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INFORME ANUAL SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA
Any 2019
I
L’article 333-10 del Codi Civil de Catalunya exigeix presentar un informe anual sobre el grau de
compliment del Codi de Conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre per a la realització
d’inversions financeres temporals, conforme a la normativa vigent segons l’Acord de 20 de novembre de
2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (B.O.E. 8 de gener de 2004), pel qual
s’aprova el Codi de Conducta.
II
La Fundació Pro Vida de Catalunya, compleix en la seva integritat les instruccions del Codi de Conducta.
La Fundació Pro Vida de Catalunya és una entitat sense ànim lucratiu que té com objectiu primordial
fomentar i desenvolupar tota mena d’activitats encaminades a la promoció al valor social i personal de la
vida humana i dels drets humans inherents a ella, i la seva defensa, ajuda i protecció des de la concepció a
la mort natural.
La Fundació Pro Vida de Catalunya selecciona les inversions financeres per tal d’assolir i garantir
l’acompliment dels fins fundacionals, i no realitza operacions que responguin a un ús merament especulatiu
dels recursos financers.
El patronat, òrgan de govern i administració de la Fundació, ha establert uns criteris de selecció
d’inversions que segueixen la normativa vigent, perquè hi hagi una gestió dels riscs assumits en les
inversions financeres.
La Fundació Pro Vida de Catalunya, per a la selecció de les inversions financeres, ha marcat unes directrius
que asseguren que les inversions es realitzen en instruments caracteritzats per la seva seguretat, liquiditat i
rendibilitat, i s’enquadren dins dels límits de risc i diversificació marcats pel patronat i la pròpia normativa
que li sigui d’aplicació.
La direcció de l’entitat, seguint els principis i criteris dalt desenvolupats, seleccionarà aquells productes
financers existents al mercat que més s’ajustin a les necessitats financeres de la Fundació, assegurant la
liquiditat de les inversions i, per sobre de tot, respectant el principi de prudència. El patronat podrà decidir
la contractació de l’assessorament professional de tercers. Si escau, la Fundació Pro Vida de Catalunya
informarà i exigirà el compliment d’aquest Codi de Conducta als gestors professionals que contracti per a
aquests serveis.
La Fundació Pro Vida de Catalunya es compromet a comportar-se amb transparència informativa pel que fa
al seguiment del codi de conducta. En aquest sentit, aquest codi es farà públic en format electrònic, i
s’emetrà un informe anual del compliment d’aquest codi que serà enviat al Protectorat de la Generalitat.
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