de l‟exercici (o d‟anteriors que encara tenen incidència econòmica)
per a les quals s‟ha tramitat una autorització i estat de compliment de les resolucions
corresponents.
4. Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a
aquestes operacions, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides; en aquest cas, cal
assenyalar les limitacions de disponibilitat existents.
5. Quan l‟entitat sigui la de major actiu d‟un conjunt d‟entitats sotmeses a una mateixa unitat de
decisió, perquè estiguin controlades per qualsevol mitjà per una o vàries persones físiques o
jurídiques, no obligades a consolidar, que actuïn conjuntament, o perquè es trobin sota
direcció única per acords o clàusules estatutàries, s‟ha d‟incloure una descripció de les
citades entitats, assenyalant el motiu pel qual es troben sota una mateixa unitat de decisió, i
ha d‟informar sobre l‟import agregat dels actius, passius, patrimoni net, xifra de negocis i
resultat del conjunt de les citades entitats.
S‟entén per entitat de major actiu aquella que en el moment de la seva incorporació a la
unitat de decisió, presenti una xifra major en el total de l‟actiu del model del balanç.
6. Quan l‟entitat no sigui la de major actiu del conjunt d‟entitats sotmeses a una unitat de
decisió en els termes assenyalats en el punt anterior, ha d‟indicar la unitat de decisió a la que
pertany i el registre públic on estiguin dipositats els comptes anuals de l‟entitat que conté la
informació exigida en el punt anterior.

7. Qualsevol altra qüestió no inclosa en els apartats anteriors de la memòria, i que ajudi a
justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició financera de
l‟entitat.
21. Informació segmentada
L‟entitat ha d‟informar de la distribució de l‟import d‟ingressos i despeses corresponent a les
seves activitats ordinàries, per categories d‟activitats, centres de treball i, si escau, àrees
geogràfiques d‟actuació.

J-DE10924A

Entenent com a activitat mercantil l’activitat no exempta, el desglòs és el següent:
TOTAL INGRESSOS 2018
Subvencions oficials
Subvencions capital trasp.Resultat
Donacions/subvenc. privades
Quotes dels socis
Ingressos financers
Prestac.Serveis
Altres ingressos
TOTAL INGRESSOS

IMPORT
% exemp exempt
no exempt
170.954,84
100%
170.954,84
0
27.000,00
100%
27.000,00
0
97.823,87
100% 97.823,87
0
289.503,75
100% 289.503,75
0
60,21
0%
0
60,21
350.308,83
0%
0
350.308,83
0%
0
82,52
82,52
935.734,02
585.282,46
350.451,56

CRITERIS
Explicat al punt 1 de la memòria
Explicat al punt 1 de la memòria
Explicat al punt 1 de la memòria
Explicat al punt 1 de la memòria
Explicat al punt 1 de la memòria
Explicat al punt 1 de la memòria
Explicat al punt 1 de la memòria

