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CCOO PRESENTEM AL MINISTERI D’ECONOMIA EL NOSTRE IN FORME 
SOBRE LA FORMACIÓ MIFID II

L’AEB i LA CECA S’ALINEEN AMB LES PROPOSTES DE CCOO SOBRE COM HA DE  
DESENVOLUPAR

Després de la reunió de CCOO amb la CNMV, el passat 22 de març, en 
filosofia i propostes sobre quin ha de ser el plantejament formatiu que deriva de les 
l'avaluació dels coneixements i competències en relació amb la Directiva MIFID II, ara ens hem dirigit al 
Ministeri d'Economia. 
 

Amb motiu de la consulta pública oberta pel Ministeri en relació a la transposició de la Directiva MIFID 
II amb l'objectiu de recaptar opinions de les persones i/o entitats potencialment afectades, CCOO hem 
presentat el nostre informe per exposar la 
implicacions que comporten en matèria formativa, així com plantejar les possibles solucions.
 

D'altra banda, sembla ser que les patronals de banca i estalvi s'alineen amb les propostes plantejades 
en el nostre informe i sol·liciten també a la CNMV flexibilitat en els criteris que s'estableixin en la guia 
tècnica que en breu serà publicada
 

Així, igual que vam fer CCOO, les patronals reconeixen que les i els professionals d'aquest sector no 
partim de zero quant als coneixements i competències que contempla la norma europea i, per tant, 
sol·liciten també que: 
 

•Es reconegui la formació ja rebuda a l'efecte d'acreditació de coneixements.
•Es reconegui l'experiència a l'efecte d'acreditació de competències.
•La formació a realitzar, que complementi la ja rebuda a l'efecte de complir amb les Directrius, pugui 
ser impartida per les pròpies entitats sense necessitat de recórrer a centres de formació externs.
•Que no siguin necessàries certificacions externes atorg
 

Des de CCOO, ens congratula que les empreses 
del despropòsit en què s'estava convertint la formació MIFID II en la majoria d'entitats, immerses en 
plans formatius molt exhaustius i exigents tant pel que fa a continguts, com a les exigències de temps 
de dedicació d'estudi que estan interferint negativament en la conciliació de la vida laboral i personal de 
la plantilla afectada. 

 

Per això, tornem a reclamar que, mentr
els programes formatius engegats i/o relaxin les pressions tant de límits temporals per a la realització 
dels mateixos com l'obligatorietat de presentar
 

CCOO instem a la CNMV al fet que no dilati més la publicació de la “Guia Tècnica” i que les entitats 
financeres corregeixin les seves polítiques formatives MIFID II atenent a les peticions que tant CCOO 
com elles mateixes han transmès a la CNMV i així s'extingeixi la prob
està ocasionant a les plantilles del sector.
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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 d
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 person
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
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 “P
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 federaci
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902
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CCOO PRESENTEM AL MINISTERI D’ECONOMIA EL NOSTRE IN FORME 
SOBRE LA FORMACIÓ MIFID II  

S’ALINEEN AMB LES PROPOSTES DE CCOO SOBRE COM HA DE  
DESENVOLUPAR-SE LA FORMACIÓ MIFID II  

amb la CNMV, el passat 22 de març, en la que vam
ha de ser el plantejament formatiu que deriva de les 

l'avaluació dels coneixements i competències en relació amb la Directiva MIFID II, ara ens hem dirigit al 

Amb motiu de la consulta pública oberta pel Ministeri en relació a la transposició de la Directiva MIFID 
II amb l'objectiu de recaptar opinions de les persones i/o entitats potencialment afectades, CCOO hem 
presentat el nostre informe per exposar la problemàtica detectada en el sector en relació amb les 
implicacions que comporten en matèria formativa, així com plantejar les possibles solucions.

D'altra banda, sembla ser que les patronals de banca i estalvi s'alineen amb les propostes plantejades 
nostre informe i sol·liciten també a la CNMV flexibilitat en els criteris que s'estableixin en la guia 

tècnica que en breu serà publicada. 

Així, igual que vam fer CCOO, les patronals reconeixen que les i els professionals d'aquest sector no 
quant als coneixements i competències que contempla la norma europea i, per tant, 

Es reconegui la formació ja rebuda a l'efecte d'acreditació de coneixements. 
Es reconegui l'experiència a l'efecte d'acreditació de competències. 

a formació a realitzar, que complementi la ja rebuda a l'efecte de complir amb les Directrius, pugui 
ser impartida per les pròpies entitats sense necessitat de recórrer a centres de formació externs.
Que no siguin necessàries certificacions externes atorgades amb ens privats amb ànim de lucre.

Des de CCOO, ens congratula que les empreses s’hagin replantejat aquest assumpte i s'hagin adonat 
del despropòsit en què s'estava convertint la formació MIFID II en la majoria d'entitats, immerses en 

molt exhaustius i exigents tant pel que fa a continguts, com a les exigències de temps 
de dedicació d'estudi que estan interferint negativament en la conciliació de la vida laboral i personal de 

que, mentre la CNMV no publiqui la “Guia Tècnica”, les entitats paralitzin 
els programes formatius engegats i/o relaxin les pressions tant de límits temporals per a la realització 
dels mateixos com l'obligatorietat de presentar-se a exàmens externs. 

CNMV al fet que no dilati més la publicació de la “Guia Tècnica” i que les entitats 
financeres corregeixin les seves polítiques formatives MIFID II atenent a les peticions que tant CCOO 
com elles mateixes han transmès a la CNMV i així s'extingeixi la problemàtica que aquest assumpte 
està ocasionant a les plantilles del sector. 

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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CCOO PRESENTEM AL MINISTERI D’ECONOMIA EL NOSTRE IN FORME 

S’ALINEEN AMB LES PROPOSTES DE CCOO SOBRE COM HA DE  

vam presentar la nostra 
ha de ser el plantejament formatiu que deriva de les Directrius per a 

l'avaluació dels coneixements i competències en relació amb la Directiva MIFID II, ara ens hem dirigit al 

Amb motiu de la consulta pública oberta pel Ministeri en relació a la transposició de la Directiva MIFID 
II amb l'objectiu de recaptar opinions de les persones i/o entitats potencialment afectades, CCOO hem 

problemàtica detectada en el sector en relació amb les 
implicacions que comporten en matèria formativa, així com plantejar les possibles solucions. 

D'altra banda, sembla ser que les patronals de banca i estalvi s'alineen amb les propostes plantejades 
nostre informe i sol·liciten també a la CNMV flexibilitat en els criteris que s'estableixin en la guia 

Així, igual que vam fer CCOO, les patronals reconeixen que les i els professionals d'aquest sector no 
quant als coneixements i competències que contempla la norma europea i, per tant, 

a formació a realitzar, que complementi la ja rebuda a l'efecte de complir amb les Directrius, pugui 
ser impartida per les pròpies entitats sense necessitat de recórrer a centres de formació externs. 

ades amb ens privats amb ànim de lucre. 

aquest assumpte i s'hagin adonat 
del despropòsit en què s'estava convertint la formació MIFID II en la majoria d'entitats, immerses en 

molt exhaustius i exigents tant pel que fa a continguts, com a les exigències de temps 
de dedicació d'estudi que estan interferint negativament en la conciliació de la vida laboral i personal de 

e la CNMV no publiqui la “Guia Tècnica”, les entitats paralitzin 
els programes formatius engegats i/o relaxin les pressions tant de límits temporals per a la realització 

CNMV al fet que no dilati més la publicació de la “Guia Tècnica” i que les entitats 
financeres corregeixin les seves polítiques formatives MIFID II atenent a les peticions que tant CCOO 

lemàtica que aquest assumpte 


