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PERSEGUINT UN MIFID II ÒPTIM 
 

Davant de la publicació de la Guia tècnica per a l’Avaluació dels Coneixements i Competències 
del Personal que ha difós la CNMV el  dia 10 de maig, la Federació FINE ha presentat davant les 
més altes instàncies, les seves peticiones perquè l’esmentada guia tingui en compte la formació 
ja adquirida pels treballadors, així com la seva titulació i experiència.  

El president de FINE, Luis José Rodríguez Alfayate, ha demanat al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y al seu titular, el Sr. Méndez de Vigo, que realitzi les gestions davant la 
CNMV perquè aquesta institució dugui a terme la homologació total o parcial dels títols oficials 
expedits per Universitats públiques o privades, de tal forma que aquests títols quedin inclosos 
dins de la llista que l’organisme publicarà properament.  
 
Així mateix, des de QGBS-Federació FINE hem presentat un document a la CNMV amb 
al·legacions per elaborar la guia definitiva, entre les que es troben que:  

 A la Guia Tècnica s’hauria de recollir que els serveis d’inversió no duguin aparellats 
cap tipus de compliment d’objectius, per, d’aquesta manera, assegurar la 
imparcialitat dels empleats.  

 S’ha d’obligar a les entitats financeres a facilitar la formació per a prestar els serveis 
d’inversió dins de la jornada laboral. 

 S’incloguin a la llista, a més a més de les titulacions oficials, aquells títols que, encara 
que no compleixin al 100% els requisits, sí certifiquin coneixements d’algunes de les 
matèries exigides.   

 La responsabilitat de l’elecció de personal i assessorament recaigui exclusivament a 
l’entitat.  

 Es tingui en compte la formació ja adquirida per l’empleat en els cursos de formació 
que l’entitat hagi organitzat en el passat, així com l’experiència.  

 

Amb aquestes peticions, des de QGBS - Federació FINE pretenem que s’optimitzi la formació 
que reben els empleats del sector, evitant la repetició de continguts i llargues hores de 
formació que són innecessàries.  

Seguirem mantenint-vos informats. 
 

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

 

 

https://www.cnmv.es/loultimo/PropuestaGuiaTecnica_ES.pdf
https://www.cnmv.es/loultimo/PropuestaGuiaTecnica_ES.pdf

