
COMPENSACIÓ MIFID II 

*  PROPOSTA D’UGT * 

UGT valora positivament el canvi a formació per parcials i mòduls, presentant 

la nostra PROPOSTA per ajustar l’esforç REALMENT dedicat a la compensació 

rebuda. 

 

Considerem que TOTHOM ha de tenir les mateixes oportunitats formatives i compensacions dins 
d’aquest nou marc regulatori. Amb la gran varietat de plans formatius existents actualment aquesta 
uniformitat de criteris ha de basar-se en dades objectives. 

Dades objectives que tenim actualment: 

1.- EFPA (European Financial Planning Association) en els seus programes formatius i la CNMV en 
la Guia Tècnica 4/2017 indica el nombre mínim d’hores de formació que ha de rebre el personal 
rellevant per considerar-lo personal qualificat. El nombre d’hores lectives mínim per al personal que 
informa són 80 i pel que assessora 150. 

2.- Acord de Formació de 2001, i vigent en l’actualitat com va quedar acreditat per la sentència de 
l’Audiència Nacional de data 01/06/2018. En aquest acord existeix el compromís de l’empresa de 
realitzar la formació dins de la jornada laboral sempre que sigui possible i quan no ho sigui, la 
formació serà voluntària i es compensarà una hora de formació amb una hora de llicència retribuïda. 

Per tant, des d’UGT, valorem positivament la possibilitat d’elecció d’aquesta compensació, 
però exigim que la possibilitat d’elecció sigui real i per això, proposem: 

a) Que l’acció formativa per acreditació professional exigida per MIFID II aparegui al catàleg de 
formació amb el nombre total d’hores exigides per la CNMV (80 o 150 segons el curs del qual 
es tracti) i aquestes hores puguin compensar-se durant l’any de realització de la formació i el 
següent. 

b) Que l’opció de compensació amb un nombre determinat de dies de vacances addicionals 
siguin de 10 dies hàbils a compensar en dos anys a raó de 5 dies addicionals per any. 

c) Que qualsevol empleat amb la formació superada pugui acollir-se a aquestes compensacions, 
encara que la formació s’hagi realitzat en convocatòries anteriors. 

d) Que pel que fa a la igualtat d’oportunitats en la formació, es reculli en l’acord MIFID que: 

 Qualsevol empleat, voluntàriament, es pugui presentar als exàmens certificadors de l’EFPA 

 Que el Banc financi i assumeixi les despeses d’alta d’associat a l’EFPA, així com les 
recertificacions i renovacions de quota d’associat. 

Ningú dubta a hores d’ara de l’esforç que la formació MIFID està implicant per tots, i que la dedicació 
invertida per la majoria de companys i companyes està sent titànica i poc conciliadora, sacrificant 

fins i tot el seu propi espai privat. És per això que des d’UGT hem proposat la compensació en dos 

exercicis, tot i que l’esforç es fa només en un, per intentar aproximar el nombre d’hores a compensar 
a les realment utilitzades, sense que es vegi perjudicat excessivament el treball a la xarxa, ja 
suficientment saturat. 
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