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CODI DE CONDUCTA RELATIU A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS
FINANCERES TEMPORALS AL MERCAT DE VALORS

Àmbit d’Aplicació
El Codi de Conducta que presentem a continuació serà d’aplicació per a
l’acompliment d’inversions financeres temporals, d’instruments financers
subjectes a l’àmbit de la supervisió de la CNMV. En aquest cas, es considerarà
com a tal; les accions, valors de renda fixa, participacions en institucions
d’inversió col·lectiva, dipòsits, préstecs i qualsevol que prenguin en consideració
a l’esmentada supervisió.
Resten exemptes aquelles inversions subjectes a restriccions de lliure disposició,
en virtut del títol fundacional o estatus de l’entitat i les procedents d’aportacions
efectuades pel fundador, donants o associats amb subjecció a requisits de no
disposició o amb vocació de permanència.
Política i Selecció de les Inversions
A l’hora de seleccionar les inversions en instruments financers es prendran
consideració els següents principis inspiradors:
a) Coherència: l’estratègia d’inversió serà coherent amb el perfil i durada
dels passius i les previsions de tresoreria.
b) Liquiditat: com a regla general s’invertirà en instruments financers
suficientment líquids. En aquest sentit, es considera que compleixen de
manera especial els valors negociats en mercats regulats o sistemes
multilaterals de negociació, i la inversió en institucions d’inversió
col·lectiva amb reemborsament diari harmonitzats en l’àmbit europeu
(UCITS) o equivalents
En el moment d‘invertir en mercats regulats de negociació, s’ha de tenir
present la profunditat del mercat dels valors o instruments financers
corresponents, atesa la negociació habitual.
c) Diversificació: la cartera resultant del procés de selecció d’inversions
estarà composta per una pluralitat d’actius, de diferents emissors i amb
característiques diverses des del punt de vista del seu risc. Sota aquest
principi, es prendran en especial consideració les institucions d’inversió
col·lectiva harmonitzades o similars, atès el principi de diversificació al
qual estan subjectes.
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d) Preservació de capital: es dóna especial importància a la preservació
del capital a l’hora de seleccionar les inversions.
e) Especulació: no s’executaran operacions de caràcter especulatiu o
palanquejades que tinguin per finalitat obtenir guanys a curt termini; en el
cas que es duguin a terme, es detallarà l’objecte i les circumstàncies de
la seva execució.
Es consideren operacions especulatives, les operacions intradia, derivats
sense finalitat de cobertura, vendes a curt i contractes per diferències.
Seguiment i Aplicació del Present Codi
Anirà a càrrec del Patronat de la fundació l’adopció de les decisions oportunes,
en relació amb les inversions financeres previstes en aquest Codi de Conducta.
Tot i això, els membres d’aquest Patronat han decidit contractar a Addenda
Capital AVSA per tal de desenvolupar les tasques d’Assessorament
Independent, en matèria d’inversions, i la definició d’una política d’inversió adient
per a complir amb les recomanacions que estableix el nou codi de conducta,
relatiu a les inversions financeres de les entitats sense ànim de lucre, aprovat
per la Comissió Nacional del Mercat de Valors el 20 de febrer de 2019.
La gestió de les inversions s’efectuarà mitjançant intermediaris del sistema
financer amb solvència i seguretat acreditades.
Totes les operacions sotmeses al present Codi seran documentades.
Als Comptes Anuals de la Fundació s’inclourà un informe anual detallat i clar
sobre el grau de compliment dels principis i recomanacions continguts en aquest
Codi.
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