
 

15 de novembre de 2018 

NORMATIVA MIFID II 

LA RESPONSABILITAT ÉS DE LES ENTITATS, NO DELS 

TREBALLADORS.  

Com tots sabeu, la Directiva 2014/65 de l’UE relativa a mercats i instruments financers, 

coneguda com MIFID II, va entrar en vigor el dia 3 de gener d’enguany. 

  

Des de llavors, molt s’ha escrit de manera imprudent sobre la responsabilitat que 

recaurà sobre els treballadors del sector financer derivada de la nova legislació, el que 

ha produït la corresponent alarma i preocupació entre les plantilles i entitats del 

sector.   

  

Des de Quadres GBS, i després d’obtenir l’informe dels assessors jurídics de la nostra 

federació FINE,  volem traslladar als nostres companys i companyes que la nova 

normativa en els seus continguts, sempre es refereix a l’empresa (entitat financera) 

com a l’única responsable sobre l’oferta dels productes financers que traslladi a la 

clientela, essent igualment responsable de la formació dels seus empleats, que 

hauran d’actuar amb la diligència deguda, com sempre.  

Per tant, si els treballadors compleixen amb els procediments i segueixen les 

pautes establertes per les seves empreses per la comercialització dels productes, no 

podran resultar afectats per les suposades reclamacions dirigides pels clients, 

tenint en compte que els productes es comercialitzen per compte, risc i interès de 

cada entitat.  

L’informe jurídic de FINE (federació a la que pertany Quadres GBS), després 

d’analitzar la legislació civil i laboral, posa de manifest que la possible responsabilitat 

civil que es pugui derivar de la intermediació serà per l’entitat financera, que només 

podria repercutir davant del treballador quan la seva conducta fos dolosa o 

fraudulenta,  amb l’ànim de lucrar-se o de provocar perjudicis intencionats de 

manera greu i culpable.  

Per finalitzar, i tenint en compte la confusió generada al respecte, des de Quadres GBS 

i des d’aquí, sol·licitem a l’empresa que les pautes i directrius que dirigeixin als 

companys i companyes siguin el més clares i concises possibles de cara a la 

salvaguarda dels interessos dels clients, dels empleats i de la pròpia entitat.  

 
COMPROMESOS AMB TU! 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

Protecció de dades: l’informem que les dades personals que puguin figurar en aquesta comunicació han estat facilitats voluntàriament per vostè o provenen de fitxers creats 

per Quadres Grup Banc Sabadell (QGBS), amb la finalitat de poder gestionar els nostres serveis i mantenir-vos informat els mateixos. En qualsevol moment vostè podrà 
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