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CCOO aconseguim que BBVA avanci en les 
compensacions MiFID  

 

L’acord de Formació MiFID que es va signar a finals de l'any passat, naixia per regular i emmarcar l'esforç de 
la plantilla, per adaptar-se a la formació requerida per la normativa MiFID i acreditar les capacitats per al 
desenvolupament de la funció de cada Força de Venda. 
 

L'organització caòtica, la incomunicació entre Departaments i la interpretació errònia i interessada del text 
per part del Banc, es van posar de manifest en la seva negativa a considerar el reconeixement i el dret a les 
compensacions pactades en l'Acord, per a totes les persones que havien superat les proves; una postura 
totalment incomprensible quan va ser el mateix Banc qui va forçar a la matriculació i estudi d'aquests 
cursos. Per això, es va fer una carta conjunta, demanant explicacions sobre aquest tema i exigint resoldre 
el caos que el mateix banc havia generat. 
 

En la reunió de la Comissió de Formació d'ahir dia 24 de maig, gràcies a la insistència i esforç de negociació 
de CCOO, entre d’altres temes, BBVA ha reconegut el següent: 
 

· A les persones que exerceixen la funció de Direcció comercial 
Contigo i Gestores/s Pime, i que han obtingut la seva certificació, 
se'ls aplicaran les mateixes compensacions contingudes en l'Acord 
que a la resta de Forces de Venda. 

 

· Al col·lectiu de Gestors i gestores Comercials que el banc no va 
matricular en el CAFI, per estar realitzant l’EIP o l’EFA, i van aprovar 
aquesta certificació, el banc els reconeix 4 dies de lliure disposició. Si 
en els pròxims 18 mesos, aquestes persones se les promocionés a una funció que requereixi EIP/EFA, 
també se'ls compensarà amb 4 punts DOR. 

 

· El Banc manifesta que els Gestors/es comercials NO poden comercialitzar productes “complexos”, 
encara que disposin de la certificació precisa per a fer-ho. Referent a aquest punt, exigim que el sistema 
informàtic no permeti la contractació d'aquests productes, i per tant, es s’adeqüïn els objectius individuals a 
l'escassa gamma de productes bancaris que queden. No volem que cap persona cometi faltes disciplinàries 
per culpa de la pressió dels seus responsables. 

 

· Igualment, el Banc comunica que, per determinades Forces de Venda, les acreditacions “objectiu” 
superades, se'ls aplicarà igualment les compensacions fixades en l'Acord. 

 

Per tot això, felicitem a totes aquelles persones que es beneficiaran d'aquests dies de descans, com a 
compensació al seu enorme esforç.  
 

Com queda demostrat, la creació de la Comissió de Formació, complementa l'Acord de Formació MIFID i 
demostra que el camí de la negociació és la millor manera d'entendre’s, deixant la confrontació en els 
tribunals només per quan la via del diàleg ha quedat totalment esgotada. És també un exemple del treball 
sindical de CCOO, que fructifica en beneficis per a la plantilla i que només és possible amb la teva afiliació. 
Si no estàs afiliat/da, aquest és el moment.     
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