
 

INFORME ANUAL RELATIU AL COMPLIMIENT DEL CODI DE CONDUCTA SOBRE 
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS  DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2019-2020 
 
 
Durant l’exercici 2019-2020, comprés entre l’1 de setembre de 2019 i 31 d’agost de 2020, la 
Fundació Institut d’Educació Contínua ha realitzat totes les inversions financeres temporals 
que es troben reflectides en els seus comptes anuals d’acord amb els principis i recomanacions 
indicats en el Codi de Conducta aprovat per l’Acord de 20 de febrer de 2019, del Consejo de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. 05-03-2019) pel que s’aprova el codi 
de conducta relatiu a les inversions de les entitats sense ànim de lucre i per l’Acord de 19 de 
desembre de 2003 del Consejo de Gobierno del Banco de España, en desenvolupament de 
la disposició addicional tercera de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de 
Reforma del Sistema Financer, no havent-se produït cap desviació respecte dels criteris 
continguts en els esmentats codis. 
 
En aquest sentit, el passat 3 d’abril del 2020 el Consell Rector va aprovar el Codi de conducta 
intern per a la realització d’inversions financeres temporals en el mercat de valors de la 
Fundació Institut d’Educació Contínua on queden reflectits els criteris continguts en els 
esmentats codis. 
 
En compliment d’allò que disposa l’Article 333-10 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques en relació a la 
presentació d’un informe anual sobre el compliment del codi de conducta, la Fundació ha tingut 
en compte els següents principis per a seleccionar les diferents inversions financeres que ha 
realitzat: 
 

• Les inversions dutes a terme han estat coherents amb el perfil i duració dels passius i 
les previsions de tresoreria. 

 
• S’han establert sistemes de selecció i gestió proporcionats al volum i naturalesa de les 

inversions financeres temporals realitzades. 
 
• Les persones que han realitzat i assessorat en les inversions compten amb els 

suficients coneixements tècnics i ofereixen suficients garanties de competència 
professional i independència i no estan afectats per conflictes d’interès amb l’entitat. 

 
• S’ha constituït un Comitè d’Inversions integrat per  tres membres amb coneixements 

tècnics i experiència suficient i s’ha establert un codi intern per comprovar el 
compliment de la política d’inversions i assegurar un adequat sistema de registre i 
documentació de les operacions i custòdia de les inversions. 

 
• S’ha valorat la seguretat, la liquiditat i la rendibilitat de les diferents possibilitats 

d’inversió, vigilant l’equilibri entre aquests tres principis tot i tenint en compte les 
condicions del mercat en el moment de la contractació. 

 
• En tot moment s’ha tingut en compte el principi de preservació del capital en les 

inversions efectuades. En aquest sentit, no s’han realitzat operacions apalancades o 
dirigides a obtenir exclusivament guanys en el curt termini. Tampoc s’han realitzat 
operacions que tinguin com a finalitat un ús merament especulatiu dels recursos 
financers; en especial, les operacions intradia, les operacions en mercats de derivats i 
les vendes en curt que no responguin a una finalitat de cobertura de riscos i contractes 
financers per diferències.  

 
 
Barcelona, a 2 de febrer de 2021 
 
 
 
Pilar Soldevila Garcia 
Gerent 
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