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INFORME ANUAL 2020 DEL PATRONAT SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENT DEL CODI 
DE CONDUCTA DE LES INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS PER A LES ENTITATS 

SENSE ÀNIM DE LUCRE 
 
I 
 

L'acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel qual s'aprova 
el Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la realització d'inversions temporals, exigeix que 
els òrgans de govern de les entitats sense ànim de lucre (en endavant "Codi de Conducta"), entre elles les 
Fundacions, presentin un informe anual sobre el grau de compliment del citat Codi de Conducta. 
 
La Fundació Privada Catalana Síndrome de Down (La "FCSD") en la seva condició d'entitat sense ànim de 
lucre, li és aplicable el previst en l'acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, pel que en data 19 de juny de 2018 el Patronat va aprovar el Codi de Conducta de la FCSD 
per a la realització d'Inversions temporals en l'àmbit del mercat de valors. 

II 
 
El Codi de Conducta exigeix que les entitats sense ànim de lucre estableixin sistemes de selecció i de gestió de 
les inversions financeres temporals que realitzin, proporcionats al volum i naturalesa d'aquestes. Són inversions 
financeres temporals a l'efecte del Codi de Conducta aquelles que tinguin tal condició conforme al Pla General 
de Comptabilitat, sempre que es tracti d'inversions en actius amb venciment no superior a un any, així com 
aquells actius a major termini que s'adquireixin o mantinguin amb la finalitat de beneficiar-se a curt termini de 
les variacions en els seus preus. 
 
Els qui decideixin les inversions hauran de comptar amb els suficients coneixements tècnics, podent ser utilitzats 
els serveis d'assessorament professional de tercers que ofereixin suficients garanties de competència 
professional i independència. 
 
Per a la selecció de les inversions financeres temporals es valorarà en tots els casos la seguretat, liquiditat, 
vessant ètica, sostenibilitat  i rendibilitat, vigilant que es produeixi el necessari equilibri entre tots els principis 
atenent a les condicions del mercat al moment de la contractació. 
 
Les entitats diversificaran els riscos corresponents a les seves inversions. Les inversions financeres temporals 
s'efectuaran tant en valors o instruments financers negociats en mercats secundaris oficials com en forma de 
dipòsit, préstec, cessió temporal d'actius financers i altres anàlogues que portin aparellada l'obligació de la seva 
restitució. 
 
S'haurà d'evitar la realització d'operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels recursos financers. 
 
Els òrgans de govern hauran de comportar-se amb transparència informativa respecte del seguiment de les 
recomanacions contingudes en el codi de conducta.  
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III 

 
La Fundació compleix en la seva integritat les instruccions del Codi de conducta, tant amb el que respecte a les 
inversions financeres temporals en l'àmbit del mercat de valors. 
 
Els òrgans de govern, administració i direcció de la Fundació han encomanat a Andbank mitjançant la signatura 
d'un contracte de gestió discrecional de carteres, la inversió dels recursos propis disponibles de l'entitat i han 
establert, conjuntament amb aquesta societat, un sistema de selecció i gestió d'inversions que garanteix el 
compliment de la política d'inversions marcada pel Patronat i l'adequada gestió dels riscos assumits en les 
inversions financeres, excloent durant l’any 2020 les inversions en moneda estrangera per eliminar-ne el risc de 
fluctuació del tipus de canvi. 
 
Andbank compta amb una dilatada trajectòria que ofereix suficients garanties de competència professional i 
independència. En tot moment, les actuacions dels gestors es regeixen per criteris professionals i atenen al 
compliment de la normativa vigent. 
 
Caixabank i Banc Sabadell són entitats a través de les quals  la Fundació inverteix en Fons d’Inversió, amb 
l’assessorament de les respectives banques privades, sempre seguint els criteris de selecció i gestió marcats pel 
Patronat. 
 
 
Per a la selecció de les inversions financeres, la Fundació ha marcat una política que assegura que les inversions 
es realitzen en instruments caracteritzats per la seva seguretat, liquiditat, vessant ètica, sostenibilitat i 
rendibilitat, i s'enquadren dins dels límits de risc i diversificació marcats pel Patronat i la mateixa normativa que 
li és aplicable. 
 
La Fundació no realitza, com a norma general, operacions que responguin a un ús merament especulatiu dels 
recursos financers. 
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