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INFORME SEGUIMENT DEL CODI DE CONDUCTA 
PER A LES INVERSIONS REALITZADES AL 2019

En acompliment d’allò que estableix l’Acord de 20 de febrer de 2019, del Consell de la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de Conducta relatiu a les inversions de les entitats 
sense fins lucratius, el Patronat de la Fundació General de la Universitat de València en data 19 de des-
embre de 2019 va acordar aprovar el següent:

CODI DE CONDUCTA PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS 
EN L’AMBIT DEL MERCAT DE VALORS 

1. La Fundació General de la Universitat de València, d’ara endavant, la Fundació, és una entitat sense 
finalitat lucrativa que es va constituir l’any 1983 i és una entitat de dret privat pertanyent al sector públic, 
que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar, conformement a les normes per les 
quals es regeix. La Fundació té consideració de medi propi instrumental i servei tècnic de la Universitat 
de València.

1.1. L’entitat és de finançament, promoció i servei; les prestacions seran gratuïtes, sense perjudici que 
eventualment es puguen obtenir ingressos per les activitats fundacionals i sempre que això no implique 
una limitació injustificada de l’àmbit dels seus possibles beneficiaris ni ultrapasse, en conjunt, el cost del 
servei que es preste, el qual no serà mai superior al seu preu de mercat.

1.2. L’objecte essencial de l’entitat és: 

1. Cooperar en el compliment dels fins de la Universitat de València. 

2. Ajuda en la docència, a la investigació, a la difusió cultural, a la formació humana integral dels possi-
bles beneficiaris i l’atenció integral a persones amb discapacitat

3. Els òrgans competents de la Fundació poden acordar i establir tota classe d’activitats sense cap altra 
limitació que la millor consecució dels fins dels apartats anteriors, entre els quals es troba la dotació de 
beques escolars i la realització d’activitats d’extensió cultural i de docència. 

4. El desenvolupament de l’objecte de la Fundació es farà entre d’altres a través d’alguna de les se-
güents formes d’actuació: 

• Promoció i desenvolupament d’activitats culturals diverses, en particular, en el camp de les arts plàsti-
ques i de la creació musical, entre altres, les representacions teatrals, musicals, co-reogràfiques i cine-
matogràfiques, així com exposicions d’art i manifestacions similars. 

• Promoció, creació de biblioteques, arxius i centres de documentació i prestació de serveis propis 
d’aquests. 

• Col·laboració en l’organització de congressos, cursos o seminaris acadèmics i científics. 



• Promoció de l’edició de llibres i altres publicacions. 

• Promoció i organització de la prestació de serveis als membres de la comunitat universitària. 

• Promoció i gestió d’activitats de cooperació i solidaritat amb països en vies de desenvolupament.

•  Promoció i desenvolupament d’activitats socials diverses.

• El foment i la realització d’activitats d’investigació científica i desenvolupament tecnològic.

2. L’actuació de la Fundació en els mercats de valors ve determinada per els següents principis: 

2.1 Principi de prudència: La fundació desenvolupa les activitats amb recursos aportats per ter-cers i 
amb recursos públics, és per això que entenguem que és imprescindible mantenir la seguretat i la liqui-
des sota consideracions de rendibilitat. Així doncs, la fundació 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 fixa. 

2.2 Principi de coherència: La fundació entén que té l‘obligació d’implementar polítiques formals per a 
gestionar els recursos financers, d’acord amb els valors organitzatius de compromís social. 

2.3 Principi de diversificació: La fundació durà a terme una adequada distribució de les inversions entre 
els diversos valors i altres actius financers, així com dels seus emissors.

Sota aquest criteri la Fundació procurarà que en tot moment hi hagi un equilibri entre els diversos valors 
i actius financers, així com entre els diferents emissors, de manera que es compensin entre sí els riscos 
i les oportunitats d’inversió.

2.4 Principi de preservació del capital: La fundació donarà especial importància a la preservació del ca-
pital, així doncs no realitzarà operacions apalancades o adreçades exclusivament a obtenir ganancies 
en el curt termini.

La fundació no ha realitzat, ni realitzarà al futur les següents operacions: 

- Operacions intradia

- Operacions en el mercat de derivats que no responguen a una finalitat de cobertura de riscos. 

- Vendes en curt que no responguen a una finalitat de cobertura de riscos.

- Contractes financers per diferencies.

3. Sistemas de selecció i gestió. 

La persona designada per la fundació, per plantejar les inversions a realitzar entre els diferents pro-
duc-tes financers existents, i sempre sota els principis establerts, serà el Gerent de la Fundació. 



No obstant, el patronat podrà decidir, la contractació de l’assessorament professional de tercers. 

4. Seguiment del Codi. 

La fundació inclourà als informes anuals facilitats al protectorat, els quals seran publicats a la pàgina 
web, un detall de l’acompliment del mani¬festat al present codi. També inclourà els sistemes de gestió 
en vigor així com detall de les posicions manteses en inversions de cartera mobiliària i posicions als 
mercats de deute. 

En 2019 no s’ha realitzat cap inversió financera.


