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CODI DE CONDUCTA PERA LA REALITZACIÓ D'INVERSIONS EN 
L'AMBIT DEL MERCAT DE VALORS DE LA FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS 
DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

1. La Fundació Lluís Alcanyís Universitat de Valencia de la Comunitat 
Valenciana (d'ara endavant FLA) és una entitat privada d'interès general, 
que es va constituir l' any 2005 amb l'objectiu de promoure i desenvolupar 
activitats formatives i assistencials sanitàries relacionades amb el procés 
formatiu dels estudiants de la Universitat de Valencia. 

 

1.1. L'entitat, classificada amb caràcter sociosanitari, no té ànim de 
lucre, sense perjudici que, eventualment, es puguen obtenir ingressos 
per les activitats fundacionals. 
 
 

1.2. L'objecte essencial de l'entitat és promoure, coadjuvar i 
fomentar el desenvolupament d' activitats docents teòriques, pràctiques 
i d'investigació  dels  ensenyaments  que   s'imparteixen a la Universitat 
de València, a fi d' obtenir una completa formació del seu alumnat 
adequada a les necessitats socials de cada moment i col-laborar amb la 
Universitat de València  en  la gestió d'activitats relacionades amb la 
prestació de serveis sociosanitaris. 

 

1.3. Formes d' actuació 

El desenvolupament de I' objecte de la FLA es farà, principalment, a 
través de les següents formes d' actuació: 

•establir, organitzar i gestionar centres de prestació de serveis 
sociosanitaris, en els quals I' alumnat de la Universitat de València puga 
adquirir I' experiència i coneixements pràctics necessaris i inherents als 
ensenyaments impartits en l' esmentada Universitat. 

•establir, organitzar i gestionar centres docents per al desenvolupament 
de les activitats docents que, previ conveni amb la Universitat de 
València, es determinen, amb subjecció a la normativa legal vigent. 

•establir, organitzar i gestionar activitats de prestació de serveis  
d'assistència o de suporta les activitats de la Universitat de València. 

•recaptar fons, recorrent fins i tot al finançament extern, per a utilitzar-
los en la consecució deis seus objectius. 

•proposar ensenyaments o programes d´estudi d´acord amb les 
necessitats socials. 
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•organitzar seminaris, cursos o ensenyaments teòrics i pràctics en àrees 
de coneixement relacionades amb l´activitat de la Universitat de 
València. 

•concertar programes de cooperació i convenis de col.laboració amb 
entitats públiques i privades per a l´adquisició de l´experiència pràctica 
de l´alumnat de la Universitat de València. 

•contribuir a la difusió de les activitats docents de la Universitat de 
València i a la adequada formació del seu alumnat 

I, en general, totes les activitats que puguen contribuir a la realització 
dels seus objectius principals.  
 

 

2. L´actuació de la FLA en els mercats de valors ve determinada pels següents 
principis: 
 

2.1. Principi de prudència 

La FLA desenvolupa les seues activitats amb recursos aportats per 
tercers, cosa que fa imprescindible mantenir la seguretat i la liquiditat 
sota consideracions de rendibilitat. Així doncs, la FLA no manté 
inversions de cartera en valors de renda variable a curt termini. 

Les inversions temporals es realitzaran sempre en valors mobiliaris i 
instruments financers de renda fitxa. 

 

2.2. Principi de coherència 

La FLA entén que té la obligació d´implementar polítiques formals per 
a gestionar els recursos financers, d´acord amb els valors organitzatius 
de compromís social. 

 

 

3. Sistemes de selecció i gestió 

La persona designada per la FLA per a plantejar les inversions a realitzar entre els 
diferents productes financers existents (sempre sota els principis de prudència i 
coherència) serà el Director General 

No obstant aço, el Patronat podrà decidir la contractació de l'assessorament 
professional de tercers. 
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La FLA no ha realitzat, ni realitzara en el futur, les següents operacions: 

• venda de valors en préstec a l'efecte (vendes a curt termini) 

• operacions intradia 

• operacions en el mercat de futurs i opcions 

• i qualsevol altra de naturalesa semblant 

 

 

4. Seguiment del Codi de Conducta 
 
La FLA inclourà, als informes anuals facilitats al Protectorat, un detall de 
l'acompliment del que es manifesta al present codi. Incloura, a més, els 
sistemes de gestió en vigor, així com el detall de les posicions mantingudes en 
inversions de cartera mobiliaria i posicions en els mercats de deute. 

 


