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INFORME ANUAL SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA
RELATIU A LA REALITZACIÓ D'INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS EN EL
MERCAT DE VALORS PER ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE
EXERCICI ECONÓMIC
01/01/2021 - 31/12/2021
En acompliment de I' article 333.10 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques i fent ús de les atribucions que li són conferides en l'article 11.6. deis Estatuts
pels qua ls es regeix, el Patronat de la Fundació Catalunya La Pedrera va acordar per unanimitat
de formular e l present informe anual sobre el grou de compli ment del codi de conducta relatiu a la
realització d'inversions financeres temporals en el mercat de va lors per entitats sense anim de lucre,
a fi que sigui aprovat i presentat posteriorment al Protectorot de la Generalitat.
A les jnversions fin a nc eres de la Fundació se' ls aplica tant els criteris del propi Codi de Bon Govern
deis Ürgans de Govern i Executius, aprovat pel patronat de la fundació en la seva sessió de 30 de
gener de 2014, com els criteris del Codi de Conducta de les Entitats Sense Afany de Lucre per a
la realització d'inversions financeres, acordat el 20 de febrer de 2019, pel Consell de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Per ajustar-se al maxim a les directrius d' aquest codi de conducta i seguir els seus p rincipis i
recomanacions, la Fundació Catalunya la Pedrera compta amb el Comite d ' lnversions Financeres
que va aprovar inicialment, en la seva sessió de 17 de febrer d e 2020, la política d'inversions de
la fundació. Aquestes polítiques poden ser revisades segons les necessitats del moment sempre
d' acord amb la línia del Codi de Conducta aba ns esmentat.
Durant l'exercici a dalt indicat la Fundació Catalunya - La Pedrera, fundació especial ha rea litzat
tates les inversions financeres temporals conforme a ls principis i recomanacions indicats en el Codi
de Conducta.
Com s'indica en I' apartat 23 (g) de la memoria deis comptes anua Is 2021, per a la realització de
les inversions la Fundació ha tingut en compte:
-

Les inversions fina nceres temporals en instruments financers s'han realitzat en valors subjectes
a I' ambit de supervisió de la CN MV.

-

Ouant a la política i selecció de les inversions s' han tingut especialment en compte els principis
de recoman ació d e la CNMV i que són:
•

•

Es valora i es vigila sempre que es produeixi I' equilibri necessari entre seguretat, liquiditat i
rendibilitats que ofereixen les diferents possibilitats d'inversió, atenent a les condicions del
mercat en el moment de la contractació.
L'estrat egia d'inversió és coherent amb el perf il i duroció deis passius i les previsions de
tresoreria.

•

S' han diversificat els riscos i, a fi de preservar la liquiditat de les inversions, les inversions
temporols s'han realitzat e n valors o inst ruments financers negociats en mercats secundaris
oficials.

•

La política d' inversions dona especial relleva ncia a la preservació del capital.

•

N o s'han rea litzat operocions que responguin a un ús merament especulatiu deis recursos
finance rs, especialment la venda de va lors presos en p réstec a aquest efecte, les
operacions introdia i les operacions en mercats de futurs i opcions.
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-

La Fundació compta amb un assessorament extern professiona l totalment competent i
independent que fa propostes i un seguiment periodic de les inversions al Comite d'lnversions
de la Fundació, organ que decideix la cartera d'inversions més idonia pera la Fundació.

Les inversions financeres realitzades per la Fundació Catalunya - La Pedrera, fundació especial
durant l'exercici 2021 es traben reflectides en I' apartat 11 (b) de la memoria deis comptes anuals
conforme als principis i re comanacions indicats en el Codi de conducta aprovat per I' acord de 20
de febrer de 2019, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
La Fundació no ha dut a terme inversions especulatives (vendes a curt, futurs i opcions, excepte
que aquests fossin amb la finalitat de cobertura, o qualsevol altra inversió de naturales□ analoga),
tal i com queda pales en I' apartat 11 (c) de la memoria deis presents Comptes Anua Is lnversions

financeres i deutors de les activitats i a/tres comptes a cobrar.
El detall de les inversions financeres que la fundació ha mantingut durant el 2021 són les següents:
(i) lnstruments de patrimoni
A 31 de desembre de 2021 els lnstruments de patrimoni corrents corresponen a les subscripcions
en diversos fans d'inversió contractats amb Banc Sabadell, Banca March, Bankinter, BBVA i EDM
el valor raonable deis qual s a 31 de desembre de 2021 ascendeix a 19.292.218 euros.
Durant I' exercici 2021, la Fundació aprova la subscripció al fans Arcano Secondary Fund XIV amb
un desemborsament inicial de 125.000 euros i un compromís total que arribi fins als 250.000
euros.
(ii) Valors representatius de deute
Al 31 de desembre de 2021, els valors representatius de deute no corrents corresponen a bons
estructurats contractats amb el Banc de Sabadell amb una valoració a 31 de desembre de 2021
de 200.000 euros amb venciments el 28 de juny de 2023 i 26 de juliol de 2024.
(iii) lmposicions financeres
A 31 de desembre de 2021 l'epígraf lmposicions financeres no corrents inclou dues imposicions
financeres per import d'l.000.000 euros cada una amb l'entitat Banc Sabadell amb venciments el
26 de juliol de 2023 i 19 de juliol de 2024
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