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Contingut de la memòria abreujada del CENTRE DE LECTURA DE REUS 
 
 
1. Activitat de l’entitat 
 
El Centre de Lectura és una entitat privada sense afany de lucre fundada l’any 1859 i declarada d’utilitat 
pública, que té com a finalitat el foment de la cultura en totes les seves manifestacions. 
 
a) La seva activitat es realitza a la seu de l’entitat, al carrer Major, 15 de Reus i consisteix en el 

desenvolupament de múltiples activitats, essent-ne les més representatives les següents: 
 
x Activitats desenvolupades en el marc de la biblioteca, formació en idiomes i altres. 
x Activitats musicals, teatre, dansa i cinema. 
x Arts plàstiques i exposicions. 
x Ciències i secció excursionista. 
x Edició d’una revista i edició de llibres. 

 
 
Biblioteca 
El Centre de Lectura disposa d’una important biblioteca patrimonial que aplega uns 270.000 volums per a ús 
dels socis i altres usuaris en virtut dels convenis subscrits per l’entitat. El servei es complementa amb 
activitats de tallers, cursos de formació i ofertes més especialitzades del món educatiu. Durant l’any 2019 
s’han realitzat els tallers següents adreçats a socis i no socis: taller de poesia, taller d’escriptura, cicle de 
lectures dramatitzades, club de lectura de novel·la negra, així com presentacions de llibres i xerrades amb 
una freqüència mitjana de 45 activitats mensuals. 
 
Com a activitats adreçades als infants, s’organitzen de 4 a 6 activitats, i amb una periodicitat quinzenal 
lectures de contes. I també tallers diversos: la tardor, fem titelles, taller de Nadal, fem màscares, taller sobre 
el medi ambient, Viatgers del temps.etc. 
 
El servei de biblioteca es complementa amb una oferta de videoteca amb un fons d’uns 16.600 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’ls 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. 
 
 
Escoles 
Una de les activitats més rellevants és la realització de cursos formatius que s’organitza en diverses 
escoles: 

x Escola de dansa que inclou les especialitats de clàssic, contemporani, espanyol, jazz, funky i 
flamenc. 

x Escola de teatre. 
x Escola d’arts plàstiques. 
x Escola d’idiomes, que ofereix cursos d’anglès i d’italià  
x Escola de lletres 

 
 
Exposicions 
L’entitat disposa de dos espais per a exposicions. Durant l’any 2019 se n’han organitzat un total de 17 
exposicions, entre elles i com a més rellevants: Cicle d’Art contemporani, Biennal d’Art Contemporani, 50 
anys del cineclub, Exposició Nacional de Roses, etc.  
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Cineclub  
Cada divendres, projeccions cinematogràfiques setmanals, en versió original, d’octubre a juny, al Teatre 
Bartrina. 
 
 
Refugi de muntanya 
El Centre de Lectura disposa d’un 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 150 volums publicats fins l’actualitat, dedicats essencialment 
a l’estudi de la història política, econòmica i cultural de Reus i la seva comarca.  
  
Col•laboracions 
 
b)  El Centre de Lectura de Reus i l’Ateneu Barcelonès van signar el 1995 un conveni de col•laboració que 

permet que els socis de cadascuna de les dues entitats gaudeixin de certs avantatges mutus. 
 
c) Al grup comptable 651 (Ajuts concedits a altres entitats) hi consten imputats 632,00 € corresponents a la 

quota anual d’associat a la Federació d’Ateneus de Catalunya.  

d) Altres convenis:  

IRMU (jornades “Present i futur de la llengua catalana”) 840,00 
IRMU (Edició de llibre: “Josep Tarradell”) 970,00 
CONVENI URV. Seu Campus Extens  6.000,00 
FAC (Generalitat Cultura) IMPULSA’T 2020 450,00 
FUNDACIÓ MÚTUA CATALANA (Present i futur de la llengua catalana) 2.500,00 
FUNDACIÓ REDDIS (Memorial Pere Anguera) 5.000,00 
REPSOL (Membre d’Honor del Centre de Lectura) 15.000,00 
FAMITEX INVERSIONS (Biblioteca infantil-Beques per alumnes estudis de Dansa 5.000,00 
ASSOCIACIÓ VIDAL LLECHA (dotació premi Memorial per la Pau) 8.000,00 
PAKU PALLARÉS (donació) 5.000,00 

TOTAL 48.760,00 
 

e) 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 1.800 
Sòcies 1.011 
Socis 785 
Empreses 4 

  Alumnes de les activitats acadèmiques 359 
Noies 334 
Nois 25 
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f) Pel que fa a les tasques de gestió, direcció, organització d’activitats, etc. aquestes són realitzades pels 
membres del Consell Directiu, un total de 10 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 10 
Homes 4 
Dones 6 

  Juntes seccionals 50 
Homes 26 
Dones 24 

 
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. 
 
 
 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
 

1. Imatge fidel 
 

Els comptes anuals es preparen amb la informació obtinguda dels registres comptables efectuats aplicant la 
normativa legal vigent en matèria comptable i reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de l’entitat. 
 
 

2. Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 
No ha estat necessària l’aplicació de principis comptables diferents dels establerts en el Decret 259/2008, 
de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat; i en la resta de normativa vigent en matèria 
comptable. 

 
3. Comparació de la informació. 

 
No hi ha cap causa que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els del precedent. 
 
 

4. Agrupació de partides. 
 
Tret de les que, si fos el cas, figuren desagregades en altres apartats d’aquesta memòria, no hi ha altres 
partides del balanç, del compte de resultats i de l’estat de canvis en el patrimoni net, que hagin estat objecte 
d’agrupació. 
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5. Elements recollits en diverses partides. 
 
No existeixen elements patrimonials de l’actiu o del passiu que figurin en més d’una partida del balanç. 
 
 

6. Canvis en criteris comptables. 
 
No hi ha hagut canvis en els criteris comptables aplicats durant l’exercici, que originin ajustaments en alguna 
de les partides dels documents que integren els comptes anuals. 
 
 

7. Correcció d’errors. 
 
No s’ha produït ajustaments per correcció d’errors realitzats durant l’exercici, ni correccions de partides 
d’altres exercicis que afectin els comptes anuals a efectes comparatius. 
 
 
 
3.  Aplicació de resultats 
 
 
La proposta de l’òrgan de govern pel que a l’aplicació de l’excedent de l’exercici, és la següent: 

 
Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici -46.345,56 
Total base de repartiment = Total aplicació 0.00 

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social   
Fons especials   
Romanent   
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries   
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 0.00 
Total aplicació = Total base de repartiment 0.00 

   
A l’haver obtingut durant l’exercici 2020 un resultat negatiu, no hi ha repartiment d’excedent. 

 
4. Normes de registre i valoració 
 
 
1. Immobilitzat intangible. 

 
Els actius intangibles es registren pel seu cost d’adquisició o  de producció. Posteriorment, es valoren pel 
seu cost menys l’amortització acumulada i, si fos el cas, les pèrdues per deteriorament sofertes. 
 
L’Entitat reconeix qualsevol pèrdua que s’hagi pogut produir en el valor registrat dels actius que sigui 
deguda a un deteriorament. Els criteris de reconeixement de les pèrdues i, en el cas de produir-se, de la  
 
recuperació de valor corresponent a pèrdues per deteriorament registrades en anteriors exercicis, son 
similar als que s’apliquen als actius materials. 



 

5 

 
 
 
Els actius intangibles s’amortitzen de forma lineal en funció dels anys de vida útil estimada. Analitzats tots el 
factors, no es reconeixen immobilitzats intangibles amb una vida útil indefinida. 
 
 
2. Bens integrants del Patrimoni cultural. 
 
Als béns integrants del patrimoni cultural, en el seu cas, s’aplicarien els criteris de valoració relatius a 
l’immobilitzat material i que es detallen en el punt següent  amb les excepcions que corresponguin, d’acord 
amb la legislació vigent, en relació amb les amortitzacions i tenint en compte la incidència dels costos 
relacionats amb grans reparacions. 
 
3. Immobilitzat material;  

 
Valor inicial. 
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment pel seu cost, ja sigui el d’adquisició o el 
de producció. El cost inclou les despeses addicionals que es produeixin fins a la seva posada en condicions 
de funcionament i, en els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per a estar en 
condicions d’ús, s’inclouen les despeses financeres que s’hagin meritat fins a la posada en condicions de 
funcionament. 
 
Amortitzacions. 
Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels béns i del seu 
valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment experimenten pel seu funcionament, ús i 
gaudiment, sense perjudici de considerar també l’obsolescència que els pugui afectar. 
S’amortitza de forma independent cada part d’un element de l’immobilitzat material que tingui un cost 
significatiu en relació al cost total i una vida útil diferent de la resta de l’element. 
Les amortitzacions s’apliquen de forma lineal en funció dels anys de vida útil estimada i que són els 
següents per als principals grups de l’immobilitzat material: 

 
 

 Anys de vida útil 
estimada 

Edificis i construccions 50 
Instal·lacions tècniques i maquinaria 10 
Mobiliari i altres elements 10 
Elements de transport 5 
Equips per processos d’informació 4 

 
Deteriorament de valor. 
Al tancament de l’exercici l’entitat avalua si hi ha indicis que algun immobilitzat material pugui estar 
deteriorat, cas en el qual s’estima el seu import recuperable i s’efectuen les correccions valoratives que 
corresponguin. Es considera recuperable el major import entre el seu valor raonable menys els costos de 
venda i el seu valor d’ús. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament del elements de l’immobilitzat material, així com la seva 
reversió si les circumstàncies que les van motivar desapareixen, es reconeixem com una despesa o un 
ingrés, respectivament, en el compte de resultats. La reversió del deteriorament té com a límit el valor 
comptable de l’immobilitzat que estaria reconegut a la data de reversió si no s’hagués registrat el 
deteriorament de valor. 
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4. Inversions immobiliàries. 
 
L’entitat no té actius classificats com a inversions immobiliàries. Tots els béns immobles formen part de 
l’immobilitzat material. En el seu cas, els criteris de registre i valoració descrits per a l’immobilitzat material, 
s’aplicarien també a les inversions immobiliàries, 
 
 
5. Arrendaments 
 
L’entitat no té compromisos derivats de contractes d’arrendament financer. Un acord d’arrendament es 
qualifica com a arrendament financer quan de les condicions econòmiques es dedueix que es transfereixen 
substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu. 
 
 
6. Permutes. 
 
Durant l’exercici no s’ha efectuat cap operació de permuta. 
 
 
7. Actius i passius financers. 

 
 
7.1 Actius financers. 
 
L’entitat reconeix un actiu financer en el seu balanç quan es converteix en una part obligada del contracte o 
negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les categories següents: 

 
1. Actius financers a cost amortitzat. 
2. Actius financers mantinguts per a negociar. 
3. Actius financers a cost. 
 
 
7.1.1 Actius financers a cost amortitzat. 

 
Valoració inicial. 
 
Es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
transacció directament atribuïbles; no obstant, aquests últims, de no ser especialment significatius, es 
registren en el compte de resultats en el moment dels seu reconeixement inicial. 
Els crèdits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d’interès contractual, les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els 
desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, a curt termini, es valoren 
pel seu nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Valoració posterior. 
 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cos amortitzat. Els interessos meritats 
es reconeixen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
No obstant, els actius amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, 
es continuaran valorant per aquest import llevat que s’hagin deteriorat. 
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Deteriorament de valor. 
 
Al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries sempre que hi hagi evidència 
objectiva que el valor d’un actiu financer, o d’un grup d’actius financers amb característiques similar de risc 
valorats col·lectivament, s’ha deteriorat com a resultat de fets que hagin tingut lloc després del seu 
reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retard en els fluxos d’efectiu futurs estimats. 
La pèrdua per deteriorament de valor és la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos 
d’efectiu futurs que s’estima que generaran, descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del 
seu reconeixement inicial. Per als actius financers a tipus d’interès variable, s’utilitza el tipus d’interès efectiu 
que correspongui a la data de tancament dels comptes anuals d’acord amb les condicions contractuals. Per 
als actius amb un valor de cotització, s’utilitzarà aquest valor com a substitut del valor actual dels fluxos 
d’efectiu futurs, sempre que sigui suficientment fiable com per a considerar-lo representatiu del valor que 
pogués recuperar l’entitat. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import de la pèrdua 
disminueixi per causes relacionades amb un fet posterior, es reconeixen com una despesa o un ingrés, 
respectivament, en el compte de resultats. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del 
crèdit que estaria reconegut a la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament de valor. 
 
 
7.1.2   Actius financers mantinguts per a negociar. 
. 
En l’actiu del balanç de l’entitat no hi ha actius financers classificats en aquesta categoria. 

 
 

7.1.3    Ingressos provinents d’actius financers. 
 

Els interessos meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició, es reconeixen com a ingressos en el 
compte de resultats utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. En la valoració inicial dels actius financers 
es registra de forma independent, atenent al seu venciment, l’import dels interessos explícits meritats i no 
vençuts en aquell moment. A aquests efectes, s’entenen per interessos explícits els que s’obtenen d’aplicar 
el tipus d’interès contractual. 

 
 

7.1.4 Baixa d’actius financers. 
 
Es dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els seus drets derivats o s’ha cedit la 
seva titularitat, sempre que la cessió comporti haver-se desprès dels riscos i beneficis significatius inherents 
a la seva propietat. En les operacions de cessió en les quals, d’acord amb l’anterior, no sigui procedent 
donar de baixa l’actiu financer, es registra addicionalment el passiu financer derivat dels import rebuts. 
 
 
7.2 Passius financers. 
 
L’entitat reconeix un passiu financer en el seu balanç quan conforme a les disposicions d’un contracte o 
negoci jurídic es converteix en part obligada. 
 
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les categories següents: 

1. Passius financers a cost amortitzat. 
2. Passius financers mantinguts per a negociar. 

 
 
7.2.1   Passius financers a cost amortitzat. 
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Valoració inicial. 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival al valor 
raonable de la contraprestació rebuda i que inclourà, si fos el cas, els costos de transacció que els siguin 
directament atribuïbles. Aquests costos, quan no estiguin incorporats al valor de la contraprestació, així com 
les comissions financeres que es carreguin a l’entitat, es registren en el compte de resultats en el moment 
del seu reconeixement inicial. 
 
Els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d’interès contractual, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no 
sigui significatiu. 
 
 
Valoració posterior. 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos 
meritats es comptabilitzen en el compte de resultats aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
No obstant, els dèbits amb venciment no superior a un any que s’hagin valorat inicialment pel seu valor 
nominal, es continuaran valorant per aquest import. 
 

 
7.2.2    Passius financers a cost amortitzat. 
 
En el passiu del balanç de l’entitat no hi ha passius financers classificats en aquesta categoria. 
 
 
7.2.3  Baixa de passius financers. 
 
L’entitat dóna de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi extingit. Si es produeix una modificació 
substancial de les condicions d’un passiu financer, es registra la baixa del passiu financer original i es 
reconeix el nou. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer donat de baixa i la contraprestació 
pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, es reconeixen en el compte de resultats de l’exercici. 
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin condicions substancialment diferents, es 
registra l’import de les comissions pagades com un ajustament del seu valor comptable sense donar de 
baixa del balanç el passiu financer original. 
 

 
7.2.4  Contractes de garantia financera. 
 
Al passiu del balanç de l’entitat no hi ha cap saldo representatiu de contractes de garantia. En el seu cas, es 
valorarien inicialment pel seu valor raonable que seria igual a la prima rebuda més el valor actual de les 
primes a rebre. Posteriorment al seu reconeixement inicial, es valorarien pel major dels imports següents: 
- El que resultés d’acord amb allò disposat en la norma relativa a provisions i contingències. 
- L’inicialment reconegut menys la part del mateix imputada al compte de resultats perquè 
correspongui a ingressos meritats. 
 
 
8. Existències. 
 
Es valoren pel seu cost, ja sigui el preu d’adquisició o el cost de producció. Al tancament de l’exercici, i 
sempre que el valor net realitzable de les existències sigui inferior al seu preu d’adquisició o cost de 
producció, s’efectuen les correccions valoratives oportunes i es reconeixen com una despesa en el compte 
de resultats. 
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9. Impostos sobre beneficis. 
 
L’impost sobre beneficis es liquida a partir del resultat comptable ajustat d’acord amb les normes fiscal 
aplicables. L’impost corrent es reconeix com un passiu en la mesura que estigui pendent de pagament. En 
el cas de que la quantitat ja pagada excedeixi de l’impost corrent, aquest excés es reconeixeria com un 
actiu. 
 
Es reconeixen passius per impost diferit per totes les diferències temporànies imposables. Com a criteri 
general, no es reconeixen actius per impost diferit i, en el seu cas, només es reconeixerien en la mesura 
que resulti probable que l’entitat disposi de guanys fiscals futurs que permetin l’aplicació d’aquests actius. 
 
 
10. Ingressos i despeses. 
 
Es registren quan es produeixen i es reconeixen en el compte de resultats de l’exercici d’acord amb el 
principi de meritació, amb independència de la data del seu pagament o cobrament. 
Els ingressos per vendes i prestacions de serveis es valoren pel valor raonable que és el de la 
contraprestació acordada. Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la 
transacció pugui ser estimat amb fiabilitat, considerant el percentatge de realització a la data de tancament 
de l’exercici. Quan no sigui possible estimar de forma fiable el resultat d’una transacció que impliqui la 
prestació de serveis, es reconeixen ingressos només en la quantia que les despeses reconegudes es 
considerin recuperables. 

 
 11. Provisions i contingències. 
 
L’entitat reconeix com a provisions els passius que, tot i complir els criteris de registre i reconeixement 
comptable, resultin indeterminats respecte del seu import o de la data en què es cancel•laran. 
Es valoren, d’acord amb la informació disponible en la data de tancament de l’exercici, pel valor actual de la 
millor estimació possible de l’import necessari per a cancel•lar o transferir a un tercer l’obligació. Els 
ajustaments per l’actualització de la provisió es registren com una despesa financera conforme es vagin 
meritant. Quan el venciment sigui inferior o igual a l’any, no s’efectua cap tipus de descompte si l’efecte 
financer no és significatiu. 

En el seu cas, la compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació es reconeix en l’actiu 
pel corresponent dret de cobrament quan ni hi hagi dubte que el reemborsament serà percebut: i només es 
té en compte per a estimar, si s’escau, l’import de la provisió quan hi hagi un vincle legal o contractual en 
virtut del qual l’entitat no estigui obligada a respondre. 

 
12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 
 
En el balanç de l’entitat no hi ha cap partida de naturalesa mediambiental ni s’han efectuat modificacions en 
la valoració d’actius per aquest concepte. 
 
 
13. Retribucions a llarg termini al personal. 
 
L’entitat no té establert un pla d’aportació o prestació definida pel qual s’atorguin al personal retribucions a 
llarg termini. 
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14. Subvencions, donacions i llegats. 
 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import concedit, 
i les de caràcter no monetari o en espècie pel valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós valors al 
moment del seu reconeixement. 
 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es comptabilitzen com a passiu 
de l’entitat fins que adquireixen la condició de no reintegrables. Les no reintegrables es registren inicialment 
com ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la 
seva finalitat i d’acord amb els criteris següents: 
 
- Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar dèficits d’explotació, s’imputen 

com ingressos de l’exercici en què es concedeixen. 
- Quan financen despeses específiques, s’imputen com a ingressos en el mateix exercici en què es 

meriten les despeses que estiguin finançant. 
- Quan es concedeixen per adquirir actius de l’immobilitzat intangible, material o inversions immobiliàries, 

s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada o, si s’escau, 
quan es produeixi la seva alienació, correcció valorativa o baixa en balanç. 

- Els imports monetaris rebuts sense assignació a una finalitat específica, s’imputen com a ingressos de 
l’exercici en què es reconeixen. 
 

 
15. Transaccions entre parts vinculades. 
 
L’entitat no forma part de cap grup ni manté una relació d’associada o multigrup amb altres entitats. 
 
Les operacions derivades de la participació  de l’entitat en el Consorci del Teatre Bartrina es detallen en 
l’apartat 19 de la memòria. 
 
 
5.  Immobilitzat material 
 
1. El 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; és el 
següent: 

 
IMMOBILITZAT MATERIAL 

Descripció Saldo inicial Entrades Sortides Saldo final 
210 Terrenys i béns 996.778,58 0,00 0,00 996.778,58 
211 Construccions 516.537,62 33.938,17 0,00 550.475,79 
214 Utillatge 77.402,16 13.119,52 0,00 90.521,68 
215 Mobiliari 93.776,15 0.00 0,00 93.776,15 
216 Equips Processos informac 63.781,25 0,00 0,00 63.781,25 
218 Altre immobilitzat 90.404,91 0,00 0,00 90.404,91 
219 Immobilitzacions material en curs 78.646,06 163.850,91 8.400,00 234.096,97 
281 Amort.Acumul.Immob.Mater. -662.228,73 0,00 35.431,75 -697.660,48 
IMMOBILITZAT MATERIAL NET 1.255.098,00 210.908,60 -43.831,75 1.422.174,85 

 
La partida del grup 219 del quadre anterior, correspon a l’inici de l’execució de les obres d’ampliació del 
Centre de Lectura, que es preveu que tinguin una durada de 4 a 5 anys 
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2. Informació addicional: 
 
- No s’han efectuar correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa. 
- La valoració dels béns de l’immobilitzat material no incorporen, a la data de tancament de  l’exercici, 

costos estimats de desmantellament, retirada o rehabilitació. 
- Els coeficients d’amortització lineal aplicats per a cada grup de l’immobilitzat material són els següents: 
 

 Percentatge 
d’amortització 

Edificis i construccions 2 
Instal·lacions tècniques i maquinaria 10 
Mobiliari i aparells 10 
Elements de transport 20 
Equips per a processos d’informació 25 

 
 
 
- L’entitat no manté, a data de tancament de l’exercici, contractes d’arrendaments financers en vigor. 
 
Els imports de subvencions per elements d’immobilitzats imputats al compte de resultats de l’exercici son els 
següents:  
 

Descripció Saldo inicial Imputació 
2020 

Saldo final 
 

211 Construccions 37.666,67 27.000,00 10.666,67 
 
 
 
6. Inversions immobiliàries 
 
L’entitat no té actius classificats com a inversions immobiliàries. Tots els béns immobles dels que és titular 
l’entitat estan inclosos en l’immobilitzat material. 

 
 
7.  Béns del patrimoni cultural 

 
Tots els bens mobles i immobles propietat l’entitat estan reflectits al immobilitzat material. 
 
 
 
8.  Immobilitzat intangible 
 
1. El moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves 

corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives és el següent: 
 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
Descripció Saldo inicial Entrades Sortides Saldo final 
203 Propietat industrial 208,62 0,00 0,00 208,62 
206 Aplicacions informàtiques 67.950,05 0,00 0,00 67.950,05 
280 Amort.Acumul.Immob.Intangible -67.913,37 0,00 -36,68 -67.950,05 
IMMOBILITZAT INTANGIBLE NET 245,30 0,00 -36,68 208,62 
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9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
9.1. Arrendaments financers 
 
- L’entitat no manté, a data de tancament de l’exercici, contractes d’arrendaments financers en vigor. 
 
 
9.2. Arrendaments operatius 
 

1. Les quotes d’arrendaments operatius reconegudes com a ingressos de l’exercici són: 
 
  21.670,30 € 

 
Espai destinat al negoci de cafeteria/restaurant  
Espai destinat a l’Escola de Música 
Immoble situat al Carrer Sant Tomàs, 34 de Reus 
Refugi de muntanya situat a Mont-ral 
 

 
2. Els arrendataris han d’informar de: 

 
1. Les quotes d’arrendaments i subarrendaments operatius reconegudes com a despeses de 

l’exercici  són:  2.485,99 € corresponents al contracte subscrit amb el Teatre Bartrina descrit 
a l’apartat 19 de la memòria 

 
 
10. Actius financers 
 
 
1. El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers assenyalades en la norma de 

registre i valoració novena, llevat, en el seu cas, de les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, 
multigrup i associades, són els següents: 

 
 

Classes Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total 
  Instrum 

patrimoni 

Valors 
repres de 

deute 

Crèdits, 
derivats i altres Instrum patrimoni 

Valors 
repres de 

deute 
Crèdits, derivats i altres 

Categories 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Actius 
financers a 
cost 
amortitzat  

                            

Actius 
financers 
mantinguts 
per a 
negociar 

                            

Actius 
financers a 
cost 

        820,94 820,94 3.162,79 3.162,79     565.460,24 614.317,37 569.443,97 618.301,10 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 820,94 820,94 3.162,79 3.162,79 0,00 0,00 565.460,24 614.317,37 569.443,97 618.301,10 

 
 

2. L’import de la correcció valorativa per deteriorament originades pel risc de crèdit és de : 1.115,58 € 
 

3. L’entitat no forma part de cap grup ni manté una relació de associada o multigrup amb altres entitats 
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4. El desglossament de la partida B.II de l'actiu del balanç és el següent: 

 
Descripció Saldo inicial Augments disminucions Saldo final 
440 Deutors  92.604,55 713.855,15 740.489,48 65.970,22 
4708 Hisenda pública dutora per 
subv. 325.000,00 100.000,00 45.000,00 380.000,00 

4709  Hisenda pública dutora per 
devol.  d’impostos 7.416,68 0,00 3.668,48 3.748,20 

 
 
11. Passius financers 
 
1. El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers assenyalades en la norma de 

registre i valoració desena, són els següents: 
 
 

                        
Classes 

Instruments financers a llarg 
termini Instruments financers a curt termini 

Total 
  

Deutes 
amb 

entitats de 
crèdit 

Derivats / Altres 

Deutes 
amb 

entitats de 
crèdit 

Derivats / Altres 

Categories 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Passius 
financers a 
cost 
amortitzat 

    9.881,77 9.881,77     192.494,02 92.965,42 202.375,79 102.847,19 

Passius 
financers 
mantinguts 
per a 
negociar 

                    

Total     9.881,77 9.881,77     192.494,02 92.965,42 202.375,79 102.847,19 
 
 
2. Venciment dels deutes al tancament d l’exercici 2020: 
 
                                                     -------------------Venciment en anys-------------------------- 
 1 2 3 4 5 TOTAL 
Deutes amb entitats de crèdit       
Creditors per arrendament financer       
Altres deutes 62.734,37     62.734,37 
Deutes amb entitats del grup y 
associades 

      

Creditors per activitats no corrents       
Creditors per activitats i altres 
comptes a pagar 

139.641,42     139.641,42 

 -  Proveïdors 20.277,35     20.277,35 
  - Altres creditors 119.364,07     119.364,07 
Deute amb característiques especials       
TOTAL 202.375,79     202.375,79 
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L’entitat no té deutes amb garantia real ni préstecs pendents de pagament al tancament de l’exercici. 
 
 
12. Fons propis 
 
 

1. El saldo del compte representatiu dels fons socials de l’entitat és de:  1.149.293,97  
 

2. A la data del tancament de l’exercici no hi ha desemborsaments pendents. 
 

- L’import dels fons especials inclosos en els fons propis de l’entitat es de 66.111.33 € i no ha 
registrat cap moviment dins l’exercici 

 
 
13. Subvencions, donacions i llegats 
 

Des de la seva fundació l’any 1859 el Centre de Lectura de Reus ha rebut donacions monetàries i 
no monetàries. Totes les subvencions han estat sempre vinculades amb l’activitat pròpia de l’entitat. 
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. 

 
L’import de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren en el balanç així com els que 
figuren en el compte de resultats de l’exercici són els següents:    

 
 

1. Subvencions d’organismes oficials: 
 

DESCRIPCIÓ ORIGEN IMPORT 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (Activitat culturals) Oficial 15.000,00 

AJUNTAMENT DE REUS (Memorial per la Pau) Oficial 1.000,00  

GENERALITAT DE CATALUNYA (Arts visuals) Oficial 5.685,00 

INSTITUT MUNICIPAL REUS CULTURA (Activitats culturals) Oficial 9.838,57 

CONVENI BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS Oficial 110.013,67 

GENERALITAT DE CATALUNYA (Vivim i divertim-nos en català) Oficial 4.128,00 

GENERALITAT DE CATALUNYA (Escola de Lletres) Oficial 12.000,00 

GENERALITAT DE CATALUNYA (Activitats Culturals) Oficial 8.510,00 

GENERALITAT DE CATALUNYA (Els goigs, llegat família Prats   Oficial 5.749,00 

GENERALITAT DE CATALUNYA COVID19 (Cessament d’activitat) Oficial 5.000,00 

GENERALITAT DE CATALUNYA COVID19 (Cancel·lació espectacles)  Oficial 1.375,00 

GENERALITAT DE CATALUNYA COVID19 (Extraescolars) Oficial 3.500,00  
  TOTAL 181.799,24 
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2. Donacions d’entitats privades: 
 
IRMU (jornades “Present i futur de la llengua catalana”) 840,00 
IRMU (Edició de llibre: “Josep Tarradell”) 970,00 
CONVENI URV. Seu Campus Extens  6.000,00 
FAC (Generalitat Cultura) IMPULSA’T 2020 450,00 
FUNDACIÓ MÚTUA CATALANA (Present i futur de la llengua catalana) 2.500,00 
FUNDACIÓ REDDIS (Memorial Pere Anguera) 5.000,00 
REPSOL (Membre d’Honor del Centre de Lectura) 15.000,00 
FAMITEX INVERSIONS (Biblioteca infantil-Beques per alumnes estudis de Dansa 5.000,00 
ASSOCIACIÓ VIDAL LLECHA (dotació premi Memorial per la Pau) 8.000,00 
PAKU PALLARÉS (donació) 5.000,00 

TOTAL 48.760,00 
 
 
 

3. Moviment dels comptes de subvencions de capital a distribuir en diversos exercicis:  
 

 
SUBVENCIONS AL CAPITAL Saldo inicial Entrades Sortides Saldo final 
1300 Subvencions Oficials Capital 437.666,67 100.000,00 27.000,00 510.666,67 
1320 Altres Subvencions y 
Donacions 68.000,00   8.000,00 60.000,00 

TOTALS 505.666,67 100.000,00 35.000,00 570.666,67 
 

 
 
 
 
14. Situació fiscal 
 
 
El detall dels ajustament fiscals efectuats a partir dels resultat comptable, en aplicació del que es disposa  la 
Llei 49/2002, per obtenir la base imposable fiscal de l’exercici és el següent:  
 
 
Benefici abans impostos: -46.345,56 
Ajustos fiscals negatius: -535.304,74 
Ajustos fiscals positius: 569.416,67 
Base imposable Fiscal: -12.233,63 
Quota tributària: 0,00 
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15. Ingressos i Despeses 
 

1. L’òrgan de govern de l’entitat no percep cap tipus de remuneració ni compensació econòmica per 
cap concepte.  

 
2. Al grup comptable 651 (Ajuts concedits a altres entitats) hi consten imputats 620,00 € corresponents 

a la quota anual d’associat a la Federació d’Ateneus de Catalunya. 
 
El desglossament de la partida 5 del compte de resultats és el següent: 
 
 

Aprovisionaments  2020 2019 
Consum de mercaderies  29.195,76 41.921,62 
  a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:  29.195,76 41.921,62 
    - nacionals  29.195,76 41.921,62 
    - 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      

 

 

Desglossament de la partida 7 del compte de resultats:  

DESPESES DE PERSONAL IMPORT 
6400  SOUS I SALARIS BRUTS 411.806,09 
6420  SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA 93.850,15 
6490  ALTRES DESPESES SOCIALS (Previsió de riscos laborals...) 3.117,58 

TOTAL 508.773,82 
 

L’import de la dotació comptabilitzada a la partida 8c del compte de resultats és de : 1.115,58 €  
 
 
3. No s’han produït operacions de venda de bens i serveis amb permuta de bens no monetaris.  
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4. Altres resultats : 
 

ALTRES RESULTATS IMPORT 
7780 INGRESSO EXPECIONALS 7.219,78 
7690 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 9,51 

TOTAL 7.229,29 
 

 
 

5. Els Ingressos per promocions, patrocinadors, col·laboradors es detallen a l’apartat 13.2 de la 
memòria. No s’han efectuat transaccions amb entitats del grup i associades, ni amb moneda 
estrangera  
 

 
 

 
16. Provisions i contingències 
 
 
El compte de resultats de l’exercici no recull cap dotació pel concepte de provisions i contingències 
 
 
 
 
17. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
 
 
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) 
 
 
 
 
1. Càlcul  pel  qual  es  determina  

 

Exerc
ici 

Ingressos 
bruts 

computables 
(1) 

Despeses 
necessàries 
computables 

(2) 

Imp
osto
s (3) 

Diferència 
(4)=(1)-(2)-

(3) 

Import destinat a fins propis (mínim 70%) 

Total (5) Destinat en l’exercici 

 Import % 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
2019 913.126,63 922.068,34 0,00 -8.941,71 922.068,

34 
101
%                

2020 727.739,09 774.084,65 0,00 -46.345,56 922.068,
34 

101
%                

 
 
 
18. Fets posteriors al tancament 
 
 
No hi ha hagut fets posteriors que modifiquin els comptes anuals 
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19. Operacions amb parts vinculades 
 
 

 El Centre de Lectura forma part del Consorci del Teatre Bartrina, un organisme dotat de personalitat jurídica 
pròpia i integrat per l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura 

 
 El Centre de Lectura fa una aportació anual de l’1% sobre el pressupost del Consorci del Teatre Bartrina, 

per l’any 2020 va representar un import de 3.954,45 € 
 
 El Centre de Lectura, fa ús del Teatre Bartrina assumint el cost de la tarifa de sessió d’espai físics com a 

entitat consorciada.  Les tarifes de cessió d’espai del Teatre Bartrina són aprovades anualment pels 
membres del Consorci en les reunions del Patronat.  A continuació el detall de factures pagades per l’ús del 
Teatre Bartrina al llarg del l’exercici 2020 
 

  

Data Referència Raó social del proveidor Total factura

01/01/2020 43/2019 CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA 332,75

01/01/2020 44/2019 CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA 1.154,99

01/01/2020 41/2019 CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA 332,75

27/02/2020 05/2020 CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA 332,75

18/03/2020 07/2020 - 
ABONAMENT

CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA -332,75

07/04/2020 08/2020 CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA 665,50

2.485,99 €  
 

 
El Centre de Lectura pot fer ús del Teatre Bartrina durant 115 dies l’any, aquesta cessió bé regulada segons 
condició establerta mitjançant l'escriptura pública atorgada pel Centre de Lectura i l'Ajuntament de Reus el 
dia 19 de setembre de 1994 davant del notari F. Cantos 
 
En el pacte cinquè del document que s'atorga el Centre de Lectura cedeix a favor de l'Ajuntament el dret de 
superfície de l'immoble on hi ha el Teatre Bartrina i al pacte sisè s'estableix unes condicions per aquesta 
cessió entre les quals el dret del CdL a gaudir i utilitzar el Teatre Bartrina per a les seves activitats pròpies 
durant 115 dies a l'any, essent gestionat la resta de dies per un ens compartit entre l'Ajuntament i el CdL 
(actualment el Consorci del TB que es va constituir posteriorment). 
 
 
 
20. Altra informació 
 
 
1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i desglossat per 

sexes. 

OCUPACIÓ DONES HOMES TOTAL 
ESCOLES 11   11 
BIBLIOTECA 5   5 
SECRETARÍA 4   4 
CONSERGERÍA 2 2 4 
MANTENIMENT   1 1 
NETEJA 1   1 

TOTAL 23 3 26 
 

2. L’any 2020  la Junta del Consell Directiu de l’entitat era la següent: 
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President: Lluís Miquel Pérez Segura 
Secretaria general: Empar Pont Albert 
Secretària del consell directiu: Montserrat Amigó Pla 
Tresorer/ Interventor Josep Maria Farrés Ferraté 
Directora de la Biblioteca: Carme Just Masdeu 
Directora d'Activitats Acadèmiques: Meritxell Blay Boquera 
Directora d'Activitats Culturals: Fina Masdéu Abril 
Director d'Activitats Científiques: Josep Lluís Pau Roige 
Directora de Relacions Externes: Misericòrdia Dosaiguas Pérez 

 
 
21. Informació segmentada 
 
Entenent com a activitat mercantil l’activitat no exempta, el desglossament és el següent: 
 

TOTAL INGRESSOS 2019 IMPORT 
EXEMPT 
% EXEMPT 

NO 
EXEMPT CRITERIS 

Subvencions oficials 181.799,24 100,00% 181.799,24 0,00 Llei 49/2002 Art. 6, 1, C 
Subvencions capital trasp.a 
Resultat 27.000,00 100,00% 27.000,00 0,00 Llei 49/2002 Art. 6, 1, C 
Donacions /subvencions privades 48.760,00 100,00% 48.760,00 0,00 Llei 49/2002 Art. 6, 1, C 
Quotes dels socis 277.745,50 100,00% 277.745,50 0,00 Llei 49/2002 Art. 6, 1, C 
Ingressos financers 9,51 0,00% 0,00 9,51 Llei 49/2002 Art. 6, 1, C 
Prestació de serveis 185.205,06 0,00% 0,00 185.205,06 Llei 49/2002 Art. 6, 1, C 
Altres ingressos 7.219,78 0,00% 0,00 7.219,78 Llei 49/2002 Art. 6, 1, C 

TOTAL INGRESSOS 727.739,09   535.304,74 192.434,35 
  


