
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: DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ DE CCOO, LA GUIA 
DE LA CNMV REBAIXA LES EXIGÈNCIES FORMATIVES
 
 
Tal com ja ens va manifestar la CNMV en la reunió que CCOO vam mantenir amb aquest 
organisme el passat 22 de març, ens trobem amb una guia tècnica on preval el 
la flexibilitat perquè les entitats puguin adaptar els programes formatius a les seves 
necessitats, i on s'han tingut en compte moltes de les peticions que 
arribar a través del nostre informe
que estava suposant el model de formació MIFID 
d'entitats financeres. 
 
Així, aquesta guia tècnica ha recollit les nostres propostes sobre:
 
• Convalidar la formació rebuda en l'obtenció de titulacio
postgrau que versin sobre aquestes matèries.
 
• Convalidar la formació interna j
 
• Que es moduli la formació i que només 
temari establert per les Directrius.
 
• Que les mateixes entitats puguin ser formadores i acreditadores sense necessitat de 
recórrer a formadores externes i / o certificadores externes.
 
• Que es requereixi a les entitats que posin a disposició del person
els mitjans necessaris per adquirir els coneixements i competències.
 
Tanmateix, no podem donar-
plena a les entitats perquè, sota el seu criteri i responsabilitat, optin pel m
que més els convingui, podent aquestes seguir apostant per models formatius externs que 
imparteixin una formació completa del temari i fins i tot, exigir la certificació a través 
d'entitats certificadores externes i diferents a l'entitat form
 
 

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

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

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

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

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

Empresa/centre de treball ......................... ........................................................................................................................................................................ 

Correu electrònic ……………………………………....….............. .......................................................…....   
                     Signatura d’afiliació:  

              
                          DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar  al meu 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
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 a
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 amb altres entitats. 
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web d
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 
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

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

serveis.cat adherida a l’
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MIFID II: DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ DE CCOO, LA GUIA 
DE LA CNMV REBAIXA LES EXIGÈNCIES FORMATIVES

 

Tal com ja ens va manifestar la CNMV en la reunió que CCOO vam mantenir amb aquest 
organisme el passat 22 de març, ens trobem amb una guia tècnica on preval el 
la flexibilitat perquè les entitats puguin adaptar els programes formatius a les seves 
necessitats, i on s'han tingut en compte moltes de les peticions que 

a través del nostre informe. L'objectiu era alleujar la càrrega i la pressió formativa 
que estava suposant el model de formació MIFID II pel que havien optat la majoria 

Així, aquesta guia tècnica ha recollit les nostres propostes sobre: 

• Convalidar la formació rebuda en l'obtenció de titulacions universitàries de grau i 
postgrau que versin sobre aquestes matèries. 

Convalidar la formació interna ja rebuda i impartida per les entitats. 

• Que es moduli la formació i que només es realitzi la necessària per 
mari establert per les Directrius. 

• Que les mateixes entitats puguin ser formadores i acreditadores sense necessitat de 
recórrer a formadores externes i / o certificadores externes. 

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

-nos totalment per satisfets ja que la CNMV do
plena a les entitats perquè, sota el seu criteri i responsabilitat, optin pel m
que més els convingui, podent aquestes seguir apostant per models formatius externs que 
imparteixin una formació completa del temari i fins i tot, exigir la certificació a través 
d'entitats certificadores externes i diferents a l'entitat formadora. 

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 
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MIFID II: DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ DE CCOO, LA GUIA 
DE LA CNMV REBAIXA LES EXIGÈNCIES FORMATIVES  

Tal com ja ens va manifestar la CNMV en la reunió que CCOO vam mantenir amb aquest 
organisme el passat 22 de març, ens trobem amb una guia tècnica on preval el criteri de 
la flexibilitat perquè les entitats puguin adaptar els programes formatius a les seves 
necessitats, i on s'han tingut en compte moltes de les peticions que CCOO els vam fer 

i la pressió formativa 
pel que havien optat la majoria 

ns universitàries de grau i 

es realitzi la necessària per complementar el 

• Que les mateixes entitats puguin ser formadores i acreditadores sense necessitat de 

al rellevant el temps i 

per satisfets ja que la CNMV dona potestat 
plena a les entitats perquè, sota el seu criteri i responsabilitat, optin pel model formatiu 
que més els convingui, podent aquestes seguir apostant per models formatius externs que 
imparteixin una formació completa del temari i fins i tot, exigir la certificació a través 
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Federació  de Serveis  de CCOO de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93
@... - www.serveis-ccoo.cat  - APP serveis-ccoo.cat

 
D'altra banda, la CNMV no ha tingut en compte que es valori l'experiència dels nostres 
anys com a bancàries i bancaris exercint funcions comercials, a l'efecte de convalidar 
determinats aspectes del temari, ni ha entrat a fer valoracions laborals p
compensacions per les hores d'autoestudi que requereix aquesta formació.
 
Per la nostra part, CCOO requerim
que els obre la Guia Tècnica i 
per això els instem a que: 
 
1. Es paralitzi la formació en aquelles entitats on s'havia optat pel model estricte de 
formació íntegra externa amb 
 
2. S’analitzi el model formatiu integral i es substitueixi pel model formatiu modular.
 
3. Es doni participació a la RLT a la Comissió MIFID 
d'administració), ja que es tracta d'una comissió de formació.
 
4. Es reconegui que aquesta formació té caràct
tant, tal com estableix el Considerant 79 de la Directiva MIFID 
Tècnica, les entitats donin el temps i els mitjans necessaris per a la seva realització .
 
Finalment, CCOO podem dir qu
mantingudes amb les patronals del sector on hem tractat aquest assumpte, com en les 
nostres gestions i reunions amb la CNMV i el Ministeri d'Economia, vam començar a veure 
resultats positius que relaxen el despropòsit en què s'estava convertint aquest assumpte 
per a les bancàries i bancaris.
 
Ara la pilota està a la teulada de les entitats i són elles les que 
flexible o pel model rígid. CCOO vam optar pel model flexible i que 
circumscrigui a l'adquisició dels coneixements necessaris sense exigències més enllà del 
que estableix la guia. Però si les entitats opten pel model més rígid, CCOO seguirem 
lluitant perquè es reconegui l'esforç, la dedicació i el sobreesfor
i estableixin els corresponents sistemes de compensacions.
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D'altra banda, la CNMV no ha tingut en compte que es valori l'experiència dels nostres 
anys com a bancàries i bancaris exercint funcions comercials, a l'efecte de convalidar 
determinats aspectes del temari, ni ha entrat a fer valoracions laborals p
compensacions per les hores d'autoestudi que requereix aquesta formació.

requerim a les entitats que recullin el testimoni de la flexibilitat 
que els obre la Guia Tècnica i es repensin la seva política formativa al voltant de MIFID 

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

del formatiu integral i es substitueixi pel model formatiu modular.

3. Es doni participació a la RLT a la Comissió MIFID II (o, si s'escau, òrgan 
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
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 .

Finalment, CCOO podem dir que, gràcies al nostre treball i esforç tant en les reunions 
mantingudes amb les patronals del sector on hem tractat aquest assumpte, com en les 
nostres gestions i reunions amb la CNMV i el Ministeri d'Economia, vam començar a veure 

laxen el despropòsit en què s'estava convertint aquest assumpte 
per a les bancàries i bancaris. 

Ara la pilota està a la teulada de les entitats i són elles les que poden optar pel model 
flexible o pel model rígid. CCOO vam optar pel model flexible i que la formació es 
circumscrigui a l'adquisició dels coneixements necessaris sense exigències més enllà del 
que estableix la guia. Però si les entitats opten pel model més rígid, CCOO seguirem 
lluitant perquè es reconegui l'esforç, la dedicació i el sobreesforç que suposa i es negociïn 
i estableixin els corresponents sistemes de compensacions. 

 

 
 
 
 

adherida a l’union network international    

D'altra banda, la CNMV no ha tingut en compte que es valori l'experiència dels nostres 
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optar pel model 
la formació es 

circumscrigui a l'adquisició dels coneixements necessaris sense exigències més enllà del 
que estableix la guia. Però si les entitats opten pel model més rígid, CCOO seguirem 
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