
 

FORMACIÓ MIFID II  

Havent transcorregut ja els primers mesos des de la implantació d’aquesta formació a la nostra entitat, i 

en vista de la situació, us informem que des de QGBS hem traslladat a l’empresa les següents inquietuds 

i consultes al respecte: 

1. CONVALIDACIÓ FORMACIÓ I EXPERIÈNCIES PRÈVIES EMPLEAT:  

Tenint en compte la Guia Tècnica proposada per la CNMV, i que encara no s'ha publicat la llista de 
titulacions o certificats que acreditin que el personal afectat tingui els coneixements adequats a la 
normativa:  

a) S'ha contemplat la possibilitat d'aturar la formació, donada la seva complexitat, i que segurament, 
quan la llista estigui definitivament publicada, molts dels empleats afectats podran convalidar-la?  

b) La proposta de la CNMV també contempla la possibilitat més flexible, de que siguin les pròpies 
entitats financeres les que determinin quines han de ser aquestes titulacions i/o certificacions que es 
poden considerar convalidables.  

Està previst? Si és així, perquè novament com en el punt a), no s'atura la formació actual, a l'espera de 
que es puguin acreditar i estalviar aquesta formació possiblement no necessària a molts companys?  

c) Pel què fa a l'experiència, també és possible que siguin les pròpies entitats les que siguin 
responsables de l'acreditació per part dels empleats, i novament, la formació no seria necessària en 
molts dels casos. S'ha contemplat aquesta possibilitat? Com?  

2. TEMPS FORMACIÓ:  

a) La mateixa proposta de la CNMV estableix en el punt tercer que les entitats financeres posaran a 
disposició del personal afectat el temps i els recursos suficients perquè puguin adquirir i mantenir els 
coneixements adequats.  

Quant de temps lliure se'ls ha donat per a aquesta formació i preparació de les proves de capacitació?  

b) Donada la complexitat de la formació i el nivell exigit ara mateix, 4 mesos per assolir aquests 
coneixements, tenint en compte el mateix dia a dia dels companys afectats, considerem que són 
insuficients. Es preveu que es pugui fer amb més temps?  

3. CONSEQÜÈNCIES NO APROVATS:  

La majoria dels afectats ens han traslladat la seva preocupació de què els passarà i com els afectarà a la 
seva funció en cas de que no aprovin aquesta formació. Se sap què passarà?  

4. POSSIBILITAT D'OFERIR LA FORMACIÓ A PERSONAL NO AFECTAT ARA MATEIX:  

Tot i l'exposat en els punts anteriors, hi ha personal no afectat que voldria fer la formació. S'ha 
contemplat aquesta possibilitat? Es podrà fer més endavant?  

SOL·LICITEM:  

Per tot l’exposat, i que sembla ser que en les primeres proves que ja s'han fet, els resultats no són 
precisament encoratjadors, entenem convenient una reunió el més aviat possible amb tota la 
representació sindical i l'òrgan d'administració constituït a la nostra entitat i que regula aquesta 
formació/capacitació i des d’aquí així ho sol·licitem.  

Us mantindrem informats. 

 

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

 


