
Fitxa d’afiliació   data ............. / ................ / …..........
 

Nom i cognoms .............................................................................................................................
 

DNI .…….........…….......................................   Telèfon …........................... ..........................…......... Data naixement   ............. / .....
 

Adreça ............................................ ...................................................
 

Població .............. ...............................................................................................................
 

Empresa/centre de treball ......................... .............................................................
 
Correu electrònic ……………………………………....…............................................................

 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S             
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICI NA                           

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar  al meu compte els imports 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periò dic        
 

Localitat ......................................... .........................................
 

 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o en via- la directament a Via Laietana, 16

 
 

 

 

 

Federació de Serveis de CCOO de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 
@.... - www.ccoo-serveis.cat  - APP ccoo-serveis.cat

s. financer                                                              
 

MIFID II: CNMV PUBLICA LA GUIA TÈCNICA
CNMV ha publicat la Guia Tècnica definitiva sobre la formació de MifidII que recull 
les propostes presentades per CCOO en el període d'al·legacions, tals com:
 
 

- Que es pugui convalidar la formació rebuda en l'obtenció de titulacions universitàries 
de grau i postgrau que versin sobre aquestes matèries.
 
- Que es pugui convalidar la 
 
- Que es moduli la formació i que solament sigui necessari realitzar formació que 
completi el temari establert per les Directrius.
 
- Que les pròpies entitats pugui
recórrer a formadores externes i/o certificadores externes.
 
- Que es requereixi a les entitats que pos
els mitjans necessaris per adquirir els coneixements i competències.
 
 

No obstant això ha obviat aspectes fonamentals que també havíem plantejat CCOO i que no han 
estat recollits en la guia: 
 
 

- No ha tingut en compte que es valori l'experiència dels anys treballats com a bancaris i 
bancàries exercint funcions comercials, a l'efecte de
temari. 
 
- No ha entrat a fer valoracions pel que fa a establir compensacions per les
d’autoestudio que requereix aquesta formació.
 
- No contempla la participació de la Representació Laboral en l'òrgan d'administ
comissió que es crea a 
 
- No diu que la responsabilitat davant tercers ha de recaure en les entitats i no en les 
persones de la plantilla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data ............. / ................ / …..........  

................................................................................................................................................................................................................. 

............   Telèfon …........................... ..........................…......... Data naixement   ............. / ............... / …............. 

Adreça ............................................ .................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  Codi postal ..... ..................................... 

.................................................................................................................................................................... 

……………………………………....….....................................................................…....   
                     Signatura d’afiliació:  

              
                          DC  COMPTE 

u compte els imports corresponents. 

Localitat ......................................... ......................................... Signatura d’ordre de domiciliació: 

la directament a Via Laietana, 16 -2n – 08003 BARCELONA) 

PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aque
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi am
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902

de Serveis de CCOO de Catalunya – nom empresa  
Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 

serveis.cat adherida a l’

s. financer                                                              

MIFID II: CNMV PUBLICA LA GUIA TÈCNICA
 

CNMV ha publicat la Guia Tècnica definitiva sobre la formació de MifidII que recull 
les propostes presentades per CCOO en el període d'al·legacions, tals com: 

Que es pugui convalidar la formació rebuda en l'obtenció de titulacions universitàries 
de grau i postgrau que versin sobre aquestes matèries. 

Que es pugui convalidar la formació interna ja rebuda i impartida per les entitats.

Que es moduli la formació i que solament sigui necessari realitzar formació que 
completi el temari establert per les Directrius. 

Que les pròpies entitats puguin ser formadores i puguin acredita
recórrer a formadores externes i/o certificadores externes. 

Que es requereixi a les entitats que posin a disposició del personal rellevant el temps i 
els mitjans necessaris per adquirir els coneixements i competències.

això ha obviat aspectes fonamentals que també havíem plantejat CCOO i que no han 

No ha tingut en compte que es valori l'experiència dels anys treballats com a bancaris i 
bancàries exercint funcions comercials, a l'efecte de convalidar determinats aspectes del 

No ha entrat a fer valoracions pel que fa a establir compensacions per les
autoestudio que requereix aquesta formació. 

No contempla la participació de la Representació Laboral en l'òrgan d'administ
 les entitats financeres. 

No diu que la responsabilitat davant tercers ha de recaure en les entitats i no en les 
persones de la plantilla. 

PROTECCIÓ DE DADES:  

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aquests fitxers es el manteniment 
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. 
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als 
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902 

adherida a l’union network international    

s. financer                                                               Juny 2017 

MIFID II: CNMV PUBLICA LA GUIA TÈCNICA  

CNMV ha publicat la Guia Tècnica definitiva sobre la formació de MifidII que recull bastants de 

Que es pugui convalidar la formació rebuda en l'obtenció de titulacions universitàries 

formació interna ja rebuda i impartida per les entitats. 

Que es moduli la formació i que solament sigui necessari realitzar formació que 

n ser formadores i puguin acreditar sense necessitat de 

disposició del personal rellevant el temps i 
els mitjans necessaris per adquirir els coneixements i competències. 

això ha obviat aspectes fonamentals que també havíem plantejat CCOO i que no han 

No ha tingut en compte que es valori l'experiència dels anys treballats com a bancaris i 
convalidar determinats aspectes del 

No ha entrat a fer valoracions pel que fa a establir compensacions per les hores 

No contempla la participació de la Representació Laboral en l'òrgan d'administració o 

No diu que la responsabilitat davant tercers ha de recaure en les entitats i no en les 



 

 

 

s.financer 

Federació de Serveis de CCOO de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45
@... - www.serveis-ccoo.cat  - APP serveis-ccoo.cat

CCOO requerirem a les entitats financeres que facin ús de la flexibilit
Tècnica i modifiquin la seva política formativa pel que fa a MIFID 
 
 

1. Es paralitzi la formació en aquelles entitats on s'havia optat pel model estricte de 
formació íntegra externa amb examen de 
 
2. Es substitueixi el model formatiu integral pel model formatiu modular.
 
3. Es doni participació a la RLT en la Comissió MIFID 
d'administració), ja que es tracta d'una comissió de formació.
 
4. Es reconegui que aquesta formació té caràcter obligatori per al personal rellevant i, 
per tant, tal i com estableix el Considerant 79 de la Directiva MIFID 
Guia Tècnica, les entitats donin el temps i els mitjans necessaris per a la seva realització. 
I això vol dir que la formació i preparació de proves es realitzi dins 
això no és possible, es donin les compensacions adequad

 
 
A més de tot això CCOO requerim 
 
 

- Elaborin plans de contingència per adaptar els llocs de treball i competències perquè 
no es puguin aplicar “mesures objectives” traumàtiques.
 
- Subscriguin segurs de 
davant possibles demandes o reclamacions.
 
- Es revisin els codis de conducta de les entitats, amb la participació de la 
representació laboral, incorporant principis de la deontologia de la p
de l'objecció de consciència.
 

CCOO emplacem a les entitats perquè s'acabi amb el despropòsit en què s'està convertint aquest 
tema per a les bancàries i els bancaris i que la formació 
coneixements necessaris sense exigències més enllà de l'establert per la guia tècnica.
 
Així mateix estarem enfront d'aquelles empreses que no garanteixin la empleabilidad de les 
persones i de les que pretenguin descarregar tota la responsabilitat sobre les plantille
 
 
 

de Serveis de CCOO de Catalunya  – nom empresa  
Tel. 93 481 27 45 

ccoo.cat 
adherida a l’

a les entitats financeres que facin ús de la flexibilit at que els permet la Guia 
Tècnica i modifiquin la seva política formativa pel que fa a MIFID II i per a això els instem 

Es paralitzi la formació en aquelles entitats on s'havia optat pel model estricte de 
formació íntegra externa amb examen de certificació a través de EFPA o CFA o similar.

substitueixi el model formatiu integral pel model formatiu modular.

Es doni participació a la RLT en la Comissió MIFID II (o si escau, òrgan 
d'administració), ja que es tracta d'una comissió de formació. 

Es reconegui que aquesta formació té caràcter obligatori per al personal rellevant i, 
com estableix el Considerant 79 de la Directiva MIFID 

Guia Tècnica, les entitats donin el temps i els mitjans necessaris per a la seva realització. 
I això vol dir que la formació i preparació de proves es realitzi dins 
això no és possible, es donin les compensacions adequades. 

A més de tot això CCOO requerim a les entitats financeres a que: 

Elaborin plans de contingència per adaptar els llocs de treball i competències perquè 
no es puguin aplicar “mesures objectives” traumàtiques. 

Subscriguin segurs de responsabilitat civil que emparin a les persones de la plantilla 
davant possibles demandes o reclamacions. 

Es revisin els codis de conducta de les entitats, amb la participació de la 
representació laboral, incorporant principis de la deontologia de la p
de l'objecció de consciència. 

CCOO emplacem a les entitats perquè s'acabi amb el despropòsit en què s'està convertint aquest 
els bancaris i que la formació es circumscrigui a l'adquisició dels 

s necessaris sense exigències més enllà de l'establert per la guia tècnica.

Així mateix estarem enfront d'aquelles empreses que no garanteixin la empleabilidad de les 
pretenguin descarregar tota la responsabilitat sobre les plantille

 
 
 
 

adherida a l’union network international    

at que els permet la Guia 
i per a això els instem a que: 

Es paralitzi la formació en aquelles entitats on s'havia optat pel model estricte de 
certificació a través de EFPA o CFA o similar. 

substitueixi el model formatiu integral pel model formatiu modular. 

(o si escau, òrgan 

Es reconegui que aquesta formació té caràcter obligatori per al personal rellevant i, 
com estableix el Considerant 79 de la Directiva MIFID II i disposa la pròpia 

Guia Tècnica, les entitats donin el temps i els mitjans necessaris per a la seva realització. 
I això vol dir que la formació i preparació de proves es realitzi dins l’horari de treball i, si 

Elaborin plans de contingència per adaptar els llocs de treball i competències perquè 

responsabilitat civil que emparin a les persones de la plantilla 

Es revisin els codis de conducta de les entitats, amb la participació de la 
representació laboral, incorporant principis de la deontologia de la professió i la protecció 

CCOO emplacem a les entitats perquè s'acabi amb el despropòsit en què s'està convertint aquest 
circumscrigui a l'adquisició dels 

s necessaris sense exigències més enllà de l'establert per la guia tècnica. 

Així mateix estarem enfront d'aquelles empreses que no garanteixin la empleabilidad de les 
pretenguin descarregar tota la responsabilitat sobre les plantilles. 

 


