
 

 

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA 

 

INFORME ANUAL RELATIU AL COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA 
SOBRE INVERSIONS FINANCERES TEMPORALES EFECTUADES DURANT 
L’EXERCICI 2018 

 

Per la present, jo Belén Noguera, Secretaria General del Patronat de la 
Fundació Bosch i Gimpera, domiciliada a Barcelona, CERTIFICA : 

 
I.- Que la Fundació, en el marc de les seves inversions dins l’àmbit del mercat 
de valors ha aplicat el que estableix el “Codi de Conducta relatiu a les 
inversions de les entitats sense ànim de lucre en l’àmbit del mercat de valors”, 
aprovat el 20 de febrer de 2019, pel Consell de la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors. 
 
 
II.- Que de les inversions financeres temporals que ha dut a terme la Fundació 
durant l’exercici 2018, el 13,35% del total s’han realitzat a través de l’empresa 
EDM GESTIÓN SAU SGIIC, de conformitat amb el contracte de gestió 
discrecional i individualitzada de cartera signat en data 28 de febrer de 2018. 
 
En aquest sentit, la Fundació compleix amb la recomanació de l’article 3.1 del 
Codi de Conducta. 
 
3.1.1 Correspon al Patronat de la Fundació la competència per seleccionar i 

gestionar les Inversions Temporals realitzades durant l’exercici econòmic de la 
Fundació. 
 

3.1.2 No obstant, el Patronat podrà delegar les funcions de selecció i gestió de 
les Inversions Temporals en qualsevol professional o assessor extern a la 
Fundació (d’ara en endavant, els “Assessors”), sempre i quan els Assessors 
tinguin els suficients coneixements tècnics i ofereixin suficients garanties de 
competència professional i independència. 

D’altra banda, la Fundació no ha realitzat inversions de les regulades o 
descrites en el punt 3.2.3 iii de l’esmentat Codi de Conducte. 

III.- Que la resta d’inversions financeres (86,65% del total) s’han realitzat 
mitjançant inversions en el Banc de Sabadell i el Banc de Santander.                          
. 

 

 

 



 

 

 

 

IV.- Així doncs, les inversions financeres que realitza la Fundació es recullen en 
el següent quadre: 
 
 

 Import a 31/12/2018    

Cartera Gestionada per EDM    

        Tresoreria  755.004,88 €  

        Renda Fixa 1.778.046,70 €  

        Mixtes 91.582,31 €  

        Renda Variable 1.137.509,26 €  

Total EDM 3.762.143,15 € 13,35% 

        Renda Fixa i dipòsits a termini 24.416.622,73 €  

        Dipòsit estructurat  €  

        Fons Immobiliari €  

        Altres  €  

Total Banc Sabadell i Banc Santander 24.416.622,73 € 86,65% 

TOTAL CARTERA 28.178.765,88 € 100% 
 
  
En conseqüència, la Fundació compleix el “Codi de Conducta de les Entitats 
sense ànim de lucre per a la realització d’inversions temporals en l’àmbit del 
mercat de valors”. 
 

I per a donar fe i als efectes que calgui, s’estén aquesta certificació a 
Barcelona, el dia 26 de juny de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Joan Elias      Dra. Belén Noguera 
Rector       Secretària General  
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