POLÍTICA D’INVERSIONS
INTRODUCCIÓ
L'Associació Catalana per la Pau fa seu l'acord aprovat per la Comissió Nacional del
Mercat de Valors el 20 de novembre de 2003 i publicat al BOE del 8 de gener de
2004, pel qual s'aprova el Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per
a la realització d'inversions temporals. Tindrà en compte les recomanacions i
principis que estableix el present decret i informes del seu seguiment, com ho ha
fet des de la publicació del mateix, en les seves memòries anuals i sempre que
sigui requerit.
Codi de conducta de l'Associació Catalana per la Pau per a la realització
d'inversions temporals de mercat de valors
1. Àmbit d’aplicació
Serà aplicable per l'Associació Catalana per la Pau com a entitat sense ànim de
lucre, tant a la seu central, com en les diverses delegacions i seus, si fos el cas.
a) Inversions temporals
A efectes del que disposa aquest Codi, es consideren inversions temporals
aquelles que tinguin aquesta condició conforme al Pla General de Comptabilitat,
aprovat pel Reial Decret 1643/1990, de 20 de novembre, sempre que es tracti
d'inversions en actius amb venciment no superior a un any, així com aquells actius
a major termini que s'adquireixin o mantinguin amb la finalitat de beneficiar a curt
termini les variacions en els seus preus.
b) Valors mobiliaris i instruments financers
A efectes d'aquest Codi, tenen la consideració de valors mobiliaris i instruments
financers aquells compresos en l'article 2 de la Llei del Mercat de Valors, així com
les participacions en institucions d'inversió col·lectiva.
2. Principis i recomanacions
S'establiran sistemes de selecció i de gestió d'inversions.
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L'Associació Catalana per la Pau tindrà establerts sistemes de selecció i gestió
proporcionats al volum i naturalesa de les inversions financeres temporals que
realitzi. En qualsevol cas, la Junta Directiva, i més en concret el departament
d'Administració, comptaran amb els suficients coneixements tècnics, per la qual
cosa podran decidir la contractació de l'assessorament professional de tercers
que, al seu parer, ofereixin prou garanties de competència professional i
independència.
3. Selecció d’inversions
a) Per a la selecció de les inversions financeres temporals, es valorarà en tots els
casos la seguretat, liquiditat, principis ètics, mediambientals i de rendibilitat que
ofereixin les diferents possibilitats d'inversió, vigilant sempre que es produeixi el
necessari equilibri entre aquests principis, atenent les condicions del mercat en el
moment de la contractació, i mai realitzarà inversions que violin aquests principis.
b) L’Associació Catalana per la Pau diversificarà els riscos corresponents a les seves
inversions. A més, i a fi de preservar la liquiditat de les seves inversions, negociarà
amb les entitats el rescat de les inversions sense cost, efectuant les seves
inversions temporals en valors o instruments financers negociats en mercats
secundaris oficials.
c) L’Associació Catalana per la Pau no realitzarà operacions que responguin a un ús
merament especulatiu dels recursos financers.
4. Seguiment del Codi
La Junta Directiva de l'Associació Catalana per la Pau es comportarà amb
transparència informativa respecte del seguiment de les recomanacions
contingudes en aquest codi de conducta.
La Junta Directiva presentarà un informe anual sobre el grau de compliment de
l'esmentat codi per a coneixement de les persones associades.

Barcelona, 11 d’octubre de 2012
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