MEMORIA SIMPLIFICADA FUNDACIÓ PER A L'ART D'EDUCAR DE RUDOLF STEINER 2020
1. Activitat de l'entitat
Activitats desenvolupades durant l'exercici.
La Fundació per a l'Art d'Educar de Rudolf Steiner va ser constituïda mitjançant escriptura
atorgada en data 21/03/2013, com a fundació de caràcter privat i subjecta a la legislació de la
Generalitat de Catalunya. La dotació inicial de la Fundació és de 30.000 € dels quals a l'acte de
constitució es va acreditar el desemborsament inicial de 7.500 €. Va quedar definitivament
constituïda mitjançant inscripció al Registre de Fundacions de Catalunya de la Direcció General
de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya de 21/02/2014.
El 6/11/2014 la Fundació va atorgar escriptura mitjançant la qual es va completar la dotació
fundacional per part dels fundadors, aportant 22.500 € per completar la dotació fundacional
mínima de 30.000 €.
D'acord amb les finalitats de la Fundació, durant l'exercici 2020 s'ha desenvolupat el programa
d'actuació, encara que ha estat marcat per la pandèmia COVID, si bé la fundació no ha tingut
una activitat exterior, donat les restriccions de mobilitat, confinament i mesures de prevenció
imposades amb caràcter general.
Durant l'exercici s'han tingut que adaptar les activitats desenvolupades a una presencia virtual
adaptan-se a realitzar una presencia virtual en reunions i demés esdeveniment. No obstant,
s’han programat diverses activitats dirigides a la difusió de la Fundació, de les seves finalitats i a
l'hora de recaptació de fons, a través de la difusió de les possibilitats de fer donacions per
programes, com ara, un programa de beques desenvolupat per assistir a famílies amb nens
escolaritzats a l’Escola Waldorf El Til·ler.
Aquest exercici estava projectada la construcció de varis equipament complementaris al
terrenys de C/ Apel·les Mestres 11 de Bellatera, per consolidar els locals destinats a completar
el equipament escolar que te llogat l'Escola Waldorf El Tíl·ler.
Amb la irrupció de la pandèmia per Covid en un primer moment es va generar incertesa sobre
la possibilitat de iniciar les obres de construcció d’un mòdul amb dues aules projectat per
completar els espais per batxillerat i del tancament parcial d’un mòdul ja existent per ampliar el
equipament destinat a cuina i menjador, però finalment es va decidir realitzar les obres, un cop
que les limitacions a les activitats i mobilitats es van aixecar.

Les obres es van realitzar durant el mes d’agost de 2020 i els nous espais es van posar en
funcionament al setembre. Fruit d’això es va augmentar l’espai llogat l'Escola Waldorf El Tíl·ler i
paral·lelament es va augmentar el preu del lloguer.
Per poder finançar aquesta construcció s’han utilitzat les donacions acumulades per aquesta
finalitat en exercicis anteriors i les que es van recapta a l’exercici 2020, a mes de la disposició de
l’últim tram del préstec hipotecari que es manté amb el Tríodos Bank per la construcció de
l’equipament, el que ha fet que es pugui assolir la finalització del projecte constructiu aquest
exercici i la posta en funcionament.
Fruit de la continuació en la recerca de fons, hi ha hagut unes aportacions com a donacions de
67.321,16 € a l'exercici del 2020, dels quals 48.035,22 € han sigut donats amb la finalitat de

poder finalitzar les obres del projecte de construcció i del equipament escolar al del terreny
adquirit al C/ Apel·les Mestres 11 de Bellaterra, que en exercicis anterior no es va poder
finalitzar i 10.500,00 € han sigut donades amb la finalitat subvencionar altres escoles Waldorf
de Catalunya; Escola Waldorf Vallgorgina, Escola Waldorf de Vic i Escola Waldor Crisol de Premià.
El Patronat de La Fundació es va fer conscient de que moltes famílies van patir greument les
conseqüències econòmiques de la pandèmia en les seves economies que en alguns casos
suposaven la impossibilitat d’assumir despeses ordinàries familiars. Per poder donar resposta a
les famílies de la comunitat Waldorf que es trobaven en aquesta situació, amb coordinació amb
l’Escola Waldorf El Til·ler, es va posar en marxa un programa de beques per a famílies amb
infants escolaritzats al que es van destinar 9.856,38 € que han estat distribuïts entre 6 famílies
per quotes d’escolaritat, seguint un procés obert i amb entrevistes i revisió de la documentació
econòmica, social i familiar. S’ha de destacar que s’ha pogut ajudar a totes les famílies que han
acreditat dificultats puntuals derivades de la situació creada per la pandèmia.
La Fundació va mantenir aquest exercici l'activitat econòmica consistent en l'arrendament dels
locals del C/ Apel·les Mestres 11 de Bellaterra, destinats a ús escolar, a l'Escola Waldorf-Steiner
El Til·ler ampliant al mes de setembre el lloguer als nous espais construïts i augmentant la renda
proporcionalment d’acord amb els acords ja establerts en el contracte inicial.
El Patronat ha dedicat els seus esforços a aquesta nova fase constructiva del nou equipament,
supervisant la documentació i per la contractació del professionals i empreses que s’han
encarregat de l’execució i el control pressupostari del projecte en execució.
La Fundació, com a promotora de l'obra va tramitar els permisos d'obres per l’ampliació de les
construcció al C/ Apel·les Mestres 11 de Bellaterra, per ser integrats al projecte arquitectònic.
Amb aquesta activitat, es dona viabilitat a les seves finalitats principals com a Fundació com és
dotar de la infraestructura necessària per donar cabuda a un centre educatiu en tots el seus
nivells d'educació de pedagogia waldorf i la seva explotació d'aquest equipament en règim
d'arrendament a l'Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, S.C.C.L., que es va iniciar al setembre de 2018
i s’ha mantingut sense cap incidència durant aquest exercici.
La Fundació no té personal contractat, així que la seva activitat és gestionada pels mateixos
Patrons i Patrones i per persones afins al desenvolupament de les seves finalitats que donen
suport tant en les feines administratives, legals com de recerca de fons, terrenys, qüestions
tècniques de caràcter urbanístic, financer i altres, fetes en la major part per aportacions
voluntàries dels pares i mestres de la comunitat escolar de l'Escola Waldorf El Til·ler.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
Imatge fidel
Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l'entitat.
La fundació opta per l'aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió reduïda
continguts en el Decret d'aprovació del Pla comptable aplicable a les Fundacions.
No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.
Comparació de la informació

La informació dels comptes anuals és comparable amb els comptes anuals de l'exercici
precedent de 2019.
Agrupació de partides
Les partides del balanç estan desagregades en altres parts de la memòria.
Elements recollits en diverses partides
No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç.
Canvis en criteris comptables
No hi ha ajustaments per canvis de criteris comptables .
Correcció d'errors
No hi ha ajustaments per correcció d'errors.
3. Aplicació de resultats
Donat que es va tancar l'exercici amb uns guanys de 122.500,11 €,s'han aplicat a romanent. Les
previsions per al proper exercici de 2021 són d'obtenir guanys doncs el diferencial entre
ingressos i despeses per arrendaments serà positiu.
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

Import
122.500,11

0
Import
0
122.500,11

0

4. Normes de registre i valoració
S'han d'indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:
1. La Fundació no té immobilitzat intangible.
2. La Fundació no té béns integrants del patrimoni cultural.
3. La Fundació manté com a propietària els mòduls d’aules que van ser traslladats del C/Salcillo,
4 de Bellaterra al C/ Apel·les Mestre 11 de Bellaterra a l’exercici 2018 i que van quedar integrats
en el següent punt.

4. La Fundació ha augmentat la propietat com inversió Inmobiliaria d'un solar al C/ Apel·les
Mestres 11 de Bellaterra per import d'1.000.000 €, adquirit al exercici de 2017 i la propietat del
equipament educatiu construït sobre el solar en aquest exercici, consistent en un edifici d’obra
civil i amb l’ampliació realitzada, de cinc construccions de fonamentació d’obra civil on estan
instal·lats sis mòduls d’aulari serveis. La total inversió Inmobiliaria ja realitzada te un import de
3.664.176,47 €.
5. La Fundació té un contracte d'arrendament com a arrendadora d'uns locals destinats a
equipament escolar al C/Apel·les Mestres 11 de Bellaterra amb la societat cooperativa Escola
Waldorf-Steiner el Til·ler, S.C.C.L. com a arrendatària des de 1 de setembre de 2018.

6. La Fundació no ha realitzat cap permuta a l'exercici.
7. Actius i Passius Financers
a) La Fundació no té actius financers durant l’any 2020.
b) No hi ha cap inversió en entitats de grup, multi grup o associades.
c) La Fundació te un passiu financer durant a l’any 2020.

8. La fundació, donat que no ha exercit cap altra activitat industrial o comercial a banda de
l'arrendament immobiliari, no té cap tipus d'existència.
9. Impostos sobre beneficis; indicant els criteris utilitzats per al registre i valoració d'actius i
passius per impost diferit. L'entitat s'acull al règim fiscal de la Llei 49/2002 del règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i d'incentius al mecenatge i per això exempta de tributació de
l'impost de societats. Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de l'exercici
d'una activitat econòmica i aliena a la finalitat de l'entitat. En aquest supòsit, la despesa per
l'impost de societats es calcularia en relació amb el resultat de l'esmentada activitat abans
d'impostos i aquest s'incrementaria o es reduiria segons correspongui amb les seves diferències
permanents o temporals a efectes de meritar l'impost. El tipus de gravamen per les operacions
no exemptes és del 10%. La Fundació no té actius o passius per impost diferit.
10. Els ingressos de la Fundació a l'exercici han provingut dels ingressos del rendiment de
l'immobilitzat per l'arrendament dels locals construïts al C/ Apel·les Mestres, 11 de Bellaterra
íntegrament. La Fundació no ha desenvolupat durant l'exercici cap activitat empresarial.

11. La Fundació ha rebut donacions per import de 67.321,16 €, dels quals 48.035,22 € han sigut
donats amb la finalitat de poder finalitzar les obres del projecte de construcció i del equipament
escolar al del terreny adquirit al C/ Apel·les Mestres 11 de Bellaterra i per tant amb caràcter
dotacional i 10.500,00 € han sigut donades amb la finalitat subvencionar altres escoles Waldorf
de Catalunya; Escola Waldorf Vallgorgina, Escola Waldorf de Vic i Escola Waldor Crisol de Premià
de Mar.
12. No hi han hagut transaccions entre parts vinculades durant l'exercici.
5. Immobilitzat material i intangible

La Fundació no té immobilitzat material ni intangible, només té les inversions immobiliàries que
ja s'han dit abans.
6. Inversions immobiliàries
La Fundació té com a inversions Inmobiliaria. El solar i l’equipament de construcció d’obra civil
i mòduls construïts sobre el solar del C/ Apel·les Mestres, 11 de Bellaterra constitueixen una
inversió immobiliària.
1- Quadre anàlisi del moviment durant l’exercici de la inversió immobiliària i de les seves
corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per deteriorament
de valor acumulat:
MOVIMENT DE LA INVERSIÓ IMMOBILIARIA
SALDO INICIAL BRUT
(+)Entrades
(-)Sortides
SALDO FINAL BRUT
MOVIMENT AMORTITZACIÓ INVERSIÓ IMMOBILIARIA
SALDO INICIAL BRUT
(+)Augment per dotacions
(-)Sortides
SALDO FINAL BRUT

2020
3.439.078,81
411.196,42
3.850.275,23

2019
3.488.532,72
42.734,33
-92.188,24
3.439.078,81

2020
129.444,46
56.652,30

2019
80.662,88
48.781,58

186.096,76

129.444,46

7. Béns del patrimoni cultural
La Fundació no té cap bé del patrimoni cultural.
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
La Fundació té un contracte d'arrendament com arrendadora del local i instal·lacions construïts
al C/ Apel·les Mestres 11 de Bellaterra que té com a part arrendatària l'Escola Waldorf-Steiner
el Til·ler, S.C.C.L.
Els ingressos per l'activitat immobiliària van ser de 185.226,48 € i no hi ha despeses directes
d'arrendament, a banda de l'amortització.
Arrendaments operatius – Ingressos per arrendament
Ingressos per arrendament

Venciment

2020

Locals C/ Apel·les Mestres 11

31-08-2043

197.006,66 185.226,48
197.006,66 185.226,48

Arrendaments operatius – Despeses per arrendament
Despeses per arrendament
Venciment
Locals C/Apel·les Mestres 11

2019

2020

2019
0
0

0
0

9. Actius financers
No hi ha actius financers a l'exercici 2020.
10. Passius financers
La Fundació te un passiu financer consistent un crèdit hipotecari amb l'entitat bancària TRIODOS
BANK el 26 d'abril de 2017 per valor total de 2.730.000,00 € i amb venciment l'1 de novembre
de 2034, del que es va disposar el dia de la seva constitució d'1.537.000,00 euros i posteriorment
es va accedir a altres de trams de disposició de crèdit pel que a la data del tancament s'havia
disposat d'un total de 2.580.000,00 €. A l’exercici 2020 es va disposar del últim tram de crèdit
per import de 150.000,00 €, per tan, a la data del tancament s'havia disposat d'un total de
2.730.000,00 €. Aquest exercici 2020, s’ha fet front íntegrament a les quotes per capital i
interessos del capital disposat fins a l’acabament de l’exercici.

11. Fons propis
1. Veure quadre:
Dotació
fundacional

Subvencions
i Donacions

Saldo a 31-12-2019
Aplicació dels
resultats de l’exercici
2020
Altres 2020

30.000,00

999.676,65

Saldo a 31-12-2020

30.000,00

67.321,16
-94.828,68
972.169,13

Excedents a
destinar a
les
finalitats
estatutàries

Excedents
negatius
d’exercicis
anteriors

Excedents
de l’exercici

Total

83.128,14
122.500,11

1.112.804,79
122.500,11

205.628,25

67.321,16
-94.828,68
1.207.797,38

2. Altres informacions:
12. Subvencions, donacions i llegats
La Fundació no ha rebut cap subvenció, els seus ingressos han provingut exclusivament de les
donacions ja explicades en apartats anteriors per import de 67.321,16 €, que s’han dedicat en
part a finalitat dotacional i que s'han destinat al projecte de construcció del locals al C/ Apel.les
Mestres 11 de Bellaterra realitzat durant el exercici 2020 i en par al programa de beques. L’altra
part de les donacions rebudes han estat amb finalitats concretes per a projectes d’escoles
waldorf a Catalunya i els fons recaptats amb aquest destí s’han dedicat a aquestes finalitats
(10.500,00 €).
El saldo inicial de donacions era de 999.676,65 € i el saldo final és de 972.169,13 €.
Totes les donacions rebudes provenen del sector privat, de persones i entitats interessades en
les finalitats de la Fundació i han estat rebudes i acceptades amb caràcter dotacional en part i
amb les destinacions i finalitats concretes en que van ser donades, l’altre part.

No s'ha rebut cap subvenció del sector públic.
Donat que totes les donacions han estat rebudes i acceptades amb caràcter dotacional o
destinades als projectes concrets i que en el primer cas els fons estan comptabilitzats i destinats
a la seva inversió en la ampliació de les construccions de les instal·lacions amb finalitat educativa
i, en el segon cas, a projectes concrets de les escoles waldorf receptores. Totes s’han destinat al
compliment dels objectius i finalitats de la Fundació i s'ha donat compliment a les condicions
associades a les donacions rebudes als darrers exercicis i han estat destinades en el projecte de
compra d'un terreny i al projecte de construcció dels equipaments necessaris per a la instal.lació
d'una escola amb tots els nivells, objectius materialitzats en la major part a l'exercici anterior en
que es va completar la construcció de diverses edificacions i el trasllat dels mòduls del C/
Salcillo, al nou projecte constructiu al C/ Apel.les Mestres 11 de Bellaterra, que va culminar al
setembre de 2018 amb la posada en funcionament de la totalitat de les instal·lacions en aquest
nou emplaçament. Al exercici 2020 s’ha culminat el projecte constructiu amb la construcció de
la segona fase de les instal·lacions suficients per donar cabuda al nivell de Batxillerat i modificar
i ampliar la cuina i menjador de l’escola.
13. Situació fiscal
13.1. Impostos sobre beneficis
L’entitat s’acull al règim fiscal de la Llei 49/2002 del règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i d’incentius al mecenatge i per això exempta de tributació del impost de societats.
Veure quadre:
Saldo ingressos i despeses 2020

122.500,11

Diferències permanents 2020

122.500,11

Total

0

13.2. Altres tributs
No hi ha cap circumstància significativa relativa a altres tributs.
A 31 de desembre del 2020 l'entitat té pendents d'inspecció tots els impostos no prescrits, en
opinió del patronat no existeixen contingències significatives que podrien derivar-se d'una
eventual inspecció dels tributs.
14. Ingressos i despeses
La Fundació no té cap despesa derivada del funcionament de l'òrgan de govern donat que els
Patrons assumeixen personalment les despeses que els pugui ocasionar l'exercici de les seves
funcions.
La Fundació no ha tingut activitat i no ha rebut ni atorgat ajuts o altres despeses.
No hi ha despeses d'aprovisionaments donat que la Fundació no ha exercit cap activitat
econòmica industrial o comercial i l'activitat de promoció han estat organitzades de forma
desinteressada pels Patrons, els fundadors i les persones simpatitzants de les finalitats de la
Fundació. Tots els actes han tingut caràcter gratuït.

La Fundació no ha tingut cap contracte amb personal ni té cap aportació o càrrega de dotació
de pensions o carreges socials.
15. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutàries
Els actius corrents i no corrents estan directament vinculats al compliment de les finalitats
estatutàries. Formen part de la dotació estatutària en import de 30.000,0 €, per altra banda
l'actiu corrent es troba bàsicament a bancs per import de 90.092,57 €. Aquests actius dineraris
estan destinats a despeses corrents de la Fundació, pagaments pendents, devolució de garantia
retinguda al constructor, despeses de declaració d’obra nova per la segona i darrera fase del
projecte constructiu, per la construcció d’un aula per completar el aulari per poder encabir una
línia de batxillerat complerta i la ampliació d’equipaments destinats a cuina i menjador per
completar el projecte constructiu.
No s'han alienat béns o drets de l'entitat.
Els ingressos, tant pel que fa al saldo inicial d'aquest exercici com als generats durant aquest
exercici es destinen a les finalitats estatutàries en el 100% de forma indirecta a l'haver destinat
aquest al finançament de la construcció del equipament al terreny al C/ Apel·les Mestres 11
de Bellaterra i les despeses generades per el projecte, llicències i impostos per a la construcció
de les instal·lacions d'uns equipaments per donar cabuda a tots els nivells d'educació infantil,
primària, secundària i batxillerat de l'Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, com a un dels objectius i
legislació vigent, donat que son fons que estan reservats i destinats a la seva aplicació dintre
dels terminis legals al 100%. Els fons rebuts amb finalitats concretes destinades a projectes en
altres escoles Waldorf de Catalunya han estat destinats íntegrament a aquestes finalitats.

FUNDACIÓ PER A L’ART D’EDUCAR DE RUDOLF-STEINER
APLICACIÓ DE RENDES E INGRESSOS A FINALITATS

Exercici

Base
d’aplicació

Import
recursos
mínims a
destinar segon
acord del
patronat

Total recursos
destinats a
l’exercici

% Recursos
destinats sobre la
Base d’aplicació

DIFERENCIA entre
el total de recursos
destinats i
l’ import de recursos
mínims

0,00
2017-3
2018-2
2019-1
2020
TOTAL

26.899,96
53.022,96
23.749,10
122.500,11
226.172,13

11.759,79
53.022,96
23.749,10
122.500,11
88.531,85

11.759,79
53.022,96
23.749,10
122.500,11
88.531,85

43,72%
100,00%
100,00%
100,00%

0
0
0

En l'exercici 2013, inicial, no va haver-hi ingressos de l'exercici perquè no es va realitzar cap
activitat econòmica i les donacions rebudes van ser amb caràcter de dotació, pel que la base
d'aplicació va se zero.
En l'exercici 2014, va haver-hi ingressos d'explotació per inversions financeres de 2.242,78 euros
i totes les donacions rebudes van ser realitzades amb caràcter de dotació. L'aplicació del total
dels ingressos computables van ser destinats per acord del patronat a dotació en compliment

de la finalitat principal de la Fundació, que és la de dotar-se de les instal•lacions destinades a
una escola en tots els nivells d'educació amb la metodologia pedagògica waldorf-steiner,
destinant-se aquests recursos a aquesta finalitat principal.
En l'exercici 2015 la base d'aplicació és negativa, atès que els ingressos d'explotació derivats dels
ingressos generats pels immobles construïts per a la finalitat fundacional van ser inferiors a les
despeses generals.
En l'exercici 2016, la base d'aplicació és positiva, atès que els ingressos d'explotació, menys les
despeses d'administració van ser positius en 21.218,77 euros, igualment les donacions rebudes
van ser amb caràcter de dotació. L'aplicació d'aquesta base, una vegada deduïda la base negativa
de l'exercici anterior destinada en el compte de resultats a resultats negatius d'anys anteriors,
va ser destinada al 100%, per acord del patronat, a dotació, en compliment de la finalitat
principal de la Fundació, que és la de dotar-se de les instal·lacions destinades a una escola en
tots els nivells d'educació amb la metodologia pedagògica waldorf-steiner.
En l'exercici 2017, la base d'aplicació és positiva, atès que els ingressos d'explotació, menys les
despeses d'administració van ser positius en 26.899,96 euros, igualment les donacions rebudes
van ser amb caràcter de dotació. L'aplicació d'aquesta base, una vegada deduïda la base negativa
de l'exercici 2015 anterior que restava, destinada en el compte de resultats a resultats negatius
d'anys anteriors, va ser destinada al 100%, per acord del patronat, a dotació, en compliment de
la finalitat principal de la Fundació, que és la de dotar-se de les instal·lacions destinades a una
escola en tots els nivells d'educació amb la metodologia pedagògica waldorf-steiner.
En l’exercici, 2018, la base d'aplicació és positiva, atès que els ingressos d'explotació, menys les
despeses d'administració van ser positius en 53.022,96 euros, igualment les donacions rebudes
van ser amb caràcter de dotació. L'aplicació d'aquesta base va ser destinada al 100%, per acord
del patronat, a dotació, en compliment de la finalitat principal de la Fundació, que és la de dotarse de les instal·lacions destinades a una escola en tots els nivells d'educació amb la metodologia
pedagògica waldorf-steiner.
En l’exercici, 2019, la base d’aplicació és positiva, atès que els ingressos d’explotació, menys les
despeses d’administració van ser positius en 23.749,10 euros, les donacions rebudes van ser en
part amb caràcter dotacional i en part amb finalitats concretes. L'aplicació d'aquesta base va ser
destinada al 100%, per acord del patronat, a dotació, en compliment de la finalitat principal de
la Fundació, que és la de dotar-se de les instal·lacions destinades a una escola en tots els nivells
d'educació amb la metodologia pedagògica waldorf-steiner.
En l’exercici, 2020, la base d’aplicació és positiva, atès que els ingressos d’explotació, menys les
despeses d’administració van ser positius en 122.500,11 euros, les donacions rebudes van ser
en part amb caràcter dotacional i en part amb finalitats concretes. L'aplicació d'aquesta base va
ser destinada al 100%, per acord del patronat, a dotació, en compliment de la finalitat principal
de la Fundació, que és la de dotar-se de les instal·lacions destinades a una escola en tots els
nivells d'educació amb la metodologia pedagògica waldorf-steiner. En aquest exercici s’ha
complert la segona fase del projecte constructiu, encara que no es descarten majors inversions
en el terreny i locals per adequar-los i complir amb les finalitats estatutàries.

16. Operacions amb parts vinculades
No s'han produït operacions amb parts vinculades.

17. Altra informació
La Fundació no té personal contractat.
Beneficiaris: Donat que la totalitat de les donacions recaptades han estat amb finalitat
dotacional dirigides a les finalitats principals ja esmentades, de forma directa el beneficiari
principal és l'Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, que a l'hora és donant de la Fundació, donat que
les instal·lacions ja construïdes al C/ Apel·les Mestres 11 de Bellaterra han estat llogades a
aquesta escola on desenvolupa la seva tasca educativa amb la pedagogia waldorf-steiner en el
nivell d'infantil, primària i secundaria, que d'altra forma no hagués tingut accés a la construcció
per si mateixa d'aquests instal·lacions de forma que es compleix la finalitat principal de la
Fundació. Indirectament es beneficien totes les famílies de l'Escola, a prop de 320 alumnes,
doncs al proveir dels locals adequats a l'Escola Waldorf per desenvolupar la seva tasca educativa
poden gaudir de l'ensenyament dels seus fills amb aquest mètode pedagògic que han escollit.
A banda d'aquest fet, durant l’any 2020, la Fundació ha seguit i ampliat el seu suport a diverses
escoles Waldorf a altres llocs de Catalunya, com el Centre Educatiu Waldorf La Font a Vic i
L'Escola Waldorf de Vallgorguina a Vallgorguina, L’Escola Waldorf Crisol a Premià de Mar que
van adreçar-se a la Fundació per tal d'establir acords per obtenir finançament via donacions als
seus projectes educatius, fruit d'això es van establir els mecanismes necessaris per a poder
recaptar donacions amb finalitat i destinació a aquestes iniciatives. D'aquesta forma, la Fundació
reforça i expandeix el seu suport a altres iniciatives d'educació Waldorf arreu de Catalunya que
és un dels seus objectius i finalitats principals.
18. Informació segmentada
Donada la inexistència d'activitats alienes a les seves finalitats fundacionals, a part de l'activitat
d'arrendament dels locals construïts, únic immobilitzat material existent que té caràcter
dotacional i la destinació de les donacions privades rebudes a la finalitat dotacional o amb la
destinació específica amb que van ser donades, la informació donada en apartats anteriors no
es pot segmentar en diferents categories d'activitat, centres de treball o àrees geogràfiques
d'actuació.

