Per donar compliment a allò que estableix l’acord de 20 de febrer de 2019, del
Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel qual s’aprova el nou Codi de
Conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la realització d’inversions temporals, el
Patronat de la Fundació Universitària Vall d’Albaida, amb data 28 de març de 2019, va
acordar aprovar el que segueix:
CODI DE CONDUCTA PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS TEMPORALS
EN EL MERCAT DE VALORS

1. Personalitat i finalitat social
La Fundació Universitària Vall d’Albaida, d’ara endavant la Fundació, es una entitat
sense ànim de lucre, constituïda amb la finalitat principal la implantació i manteniment de
les activitats pròpies de la Universitat de València en la comarca de la Vall d’Albaida, així
promoure, finançar, desenvolupar o divulgar qualsevol activitat de caràcter científic,
docent o cultural relacionat amb la pròpia Universitat.
La Fundació figura inscrita en el Registre de Fundacions de la citada Comunitat amb
data 22 d’octubre de 1998, amb numero 318-V.

2. Inversions financeres de la Fundació: Política i Principis
Es considera bona pràctica disposar d’una política d’inversions ajustada als objectius
fundacionals, que especifique objectius i riscos de les inversions.
En este aspecte, donades les característiques d’esta Fundació i els objectius
fundacionals, els fons rebuts per al desenvolupament de l’activitat ordinària, seran
dipositats en compte corrent aperturat en Caixa Ontinyent.
No obstant, i per a que suposats extraordinaris que, a judici del Patronat, requeriren
una inversió financera expressa, la selecció de l’instrument tindrà en compte la seguretat,
la liquiditat i la rendibilitat de la inversió, observant els següents principis:
a) Coherència: l’estratègia d’inversió deu ser coherent amb el perfil i termini dels
passius i les previsions de tresoreria.
b) Liquiditat: s’invertirà en instruments financers suficientment líquids, considerant-se
apropiada la inversió en valors negociats en mercats regulats o sistemes
multilateral de negociació i la inversió en instruments de inversió col·lectiva amb
reemborsament diari harmonitzat a nivell europeu (UCITS) o equivalents.
c) Diversificació: Es diversificaran els riscos corresponents a les inversions
seleccionant una cartera composada per una pluralitat d’actius no correlacionats
entre sí, de distints inversions i amb diverses característiques des del punt de vista
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del seu risc.
d) Preservació del capital: en tot cas, es preservarà el capital dotacional.
e) No realització de determinades operacions: en cap cas es realitzaran operacions
apalancades o dirigides exclusivament a obtindré beneficis a curt termini.

3. Seguiment del codi: Informe anual i publicació.
Anualment, el Patronat emetrà Informe detallat sobre les inversions financeres
realitzades, si s’escau, indicant el grau de compliment dels principis anteriors.
Dit Informe es publicarà en la web de la Fundació i estarà a disposició del Protectorat
de Fundacions de la Comunitat Valenciana i de les persones físiques o jurídiques que
hagueren realitzat aportacions o subvencions a la Fundació.

DILIGUENCIA:
El present Codi de Conducta va ser aprovat pel Patronat de la Fundació Universitària
Vall d’Albaida, en sessió de 28-03-2019.
EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

Signat: Jorge Rodríguez Gramage

Signat:Antonio Carbonell Tatay.

