
 

28 d’ Abril de 2017 

MIFID II: FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA 

Després de la visita del president de FINE (federació sindical de la que QGBS forma part), Luis 

José Rodríguez Alfayate, a la CNMV per demanar que en el MIFID II es tingui en compte la 

formació ja adquirida pels treballadors, així com la seva titulació i experiència, l’organisme ja 

s’ha pronunciat al respecte. Amb data 24 d’Abril, la CNMV ha publicat la Proposta de Guia per 

a l’avaluació dels Coneixements i Competències de Personal que informa i assessora a les 

entitats financeres.  

El president de FINE va incidir llavors en la necessitat de que aquests programes formatius 

s’ajustessin a cada empleat per evitar repetició de continguts i llargues hores de formació 

innecessàries quan molts treballadors ja tenen adquirides aquestes competències. Ara, la 

CNMV ha assenyalat que les entitats financeres tindran tres alternatives per acreditar els 

coneixements dels empleats:  

1- Títol o certificació inclosa en la llista que elaborarà la CNMV.  

2- Qualificació externa, quedant sota la responsabilitat de l’entitat comprovar l’equivalència de 

la formació i l’avaluació de la guia.  

3- Qualificació interna de l’entitat que compleixi els requisits de la guia, també sota la pròpia 

responsabilitat de l’entitat.   

A l’anterior, s’haurà d’afegir una experiència mínima exigida als treballadors que queda 

establerta en 6 mesos a jornada completa.  

En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que la CNMV no ha minimitzat els requisits pels quals 

els treballadors puguin, a partir del gener de 2018, realitzar les seves funcions de venda de 

productes financers, sinó que ha flexibilitzat el reconeixement de la formació sempre sota la 

responsabilitat dels òrgans d’administració de les entitats financeres.   

QGBS-FINE entenem que a l’esmentada llista hauran d’estar inclosos els títols oficials expedits 

per universitats públiques o privades perquè sinó:  

Una titulació universitària deixa de tenir valor per a poder exercir professionalment una feina?  

Per treballar en una entitat financera només és necessari tenir l’acreditació per l’empresa que 

la CNMV estableixi? 

Tant el Ministeri d’Educació com cadascuna de les universitats, públiques o privades, han de 

fer valer les seves titulacions davant de la CNMV i així ho va demanar FINE.  

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE! 

 


