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1.- Objectiu específic de l’informe: 
 
 
 
Elaborar un Informe anual detallat i clar sobre el grau de compliment dels principis i 
recomanacions del Reglament intern del Codi de Conducta. 
 
Realitzar un informe de les operacions que s’hagin realitzat durant l’any, i de les 
recomanacions que tingui el Codi de Conducta. 
 
 
 
2.- Consideracions prèvies: 
 
 
La Fundació Nou Mil·lenni és una entitat privada sense ànim de lucre situada a 
Barcelona, va ser constituïda per voluntat dels fundadors, Sr. Joaquim Puig i Corcoy 
i  Sra. Mª Teresa Marcet Ballber l’any 2001. 

Està inscrita en el registre de Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el 
número 1625. 

La Fundació Nou Mil·lenni va ser creada amb el desig de contribuir  a la creació d’una 
societat millor, en especial atenció a la infància,  a l’adolescència i a la joventut, 
indiferentment  de la seva procedència, i puguin assolir els seus somnis i aspiracions.  

La Fundació Nou Mil·lenni impulsa projectes que donin respostes als reptes que 
planteja la societat, arribant al màxim de situacions de risc social  i personal. 

Tal i com especifica el punt 2.5. de l’Acord de 20 de febrer de 2019 del Consell de la 
CNMV, en el cas que les entitats sense ànim de lucre amb una cartera d’inversió que 
tingui un volum d’instruments financers significatiu (és a dir, superior als 10 milions 
d’euros) haurien de comptar amb la funció de control intern per comprobar el 
compliment de la seva política d’inversions i asegurar que comptin en tot moment amb 
un sistema adequat de registre i documentació de les operacions i custòdia de les 
inversions. Aquesta funció hauria de comptar amb suficient autoritat i independència i 
desenvolupar-se per personal amb coneixements adequats. 
 
ESFFA, S.L., assumirà la tasca de Seguiment del Codi de Conducta  i haurà d’assegurar 
que si la Fundació tingués página web, l’informe figurarà dins la web. Aquesta web ha 
estat construida durant any 2020. 
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La vocació de la Fundació Nou Mil.lenni (entitat inversora) no és financera. És solidària 
amb els nens i les famílies. El rendiment de la cartera de la Fundació és per ajudes a la 
infància. 

El que es pretén és obtenir un rendiment a un capital a mig i llarg termini. 

La cartera d’actius de la Fundació ha de ser líquida i diversificada. 

S’ha de cercar un equilibri entre la protecció del capital invertit i la rendibilitat 
obtinguda. 
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3.- Codi de conducta 
 
3.1.Àmbit d’aplicació 
 
El Codi de Conducta de la Fundació Nou Mil.lenni, és aplicable i correcte per a entitats 
sense ànim de lucre que realitzen inversions financeres temporals en instruments 
financers subjectes a la supervisió de la CNMV. 
 
Entre les entitats sense ànim de lucre trobem les Fundacions. 
 
 
3.2. Comitè d’inversions 
 
La Fundació Nou Mil.lenni compta amb mitjans humans i materials, i amb sistemes de 
selecció i gestió de les seves inversions en instruments financers que estan adequats i 
proporcionats al volum i la naturalesa de les inversions que es realitzen o os poden 
realitzar en un futur. 
 
S’ha creat un Comitè d’inversions format per tres persones de la Fundació i dos 
assessors externs que decideixen sobre les inversions són: 

 Joaquim Puig Corcoy 
 Joan Puig Corcoy 
 Jordi Viladot Pou (assessor extern) 
 David Horna Marcos (assessor extern) 
 Mercè Navarro (secretària) 

 
Qui tenen coneixements financers i experiència suficient per la pressa de decisions 
d’inversió. El Comitè ofereix suficients garanties de competència professional, 
coneixements tècnics i d’independència, i que no es veu afectat per conflicte d’interès 
(veure Annex 1). 
 
Aquest comitè es reuneix com a mínim un cop al trimestre. 
 
El volum d’actius gestionats, a 31 de desembre del 2020, té un valor de 19.165.763,08 
euros (veure Annex 2). 
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3.3. Política i selecció d’inversions 
 
 
La cartera de la Fundación Nou Mil.lenni (FNM) segueix l’objectiu de trobar l’equilibri 
entre la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents possibilitats 
d’inversió, atenent a les condicions del mercat en el momento de la contractació. 
 
L’estratègia d’inversió és coherent amb el perfil i les previsions d’ingrès de tresoreria 
(un milió d’euros/any). També es diversifica el risc corresponent, al invertir en actius 
no correlacionats entre si, de diferents emissors i de diferent naturalesa (renda fixa, 
renda variable i tresoreria), utilitzant els vehicles d’inversió idonis (compra directe de 
l’actiu, o bé indirecte, a través d’un fons d’inversió-FI- o ETFs). 
 
Un altre objectiu és preservar la liquidesa de les inversions. La FNM inverteix en 
valors o instruments financers negociats en mercats regulats o sistemes multilaterals de 
negociació (com BME per accions i bons corporatius), i la inversió en institucions 
d’inversió col.lectiva (IIC) amb reemborsament diari i harmonitzades a nivel europeu 
(UCITS) o equivalents. 
 
Els valors que formen part de la cartera estan sota la supervisió de la CNMV, a part de 
la tresoreria que està en comptes corrents bancàries (Caixabank, BBVA i Inversis). 
 
Un 41,12% està invertit, directament en una cartera d’accions amb una política de 
dividends estable que asseguri un fluxe recorrent d’ingressos. Es tracta d’accions de 
grans empreses europees i americanes. Cal destacar les empreses suïsses del sector 
farmacèutic. Totes les accions es caracteritzen per ser molt líquides (amb grans volums 
de negociació) i que reparteixen un elevat dividend. En aquest actiu (accions) a part 
d’invertir en euros, també s’inverteix en dòlars (USD) i francs suïssos. 
 
El 31,23% de la cartera està invertit en Fons d’inversió (veure Annex 3). Aquest 
producte és apte per la fundació per les següents raons: 

 
o Un FI és un patrimoni constituït por l’aportació de diverses persones, els 

partícips del fons, que son els propietaris últims del capital invertit. 
 

o Un FI està administrat per una Societat Gestora que és responsable de la 
seva gestió i per una Entitat Dipositaria que fa custòdia dels valors i de 
l’efectiu del fons i fa funcions de garantia i vigilància de les inversions 
decidides per la Societat Gestora.  
 

o La CNMV (“Comisión Nacional del Mercado de Valores”) supervisa i 
inspecciona de forma estricte tant a la Societat Gestora com a l’Entitat 
Dipositaria. 
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o El patrimoni del FI està fora del balanç de la Societat Gestora i de 
l’Entitat Dipositaria i és auditada externament. La seva solvència 
dependrà únicament de la solvència dels valors o productes en que 
estigui invertit en cada moment. 
 

o Cada dia el partícip coneix el Valor Liquidatiu de la seva participació en 
el FI i tant la seva comptabilització com el seu seguiment son senzills. 
Aquest valor liquidatiu s’obté per la divisió entre el valor total del 
patrimoni del fons i el número de participacions en circulació. 

 
o El FI es pot liquidar en qualsevol moment sense cap cost per part del 

partícip.1 

 
Per tant es compleix amb els principis de coherència, liquiditat i diversificació. Malgrat 
no es pugui garantir el capital, a llarg termini, en funció de la naturalesa i del risc del FI, 
un objectiu de la gestió és la preservació del capital. 

 
Els fons d’inversió escollits estan posicionats majoritàriament en accions d’empreses de 
primer nivell mundial, siguin europees, americanes, japoneses o de països emergents, 
minimitzant així el risc de crèdit de l’emissor. 
 
Els FI en els que s’inverteix majoritàriament no assumeixen el risc divisa ja que estan 
denominats en euros. Els que no, estan denominats en USD.  
 
Un 22,36 % està invertit en Renta fixa, en bons majoritàriament corporatius, d’empreses 
de telecomucacions (Cellnex), tecnologia (Apple), i bancs (Banc Santander, Goldmand 
Sachs i Citigrup). S’observa una concentració en el sector financer, malgrat la reducció 
que es va fer durant l’exercici 2020, al vendre el bo de BBVA. 
 
Són bons que tenen liquiditat diària, sobretot en aquest moments on hi ha liquidesa en el 
mercat de deute, gràcies a les injeccions de capital del BCE. 
 
Però si hi hagués un problema de liquidesa en el mercat del deute, i més concretament 
en la solvencia dels bancs per l’exigència de capital, el deute subordinat podría patir 
més que el deute senior de les mateixes entitats. Aquest risc es compensa amb un elevat 
cupó que serveix per obtener la tresoreria per fer front les necessitats de la Fundació. 
 
Finalment, cal destacar que un 2,49% està a tresoreria en comptes corrents i un 2,79% 
final en un ETF sobre Eurostoxx 50 que reparteix dividend. 
 

                                                 

1 Hi han fons d’inversió que no és així i la seva liquiditat està limitada i depèn de certes condicions, però 
no és el cas del fons d’inversió de la FNM. 
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La Fundació no ha portat a terme inversions especulatives amb derivats2, ni ha fet 
vendes en curt3. 
 
Tampoc s’ha endeutat en cap crèdit bancari, ja que el 100% del finançament del 
patrimoni de la Fundació és amb aportacions o donacions. 
 
 
4.- Avaluació dels criteris ESG de la cartera d’accions de renda variable. 

 
Donat l’augment de la rel.levància dels criteris de sostenibilitat a l’hora de prendre 
decisions d’inversió, aquest informe analitza la cartera de renda variable de la Fundació.  
Es tracta d’avaluar el compromís de les empreses amb els criteris ESG (sigles en anglès 
de Environmental, Social and Governance). 
 
Es tenen en compte els riscs de sostenibilitat des d’una perspectiva financera, és a dir, el 
risc de que un succés mediambiental, social o de govern d’empresa pugui produir un 
impacte negatiu significatiu en la inversió.  
 
S’ha fet un estudi de la cartera on es pot veure: 
 

 En relació als factors relacionats ambe el Mediambient (Environmental), veiem 
que 17 de les 25 empreses (68%) segueixen una Política contra el canvi climàtic 
i només 2 (8%) no ho fan. La resta no tenen la informació disponible. 

 En relació als factors relacionats amb el Govern de l’empresa (Governance), 
s’observa que en 10 de les 25 empreses (40%) els directius tenen la seva 
retribució vinculada al compliment dels objectius de sostenibilitat. I que de mitja 
el 75,07% tenen consellers independents. 

 En relació als factors relacionats amb la Societat (Social), 19 de les 25 (76%) 
tenen polítiques que persegueixen el benestar dels treballadors i els seu 
compromís amb al societat. La resta no tenen la informació disponible. 

 Finalment, segons un anàlisi que fa Standard and Poors i que Bloomberg difon, 
que aporta una qualificació en funció dels criteris ESG a través del seu S&P 
Global ESG Rank. Aquest índex es basa en qüestions individuals sobre 
diferents criteris de compliments en termes de Mediambient, Govern de 
l’empresa i Societat. En un rang del 0 al 100, el compromís que té la cartera de 
renda variable de la FNM s’avalua amb un 84,36, el que demostra la qualitat 
dels estàndards de la cartera amb la sostenibilitat. 

 
 

                                                 

2 No ha realitzat ni compra/venda de futurs, ni compra/venda d’opcions. 

3 No ha realitzat cap venda a crèdit, és a dir, no ha demanat un préstec de títols per posar-se a la baixa de 
cap valor, esperant una caiguda d’aquests i per poder-los comprar a un preu inferior. 



 
                                                                                                                                             C.I.F: B62294376 

 

  

EsFFA
     

 
5.- Recomanacions finals: 
 

Dins de la página web s’hauria de poder consultar el present informe de Seguiment del 
Codi de conducta. 

La cartera actual és coherent amb la política d’inversió de la Fundació Nou Mil.lenni, 
està diversificada i és líquida, que permet tenir un rendiment anual fruit dels dividends, 
els interessos dels productes de deute.  

Estaria bé que el comitè d’inversions incorporés paulatinament en els seus procediments 
d’inversió i anàlisi, criteris que permetin integrar els riscs ESG en els seus procediments 
de gestió. 

S’hauria de valorar el risc de mercat i de liquidesa del bo subordinats. Aquest risc 
mentre el BCE injecti diners al sistema, no és molt evident, ja que asegura la liquidesa 
dels títols.  
 
Finalment, es recomana un seguiment trimestral de l’evolució de la cartera en el Comitè 
d’inversions, com s’està fent fins ara. 
 

 

 

 

Oscar Elvira                                                 
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Annex 1. Membres del Comitè d’inversions 

 

Joaquim Puig Corcoy 

És llicenciat en Ciències Econòmiques. Té àmplia experiència profesional en 
Laboratoris Famacèutics.  
 

Joan Puig Corcoy 

És llicenciat en Enginyeria. Té àmplia experiència profesional en Laboratoris 
Famacèutics.  
 

Mercè Navarro 

És llicenciada en Ciències Econòmiques. Posteriorment va obtenir el Màster en Direcció 
Financera a la UPF-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. 
 

Jordi Viladot Pou 

És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
És el gestor i President de Gesiuris Asset Management des de 2002. Compte amb 
experiència en la gestió des de 1998, anteriorment va exercir labors de broker durant 12 
anys.  
A més és professor associat de finances de la UPF-Barcelona School of Management de 
la Universitat Pompeu Fabra. 
 

David Horna Marcos 

És llicenciat en Finances i Comptabilitat per la Facultat d’Economia i Empresa de 
Saragossa, posteriorment va obtenir el Màster de Mercats Financers en la UPF-
Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Compta amb la 
certificació oficial EFA (European Financial Advisor) i ha passat amb èxit el CFA 
(level 1). 
Col·labora amb la UPF-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu 
Fabra en els Màster de Mercats Financers i de Banca i Finances com a profesor i mentor 
de Treball Fi de Màster. 
El David es va incorporar al Departament de Gestió de Gesiuris al 2017. És gestor des 
de 2019. 
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Annex 2. Composició de la cartera 
 
 

 
 

TIPUS ACTIU Total Percentatge 
Comptes corrents 478.021,98 2,49% 
ETF 534.407,28 2,79% 
IIC 5.985.609,15 31,23% 
Renda fixa 4.285.993,30 22,36% 
Renda variable 7.881.731,37 41,12% 
TOTAL 19.165.763,08 100,00% 
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