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Condicions generals del servei de recepció i transmissió d’or-
dres de compra/venda de certificados de depósito para accio-
nes de Triodos Bank NV 

V1
R

TO
C

D
A_

CA
T_

10
/2

0

L’entitat Triodos Bank NV Sucursal a Espanya (d’ara 
endavant, “Triodos Bank NV S.E.” o l’”Entitat”) és una 
entitat constituïda en virtut de l’escriptura pública de 
data 26 de març de 2004, atorgada pel notari de Torre-
lodones, Sr. Benito Martín Ortega, amb el núm. 2.237 del 
seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid 
al Tom 19798, Llibre 0, Foli 180, Secció 8, Full M 348646, 
inscripció primera. El domicili de Triodos Bank NV, S.E. 
és Parque Empresarial de Las Rozas (Madrid), al carrer 
José Echegaray número 5, C.P 28232, i el seu CIF és el 
W0032597-G. 

Triodos Bank NV S.E. és la sucursal a Espanya de la 
societat anònima de nacionalitat neerlandesa “Triodos 
Bank, NV”, amb domicili social a Zeist (Holanda), Nieu-
weroordweg 1, 3704 EC i inscrita en el Registre Públic 
de la cambra de comerç d’Utrecht (Holanda) amb el 
número 30062415, (d’ara endavant “Triodos Bank NV)”, 
una societat habilitada legalment per prestar els serveis 
d’inversió als quals es refereix el vigent Text Refós de la 
Llei del Mercat de Valors (“LMV”) i la seva normativa de 
desenvolupament. 

Triodos Bank NV SE actua sota la supervisió del Banc 
Central Holandès (DNB) (www.dnb.nl) per tractar-se 
d’una sucursal d’entitat de crèdit d’un estat membre de 
la Unió Europea i, a més, a Espanya, sota la supervisió  
del Banc d’Espanya, en matèria de liquiditat, transparèn-
cia i normes d’interès general (carrer Alcalà 48, 28014 
Madrid(www.bde.es) i la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors espanyola (carrer Edison 4, 28006 Madrid 
(www.cnmv.es)) (la “CNMV”). Aquest últim organisme és, 
en particular, l’autoritat que supervisa a l’Entitat pel que 
fa a aquestes Condicions Generals. 

L’Entitat que està registrada en el Registre Oficial d’Enti-
tats del Banc d’Espanya amb el número 1491. S’inclouen 
a continuació altres dades d’interès de l’Entitat:  

Telèfon d’informació general: 902 360 940 o 91 640 46 84  

Correu electrònic: info@triodos.es i relacionconinver-
so-res@triodos.es 

Web: http://www.triodos.es/ 

Tant Triodos Bank, N.V. SE, com Triodos Bank, N.V seran 
anomenades conjuntament com a “Grupo Triodos”.  

Exposat tot això, les parts contractants (les “Parts”), és 
a dir l’Entitat i el client -Persona Física o Jurídica client 
de Triodos Bank NV SE i usuària del Servei d’Inversió de 
Recepció i Transmissió d’Ordres (el “Client”), manifesten 
que el Client convé en adherir-se a aquestes condicions 
generals del servei de recepció i transmissió d’ordres de 
compra/venda de Certificados de Depósito para acciones 

de Triodos Bank NV (les “Condicions Generals”), que es 
configuren per les següents. 

CLÀUSULES

Primera. - Objecte del Contracte

Aquestes Condicions Generals tenen com a finalitat 
establir els criteris generals que regiran la prestació dels 
serveis d’inversió que l’Entitat, de conformitat amb la le-
gislació vigent aplicable, presta o pugui prestar al Client. 

En concret, els serveis d’inversió als quals es refereixen 
aquests Condicions Generals són els serveis de recepció 
i transmissió d’ordres en relació amb la compra o venda 
dels CERTIFICADOS DE DEPÓSITO PARA ACCIONES DE 
TRIODOS BANK NV (d’ara endavant, els “CDA” o els “Certi-
ficados”). 

Es declara expressament que aquestes Condicions 
Generals no constitueixen un contracte d’assessorament 
i que les operacions que s’executin sota aquestes, així 
com les decisions d’inversió i desinversió que el Client 
adopti, es basen en el seu propi judici. 

Segona.- Classificació del Client com a
Client Detallista

De conformitat amb la documentació remesa per 
l’Entitat al Client, aquest serà classificat com a “Client 
Detallista” als efectes de la legislació vigent a Espanya 
i la regulació de la normativa europea MIFID I y MIFID 
II. Concretament la Directiva 2014/65/CE relativa als 
mercats d’instruments financers (“MiFID II”), que ha 
desenvolupat i millorat els requeriments de protecció a 
l’inversor i transparència que es regulaven en el conjunt 
normatiu usualment anomenat MiFID I compost per la 
Directiva 2004/39/CE, la Directiva 2006/73/CE i el Regla-
ment 1287/2006, amb la seva corresponent transposició 
al Dret espanyol que es va efectuar a través del Reial 
decret-llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modi-
fica el Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Mercat de Valors 
(LMV) i el Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre 
Règim Jurídic de les Empreses de Serveis d’Inversió. 

Aquesta classificació de client és la que gaudeix d’una 
major protecció, ja que es reconeix el client al màxim dret 
d’informació amb caràcter previ i posterior a la prestació 
d’un servei d’inversió. També als efectes de protecció al 
Client se li requereix emplenar el test de Conveniència 
que més endavant es descriu per avaluar els coneixe-
ments i experiència del Client amb el Producte d’Inversió 
CDA, així com el qüestionari d’avaluació prèvia de l’en-
quadrament del Client en el Mercat Objectiu identificat 
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per als CDA.  Hi ha dues categories, la de “Client Pro-
fessional” i la “Contrapart Elegible”, que pressuposen 
coneixements financers i experiència en el client i, per 
tant, impliquen una menor necessitat de protecció i 
informació. 

Sempre que es compleixin determinats requisits impo-
sats per la normativa aplicable, el Client té dret a renun-
ciar al seu tractament com a “Client Detallista” i a ser 
tractat com a Client Professional o Contrapart Elegible. 
Per això, el Client haurà de sol·licitar a Triodos Bank NV 
SE per escrit aquest tractament. Atès que aquest canvi 
de tractament implicaria una menor protecció per al 
Client, abans de procedir a fer-lo, es realitzarà una ava-
luació sobre la serva procedència i, en cas afirmatiu, se 
li comunicarà al Client per escrit, advertint-lo de les pro-
teccions de quals pot quedar privat, la qual cosa haurà 
de ser acceptada per escrit pel mateix Client. 

Correspondrà al “Client Professional” informar de qual-
sevol canvi que pugui modificar la seva classificació. 
Sense perjudici d’això, quan Triodos Bank NV SE tingui 
coneixement que han deixat de concórrer en el Client 
els requisits per a ser tractat com a Client Professional, 
se’l considerarà Client Detallista a tots els efectes des 
d’aquell moment. En tot moment el Client classificat com 
a Professional o Contrapart Elegible pot sol·licitar el seu 
canvi de classificació a Client Detallista emplenant el 
formulari corresponent conforme el procediment esta-
blert a l’efecte i sense necessitat de complir els requisits 
addicionals per ser reclassificat.  

Per mitjà de l’acceptació d’aquestes Condicions Gene-
rals, el Client manifesta que ha estat informat sobre la 
seva qualificació com a “Client Detallista”, així com sobre 
el dret de renúncia abans referit.  

A aquests efectes, el Client ha acceptat aquestes Condi-
cions Generals com a part de la documentació contrac-
tual per a la compra o venda de CDA..

Tercera. - Tractament dels CDA com a pro-
ducte complex, avaluació de la conveniència 
i enquadrament del Client dintre del Mercat 
Objectiu dels CDA 

3.1. Tractament dels CDA com a producte complex

La normativa actualment vigent obliga a les empreses 
que presten serveis d’inversió a fer una classificació 
dels productes d’inversió que comercialitzen en dos 
grups: “productes complexos” i “productes no comple-
xos”.

Els CDA són un producte d’inversió, no un producte 
d’estalvi bancari. Per aquest motiu, la inversió en 
aquests no es troba protegida ni garantida pel Fons 
de Garantia de Dipòsits o similar. Els CDA han estat 
classificats com a producte complex després de dur 
a terme les anàlisis corresponents en aplicació de 
la normativa europea, i se’ls apliquen les mesures 
contemplades a la normativa MiFID per als productes 
complexos. Des de Triodos Bank NV. SE. fem als nos-
tres clients una valoració en funció del coneixement 

del client del producte mateix per mitjà del nostre 
Test de Conveniència Triodos, així com un estudi de 
l’adequació de les característiques del producte al 
client per mitjà del nostre Test de Mercat Objectiu 
Triodos perquè, en cas d’estar interessats en l’adqui-
sició, ho facin de forma conscient i informada. 

3.2. Avaluació de la conveniència

Amb anterioritat a la prestació del servei d’inversió, 
Triodos Bank NV SE facilitarà al Client un test de 
conveniència per avaluar l’adequació dels CDA com 
a producte d’inversió conforme als coneixements i 
experiència del Client i als efectes de conèixer si el 
Client comprèn els riscos del producte sobre el qual 
pretén operar. En tot cas, l’Entitat entregarà al Client 
una còpia en suport durador del document que reculli 
el test de conveniència realitzat. 

Quan després de fer el test de Conveniència l’Entitat 
consideri que el producte o el servei d’inversió no és 
convenient per al Client, l’hi advertirà expressament. 

Així mateix, quan el Client no proporcioni la informació 
necessària o aquesta sigui insuficient per extraure un 
resultat del test de conveniència realitzat, l’Entitat li 
advertirà que aquesta decisió li impedeix determinar 
si el servei o producte d’inversió és convenient per a 
ell. 

A aquests efectes, el Client s’obliga a subministrar in-
formació fidel a l’Entitat en relació amb la realització 
del test de conveniència. El Client serà responsable 
de la informació proporcionada i haurà de mantenir 
aquesta informació actualitzada i informar Triodos 
Bank NV S.E. sobre qualsevol canvi que pugui supo-
sar una modificació en relació amb l’avaluació de la 
conveniència realitzada. Triodos Bank NV S.E. queda, 
per tant, exonerat de tota responsabilitat derivada de 
l’incompliment per part del client de les seves obliga-
cions d’informació. 

Així mateix, de conformitat amb la normativa vigent 
i els procediments interns de l’Entitat, aquesta es 
reserva el dret a no tramitar les ordres de compra de 
CDA en casos en els quals, després de fer el test de 
conveniència, l’Entitat estimi que el servei d’inversió 
no és adequat per al Client, o que per no aportar la 
informació necessària el Client o per ser aquesta 
insuficient, no es pot concloure si el servei d’inversió 
és adequat o no per a ell.

3.3. Validesa del test de conveniència 

L’Entitat, per a la millor prestació del servei d’inver-
sió, concedeix als test de conveniència realitzats pel 
Client un període de validesa de 3 anys a comptar des 
de la data de la seva realització. 

En cas que el Client vulgui adquirir nous CDA, sent o 
havent-ne estat titular amb anterioritat, i el test de 
conveniència fet prèviament consti com a caducat, el 
Client haurà de fer un nou test de conveniència.

En el cas que el resultat del test de conveniència qua-
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lifiqui el Client com a no apte, aquest no podrà fer un 
nou test de conveniència fins al transcurs d’un mes 
des de la formalització de l’anterior. 

3.4. Test de Conveniència en el cas de persones jurí-
diques

En la hipòtesi que el Client sigui una persona jurídica 
el test de conveniència es realitzarà als representants 
legals o apoderats que actuïn en nom de la persona 
jurídica. 

3.5. Enquadrament del Client dintre del Mercat Obje-
tius dels CDA

De conformitat amb la regulació vigents i amb els 
requeriments establerts per MiFID II, els productors o 
fabricants de productes d’inversió s’han d’assegurar 
que els productes estiguin dissenyats per cobrir les 
necessitats d’un mercat objectiu definit de clients fi-
nals. Per la seva banda, Triodos Bank NV SE en la seva 
condició de distribuïdor a Espanya dels CDA, ha de 
obtenir del productor la informació sobre el disseny 
del producte i comprendre’n les característiques i 
riscos, així com avaluar individualment la compatibi-
litat dels productes amb les necessitats dels Clients 
als quals proporcionen els serveis d’inversió, tenint en 
compte el mercat objectiu de Clients definit a efec-
tes d’estratègia de distribució, i assegurar-se que els 
productes s’ofereixen només quan és en interès del 
client. 

A aquest efecte, Triodos Bank NV SE com a distribuï-
dor dels CDA a Espanya, ha obtingut el Mercat Objec-
tiu d’aquestes per identificat per Triodos Bank NV i 
determinat pels criteris normatius referits a la tipo-
logia del Client, els seus coneixements i experiència 
inversora, la seva situació financera i capacitat per 
absorbir pèrdues, i la compatibilitat del perfil d’apro-
ximació al rendiment/risc del producte i els objectius i 
necessitats del Client. 

Amb aquesta informació i la que obra en poder de 
Triodos Bank NV SE sobre cada Client, ha identificat 
el seu propi Mercat Objectiu potencial com a distri-
buïdor, el Mercat Objectiu Negatiu (grup de Clients in-
compatible amb el producte CDA) i la informació com-
plementària a obtenir dels Clients per fer l’avaluació 
individualitzada amb la finalitat de considerar-los 
inclosos dintre del Mercat Objectiu del producte o del 
Mercat Objectiu Negatiu d’aquest. 

A aquest efecte i amb independència de la identifica-
ció inicial del Mercat Objectiu potencial de Clients als 
efectes de comercialització de CDA, Triodos Bank NV 
SE obtindrà informació complementària dels Clients 
per mitjà d’un senzill qüestionari que el Client haurà 
d’emplenar abans d’executar l’ordre. La informació 
derivada d’aquest qüestionari es  complementa pel 
resultat del test de conveniència, amb la finalitat 
d’avaluar individualment la inclusió del Client din-
tre del Mercat Objectiu del producte o del Mercat 
Objectiu Negatiu. Les ordres dels Clients que, com a 
resultat de l’avaluació, s’enquadrin dintre del Mercat 
Objectiu negatiu no s’executaran, excepte en compta-

des excepcions completament fondades, i s’informarà 
el Client d’aquesta circumstància.. 

3.6. Validesa del test de mercat objectiu

L’Entitat, per a la millor prestació del servei d’inversió, 
concedeix als test de mercat objectiu realitzats pel 
Client un període de validesa d’un any a comptar des 
de la data de la seva realització. 

En cas que el Client vulgui adquirir nous CDA, sent o 
havent-ne estat titular amb anterioritat, i el test de 
mercat objectiu fet prèviament consti com a caducat, 
el Client haurà de fer un nou test de mercat objectiu. 

En cas que el resultat del test de mercat objectiu el 
qualifiqui com a mercat objectiu negatiu, aquest no 
podrà fer un nou test de mercat objectiu fins al trans-
curs d’un any des de l’emplenament de l’anterior tret 
de comptades excepcions completament fundades, i 
prèvia informació al Client d’aquesta circumstància. 

3.7. Test de mercat objectiu en el cas de persones 
jurídiques

En la hipòtesi que el Client sigui una persona jurídica, 
el test de mercat objectiu es realitzarà a la persona 
jurídica i se signarà per tants representants legals o 
apoderats com estimi el seu sistema de signatures. 

Cuarta. - Instrucciones del Cliente y docu-
mentación contractual

4.1. Instrucciones del Cliente

L’Entitat tindrà dret a considerar i tractar com a vàlida 
tota ordre o instrucció que raonablement cregui que 
procedeix del Client o de la persona autoritzada per 
ell. 

L‘Entitat podrà refusar les ordres o instruccions que 
siguin cursades pel Client, en el cas que, en opinió de 
l’Entitat, el seu compliment, execució o seguiment si-
gui contrari a la normativa aplicable o estigui subjecte 
a alguna limitació o restricció. Així mateix, l’Entitat es 
reserva el dret a no transmetre una orde quan hi hagi 
dubtes sobre la veritable identitat de l’ordenant. 

L’Entitat procedirà a registrar i atribuir les ordres del 
Client amb rapidesa i precisió, vigilant que la informa-
ció de les ordres rebudes no sigui utilitzada de forma 
inadequada. A aquest efecte, registrarà l’ordre en el 
registre d’ordres que manté l’Entitat amb els seus 
detalls, i vigilarà la seguretat i confidencialitat de 
l’esmentat arxiu. 

4.2. Documentació contractual 

Als efectes de la prestació dels serveis d’inversió als 
quals fa referència aquestes Condicions Generals, 
el Client ha d’haver emplenat degudament el test de 
conveniència que li ha subministrat l’Entitat junta-
ment amb tota la informació exigible, incloent-hi la 
referida a l’avaluació de l’enquadrament en el Mercat 
Objectiu del producte de conformitat amb la nor-
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mativa vigent i amb prou antelació a la prestació del 
servei. 

Així mateix, es fa constrar expressament que per a la 
compra de CDA, el Client ha d’haver subscrit prèvia-
ment el Contracte Global de Triodos Bank assumint 
la condició de client bancari de Triodos Bank NV SE i 
comptant amb un compte a la vista de la seva titulari-
tat obert en el banc. 

Cinquena. - Execució d’ordres i Polítiques del 
Grupo Triodos 

5.1. Execució d’ordres

L’Entitat adoptarà les mesures necessàries per obte-
nir el millor resultat possible per a les operacions del 
Client, tenint en compte la naturalesa de l’operació, el 
preu, els costos, la rapidesa i l’eficiència de l’execució, 
el volum i qualsevol altre element rellevant en l’execu-
ció de l’ordre considerant aquests factors en termes 
de contraprestació global. 

5.2.  Polítiques del Grup Triodos

L’Entitat disposa i entrega al client un resum de les 
Polítiques del Grupo Triodos per les quals el Client 
es pugui veure afectat en el marc de la prestació 
dels serveis d’inversió i, en particular, sense estar-hi 
limitat, la Política de Millor Execució i Gestió d’Ordres 
que ha de comptar amb l’acceptació expressa del 
Client abans de l’execució de l’ordre de compra de 
CDA. Igualment, el Client tindrà accés a la informació 
relativa a aquestes polítiques a la web Institucional 
(www.triodos.es). 
 
L’Entitat haurà d’obtenir del Client el seu consenti-
ment previ pel que fa a la Política de Millor Execució 
i Gestió d’Ordres. així mateix, la Declaració de Políti-
ques d’Aplicació a Triodos Bank NV S.E. en l’àmbit de 
la Normativa MiFID forma part de la documentació 
contractual a la qual fa referència l’apartat 4.2 ante-
rior. 

Sisena.- Obligacions de l’Entitat

6.1. L’Entitat s’obliga a comportar-se en la presta-
ció de serveis amb diligència i transparència en el 
millor interès del Client, de forma honesta, imparcial 
i professional, observant els principis establerts en 
les normes de conducta per a la prestació de serveis 
d’inversió a Clients, tenint cura d’aquests interessos 
com si fossin propis. 

En qualsevol cas, l’Entitat no garanteix ni pot garantir 
cap rendibilitat fixa o mínima, ni es fa responsable de 
les pèrdues que es puguin produir per les inversions 
que realitzi el Client sobre els CDA als quals es refe-
reix aquest Contracte. 

El Grupo Triodos ha establert els procediments d’ac-
tuació i mesures de control que resulten aplicables a 
l’Entitat, els seus consellers, directors i treballadors, 
entre d’altres, per impedir el flux de la informació 
privilegiada entre les seves diferents àrees d’activitat, 

així com per evitar els conflictes d’interès. 

L’Entitat lliurarà al Client un document justificatiu 
de la recepció de l’ordre reflectint-hi la data i l’hora, 
així com un document de confirmació d’execució de 
l’ordre, tots ells en suport durador. El Client té dret a 
ser informat de l’estat del procés d’execució de l’ordre 
en tot moment fins a la seva execució. 

6.2.  L’Entitat enviarà i transmetrà a Triodos Bank 
NV (Únic Centre d’Execució d’Ordres per als CSA), 
les ordres rebudes del Client de conformitat amb els 
procediments interns establerts entre Triodos Bank 
NV (centre d’Execució de les Ordres) i Triodos Bank 
(Espanya) com a prestador del servei de recepció i 
transmissió de les ordres dels Clients referides als 
CDA. En aquest procediment es determina que les 
ordres de compra o venda de CDA es realitzen al preu 
determinat dels CDA en cada moment (en base al 
valor liquidatiu del banc) i publicat a la web www.trio-
dos.es, i s’executen per imports globals quan les ordes 
de compra i venda es casen amb ordres oposades en 
el mercat intern o, en cas que Triodos Bank NV així ho 
decideixi, s’executen contra el buffer (nombre de CDA 
que Triodos Bank NV pugui adquirir en cas d’existir 
més ordes de venda que de compra i que es limita a 
un import de 36 milions d’euros) o, seqüencialment, 
per ordre de data i hora de recepció de les ordres en 
cas de resultar necessari. Es pot consultar el nivell 
del buffer utilitzat a la pàgina web de Triodos Bank.
 
6.3. L’Entitat vetllarà per les operacions de venda 
de CDA del Client siguin executades i liquidades en 
el compte associat de la titularitat del Client al més 
aviat millor.   
 
6.4. L’Entitat haurà de comunicar al Client, no més  
tard del primer dia hàbil després de rebre aquesta 
confirmació d’execució, que s’ha executat l’ordre. 

A aquests efectes, s’entén per dia hàbil qualsevol dia 
en què els bancs obrin les seves portes al públic en 
general per a negocis a Madrid, Barcelona i el domicili 
del Client, exceptuant expressament els dissabtes 
que no tindran la consideració de dia hàbil. Els dies 
festius en el domicili del Centre d’Execució d’ordres 
(Holanda) seran considerats inhàbils també a efectes 
d’execució de les ordres transmeses. 

6.5. L’Entitat comunicarà al Client qualsevol canvi 
o revisió important de les polítiques i procediments 
assenyalats en aquest Contracte que li afecti directa-
ment.  

6.6. L’Entitat informa al Client que aquestes Con-
dicions Generals s’incorporaran al registre de con-
tractes que manté l’Entitat, de conformitat amb les 
obligacions contingudes a la normativa en vigor.  

6.7. Periodicitat i forma d’enviament d’informació 
periòdica (extractes). El client rebrà almenys trimes-
tralment un extracte amb els seus moviments del 
període incloent-hi titularitat, compte associat, data 
i hora de les operacions i data de l’execució, sentit de 
l’ordre, import, nombre de CDA, detall de costos en % 
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i suma, forma de pagament de les comissions i centre 
d’execució. 

Si el client estima que vol rebre els extractes amb una 
temporalitat inferior podrà sol·licitar-ho a l’entitat 
reservant-se aquesta el dret a cobrament de comis-
sió per fer-ho de les ordres emeses. Aquest compte 
estarà sotmès a les comissions que l’entitat tingui es-
tablertes en el seu llibre de tarifes en cada moment.

Setena.- Obligacions del Client 

7.1 Satisfer la retribució que, si escau, hagi de per-
cebre l’Entitat pels serveis prestats conforme al que 
està acordat en aquestes Condicions Generals o a la 
documentació complementària.

7.2. Facilitar a l’Entitat la informació requerida a les 
normes de conducta aplicables als qui prestin serveis 
d’inversió i, en particular, la informació necessària 
per realitzar la prestació del seus serveis i avaluar 
la conveniència dels productes per al Client i el seu 
enquadrament en el Mercat Objectiu del producte.  

7.3. Amb la periodicitat legal i/o reglamentàriament 
establerta, confirmar a l’Entitat que la informació 
facilitada pel Client o recaptada per l’Entitat està 
actualitzada, és completa i exacta o actualitzar-la si 
escau.  

7.4. Comunicar qualsevol circumstància que modifiqui 
totalment o parcial les dades que el Client ha remès a 
l’Entitat.  

7.5. El manteniment en el compte associat a l’Enti-
tat dels saldos necessaris per fer front a les ordres 
emeses. Aquest compte estarà sotmesa a les comis-
sions que l’entitat tingui establertes en el seu llibre de 
tarifes en cada moment.

Vuitena.- Règim econòmic 

El Client es compromet a abonar la tarifa inherent al 
servei de recepció i transmissió d’ordres prestat per l’En-
titat, especificat a les comissions establertes en el Fullet 
Informatiu de Tarifes vigents que es troben a disposició 
del Client. 

L’Entitat es reserva el dret de modificar les seves tarifes 
de comissions i despeses, de conformitat amb la norma-
tiva vigent en cada moment. 

Les modificacions que suposin una disminució en l’im-
port seran aplicades sense més des del moment en què 
l’Entitat decideixi la seva implantació en tractar-se de 
condicions més beneficioses per al Client. Pel que fa a 
les modificacions que suposin un augment de les comis-
sions, l’Entitat informarà, per mitjà de comunicació per 
escrit remesa al Client de la nova tarifa a aplicar i la data 
d’entrada en vigor. Si la modificació és a la baixa, l’Entitat 
informarà igualment al Client sense perjudici de la seva 
immediata aplicació. El Client disposarà d’un mes des 
de la recepció d’aquesta comunicació per modificar o 
acabar la relació contractual, sense que els puguin ser 
aplicades les noves tarifes fins que transcorri aquest 

termini. 
S’informa també expressament que els CDA poden ser 
objecte d’embargament decretat per autoritats judicials 
i administratives i de veure’s afectats per la constitució 
de garanties reals sobre aquests com la penyora pos-
sessòria. 

Novena.- Responsabilitat 

Triodos Bank NV S.E. respondrà dels perjudicis que pugui 
causar al Client per l’incompliment de les obligacions es-
tablertes en aquestes Condicions Generals, així com per 
aquelles actuacions que resultin doloses o negligents. 

Tanmateix, Triodos Bank NV S.E. no respondrà de l’in-
compliment de les seves obligacions, quan aquest sigui 
degut a problemes de qualsevol índole no imputables a 
Triodos Bank NV S.E., en especial els originats pel retard 
o suspensió en l’execució d’alguna de les seves obliga-
cions si aquestes són causades directament, de forma 
total o parcial, per causes alienes al control de l’Entitat. 

L’Entitat informa el Client que la inversió en productes 
d’inversió, com els CDA, pot comportar riscos associats a 
la seva naturalesa, de conformitat amb la informació que 
s’entrega sobre riscos inherents als CDA. 

Com es reflecteix a la documentació entregada referida 
als riscos inherents als CDA, aquests són un producte 
d’inversió que poden comportar pèrdues mai superiors al 
capital invertit. 

L’Entitat recomana al Client tenir prudència a l’hora d’invertir 
en productes de risc i no invertir més d’un percentatge mode-
rat del patrimoni o els estalvis en aquest tipus de productes i 
reservar una part dels seus diners per a imprevistos.

Desena.- Confidencialitat 

Les parts s’obliguen a tractar tota la informació que rebin 
en relació amb aquest Contracte com a confidencial, 
obligant-se a no utilitzar-la, difondre-la o copiar-la a 
tercers, llevat del que està previst en aquest Contracte o 
quan sigui requerit, conforme la normativa aplicable, per 
qualsevol autoritat judicial o administrativa. 

Quan l’Entitat ho consideri necessari per a la prestació 
dels serveis d’inversió que es convinguin, i d’acord amb 
els termes d’aquest Contracte, l’Entitat podrà compartir 
la informació rebuda amb les entitats del Grup Triodos. 

Onzena.- Recepció i transmissió d’ordres de 
compravenda de CDA. El Centre d’Execució 
d’Ordres sobre els CDA 

11.1. Recepció i transmissió d’ordre de compra/venda 
de CDA.

El servei de recepció i transmissió d’ordres que el Client 
contracta amb Triodos Bank NV S.E. respecte els CDA en 
virtut d’aquestes Condicions Generals s’organitza de la 
manera descrita a continuació. 

Triodos Bank NV SE s’encarrega directament de forma ex-
clusiva de la recepció i transmissió de les ordres de compra 
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i venda dels CDA, com a mer comercialitzador, sent l’execu-
ció d’aquestes ordres realitzada per Triodos Bank NV, que 
actua com a únic Centre d’Execució d’Ordres referides als 
CDA, així com dipositari i gestor delegat de l’entitat emisso-
ra dels CDA, és a dir, l’entitat holandesa anomenada STICH-
TING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN TRIODOS BANK 
(SAAT) - la Fundación para la Administración de las Accio-
nes de Triodos Bank (d’ara endavant la “Fundación (SAAT)”), 
tot això de conformitat amb les Polítiques del Grupo Triodos 
i els acords subscrits amb la Fundación (SAAT). 

Els titulars de Certificados disposaran en tot cas d’un 
compte associat obert a Triodos Bank NV S.E. per carre-
gar els imports de les compres de Certificados futures o 
percebre els imports de les vendes que es puguin realitzar, 
així com per percebre la retribució que si escau els pugui 
correspondre i que li seran abonada en aquest compte per 
Triodos Bank NV, en cas que opti per rebre l’abonament dels 
dividends en metàl·lic. 

La comunicació de les ordres de compra/venda de CDA 
es pot fer a través de diversos canals segons es descriu a 
continuació: 

a) Presencialment, a través de la xarxa d’oficines del banc 
en el territori espanyol.  Les ordres quedaran registrades 
per mitjà de la signatura de la documentació corresponent i 
de les Actes de resum de les converses que exigeixi la legis-
lació i els procediments del banc. 

b) Per mitjà del servei de banca telefònica, amb sistemes 
d’identificació per mitjà de claus i amb gravació de les 
converses telefòniques que queden registrades i emmagat-
zemades en sistemes automàtics que en permeten l’accés 
i acreditació posterior.  El Client que usi el canal telefònic 
consent expressament l’enregistrament de les converses 
com a requisit indispensable per a l’ús d’aquest canal i co-
neix el seu dret a rebre registre d’aquesta si així ho necessi-
ta durant un termini no inferior a 5 anys. 

c) Per mitjà del servei de Banca Internet, accedint a la web 
www.triodos.es amb sistemes d’identificació mitjançant 
usuari, contrassenya i claus de signatura. Aquest canal re-
gistra, igualment, tot el procés de recepció de l’ordre. Aquest 
canal únicament permet les ordres de compra. 

Altres canals que es poden implementar en el futur com-
plint sempre els requisits establerts per la normativa en 
vigor.  

11.2. El Centre d’Execució d’Ordres sobre els CDA i declara-
cions rellevants a efectes de Conflictes d’Interès específics, 
ús de Comptes Globals i possibilitat que Triodos Bank NV 
actuï com a contrapart en l’execució d’ordres de compra i 
venda de CDA. 

L’únic Centre de l’Execució de les Ordres de compra/venda 
dels CDA es troba a Holanda sota la supervisió de les auto-
ritats holandeses, i correspon a l’Entitat Custòdia i Gestora, 
Triodos Bank NV, per acord de delegació de la Fundación 
(SAAT).  Tota vegada que el Centre d’Execució d’Ordres per 
als CDA és l’entitat matriu de la comercialitzadora a Espan-
ya Triodos, NV SE, tenint ambdues la mateixa personalitat 
jurídica, i considerant també que els CDA formen part del 
capital del banc, es declara i autoritza expressament: 

1) La utilització de comptes globals entre ambdues entitats per 
a la transmissió d’ordres globals de compra i venda de CDA, així 
com dels imports nets resultants d’aquestes ordres.  

2) El potencial conflicte d’interessos que es pot produir en la 
comercialització dels CDA al tractar-se aquests de capital del 
mateix banc. A aquests efectes es fa comptar (i) que la con-

dició dels CDA com a producte assimilable al capital del banc 
es posa sempre en coneixement dels clients i que aquest és 
precisament un dels atributs essencials del producte i (ii) que 
els personal del banc assignat a la comercialització dels CDA 
no rep cap incentiu per objectius de vendes, bonus o salari 
variable vinculat a la comercialització dels CDA.

3) En atenció a que l’execució de les ordres de compra i venda 
de CDA (sempre que el preu predeterminat coincident amb el 
valor liquidatiu del banc) pot fer-se contra el buffer (nombre 
de CDA que Triodos Bank NV pot adquirir en cas d’existir més 
ordres de venda que de compra i que es limita a 36 milions 
d’euros), en el mercat intern de CDA, es declara expressament i 
es consent que Triodos Bank NV pugui actuar com a contrapart 
en l’execució de les ordres de venda de CDA. Es pot consultar el 
nivell del buffer utilitzat a la pàgina web de Triodos Bank.

En qualsevol moment, el Comitè Executiu podrà decretar 
la limitació, suspensió o exclusió de l’emissió i/o l’oferta de 
Certificados de Depósito para Acciones, la qual cosa podria 
suposar el tancament o restricció temporal del mercat intern 
de compravenda de CDA i, en conseqüència, que durant aquest 
període de tancament del mercat no es podran adquirir ni 
transmetre CDA o que es limiti el nombre de transaccions a 
realitzar. Això significa que és possible que no puguis disposar 
dels diners invertits en CDA per un període que pot ser superior 
a alguns mesos. Qualsevol resolució en aquest sentit s’anun-
ciarà en els llocs web de cada país.

Duodécima. - Duración

Aquestes Condicions Generals tindran una vigència 
indefinida i llevat que qualsevol de les Parts decideixi 
denunciar-ho per escrit i donar-ho per resolt en qual-
sevol moment, cas en què s’haurà de donar un preavís 
mínim de quinze (15) dies. En qualsevol cas, la resolució 
definitiva de la relació contractual a la qual es refereixen 
aquestes Condicions Generals no tindrà lloc fins que no 
es produeixi la venda de tots els CDA dels quals sigui 
titular el Client.

Seran causes de cancel·lació i resolució immediata 
d’aquest contracte, del qual són part aquestes Condi-
cions Generals, per part de l’Entitat:

a. La falsedat de les ordres o la utilització de noms, 
claus o números d’identificació suposats. 

b. La insolvència sobrevinguda del Client en qualsevol 
de les formes previstes en dret o l’incompliment de 
qualsevol de les obligacions contingudes en aquest 
contracte. 

c. El compliment de la normativa aplicable a la presta-
ció d’aquests serveis per part del Client, incloent-hi, 
sense estar-hi limitat, la relativa a la prevenció del 
blanqueig de capitals i finançament del terrorisme o 
d’abús de mercat. 

El preavís no afectarà l’execució de les ordres rebudes 
del Client amb anterioritat a aquest, que se seguiran 
regint per les estipulacions d’aquestes Condicions Gene-
rals.

Tretzena.- Servei d’Atenció al Client

Triodos Bank NV S.E. disposa d’un servei d’Atenció al 
Client a qui correspon l’atenció i resolució de les queixes 
i reclamacions presentades pels seus Clients, en relació 
amb els seus interessos i drets legalment reconeguts.
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Els Clients podran posar en coneixement del Departa-
ment d’Atenció al Client de Triodos Bank NV S.E. qual-
sevol incidència o reclamació que tinguin per raó de 
l’operativa dels productes o serveis contractats.

Triodos Bank NV S.E. disposa d’un Reglament de funcio-
nament del Departament d’Atenció al Client que regula 
l’activitat del servei d’atenció al Client, així com el proce-
diment per a la tramitació de les queixes i reclamacions. 
L’esmentat reglament està a disposició dels Clients a la 
pàgina web institucional (www.triodos.es), sense perju-
dici de la seva remissió en suport paper al Client que ho 
sol·liciti.
L’adreça postal i electrònica del Servei Atenció al Client 
es descriu a continuació:

C/ José Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas, 
28232 Las Rozas, Madrid
Correu electrònic: reclamaciones@triodos.es,

De la mateixa manera, hi ha a disposició dels clients, en 
aquelles oficines de l’Entitat ubicades en Comunitats 
Autònomes, on la posada a disposició sigui preceptiva el 
“Full de Queixes i Reclamacions”, com a via per efectuar 
la queixa o reclamació, que podrà dirigir al Servei d’Aten-
ció al Client abans indicat.

Una vegada interposada la reclamació davant el Servei 
d’Atenció al Client, si la resposta no és satisfactòria o ha 
transcorregut un termini de dos mesos des de la presen-
tació de la reclamació sense haver-ne rebut resposta, 
el Client es podrà dirigir al Servei de Reclamacions del 
Banc d’Espanya (C/ Alcalá 48, 28014 Madrid) o Servei de 
Reclamacions de la CNMV (C/ Edison 4, 28006 Madrid), 
segons correspongui, sense perjudici del seu dret d’exer-
cir les accions que estimi oportunes.

Catorzena.- Gravacions de converses en la 
contractació telefònica

El Client i l’Entitat s’autoritzen mútuament a efectuar 
la gravació de les converses telefòniques que es puguin 
mantenir, si escau, entre ells, així com utilitzar-les com 
a mitjà de prova per a qualsevol incidència o litigi que 
entre ambdues parts es pugui plantejar en relació amb 
aquestes Condicions Generals i els serveis regulats en 
elles.

Quinzena.- Ús d’Internet

El Client accepta i reconeix la seva capacitat d’accés a 
Internet i la possessió d’un compte de correu electrònic 
que ha facilitat a l’Entitat amb anterioritat.

El Client consent que la informació i notificacions deri-
vades d’aquestes Condicions Generals li siguin remeses 
a les bústies virtuals de l’àrea personal de la Banca Inter-
net, i igualment, accepta el lloc web de l’Entitat (www.
triodos.es) com a via d’informació.

Setzena.- Modificacions a les presents Condi-
cions Generals

L’Entitat podrà modificar alguns dels termes d’aquestes 
Condicions Generals i fins i tot incorporar-hi termes 

nous, per mitjà de la remissió al Client de les noves 
Condicions Generals en un suport durador, amb una 
antelació no inferior a un mes. L’esmentat termini de pre-
avís es computarà respecte al moment en què es prevegi 
l’aplicació efectiva de les noves Condicions Generals, i 
durant aquest període el Client podrà resoldre aquest 
Contracte sense que, fins aleshores, li siguin d’aplicació 
les esmentades modificacions o incorporacions. Si bé, en 
cas que la modificació suposi un benefici per al Client, 
resultarà d’aplicació immediata.

Dissetena.- Drets d’informació posteriors a la 
prestació del servei d’inversió

En cas que Triodos Bank NV SE executi una ordre rebuda 
i transmesa per Triodos Bank NV SE, Triodos Bank NV SE, 
quan rebi la confirmació d’aquesta execució, li enviarà un 
avís en suport durador confirmant aquesta execució tan 
aviat com li sigui possible i com a molttard el primer dia 
hàbil després de l’execució.

Divuitena.- Fiscalitat dels CDA

Quant a la fiscalitat aplicable a les compres/vendes de 
Certificados i les plusvàlues potencials obtingudes, als 
dividends percebuts o a la retribució alternativa obtingu-
da a través de la subscripció gratuïta de nous Certifica-
dos emesos amb càrrec a reserves, el

Client es responsabilitza d’assessorar-se degudament, 
tenint en compte tant les seves circumstàncies per-
sonals com la legislació espanyola i el Conveni Hispa-
no-Holandès per evitar la doble imposició en matèria 
d’impostos sobre la Renda i sobre el Patrimoni, de data 
16 de juny del 1971 (BOE 16/10/1972).

Dinovena.- Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals s’interpretaran i regiran 
de conformitat amb la legislació espanyola.

Les Parts convenen que totes les Clàusules recollides en 
aquest document contractual han de ser considerades 
com a condicions generals de la contractació, als efectes 
assenyalats a la Llei 7/1998 de 13 d’abril, les quals s’hi 
incorporen, per la qual cosa són acceptades expres-
sament pel Client en condició d’adherent, havent estat 
prèviament informat de la seva existència per part de 
l’Entitat en la seva condició de predisponent.

Es declara expressament la submissió de totes les 
transaccions referides a CDA a la normativa de prevenció 
de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, 
establint-se l’obligació del Client de facilitar tota la infor-
mació i documentació que resulti necessària als efectes 
del compliment exprés d’aquesta normativa.

T També s’estableix el compromís del Client de facilitar 
a Triodos Bank NV tota la informació i documentació 
que resulti necessària als efectes del compliment de la 
normativa fiscal en vigor i, especialment, de la normativa 
FATCA i CRS.

Les Parts acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que 
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es pugui suscitar en relació amb aquestes Condicions 
Generals i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur 
que els pugui correspondre, a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols.

Vintena.- Protecció de dades

El tractament de les dades personals que ens facilita 
per a la contractació d’aquest producte es farà conforme 
el que s’estableix en el Reglament General de Protecció 
de Dades i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, en virtut dels quals li facilitem la següent infor-
mació:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: TRIODOS BANK NV, 
Sucursal en España, adreça: c/ José Echegaray, 5, 28232 
Parque Empresarial Las Rozas, Las Rozas, Madrid. Co-
rreu de contacte: protecciondedatos@triodos.es

FINALITATS DEL TRACTAMENT:

1)  dur a terme totes les funcions necessàries per a l’exe-
cució dels serveis de recepció i transmissió d’ordres de 
compra/venda de certificados de depósito para acciones 
de TRIODOS BANK NV, objecte d’aquest contracte. 

2) contactar amb vostè per a qualsevol qüestió relacio-
nada amb el servei de contractes i, en particular, amb 
l’execució de les ordres de compra/venda de certificados 
de depósito para acciones de TRIODOS BANK NV. 

3) contactar amb vostè per oferir-li la compra de nous 
certificados de depósito para acciones de TRIODOS 
BANK NV, o qualsevol altre producte d’inversió comercia-
litzat per TRIODOS BANK NV. 

BASES JURÍDIQUES DEL TRACTAMENT DE LES SEVES 
DADES:

Pel que fa a les dues primeres finalitats descrites, la 
base jurídica per la qual TRIODOS BANK NV SE tracta les 
seves dades personals està en el consentiment exprés 
que ens facilita amb la signatura d’aquest contracte i en 
què el tractament de les dades és imprescindible per a la 
seva execució. Pel que fa a la tercera finalitat, la base ju-
rídica del tractament està en l’interès legítim de TRIODOS 
BANK NV SE en poder oferir-li més productes d’inversió 
directament relacionats amb la contractació de certifi-
cados de depósito para acciones de TRIODOS BANK NV 
SE objecte d’aquest contracte. El Client es podrà oposar 
en qualsevol moment al tractament de les seves dades 
per a aquesta finalitat, per a la qual cosa n’hi haurà prou 
que ho comuniqui a TRIODOS BANK NV SE per qualsevol 
canal de comunicació.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES: Com a  sucursal a 
Espanya de l’entitat de crèdit holandesa Triodos Bank NV, 
les seves dades podran ser tractades igualment en els 
Països Baixos, país amb el mateix nivell de protecció de 
dades que Espanya, en particular la transmissió d’ordres 
de compra venda es realitza a la TRIODOS BANK NV SE, 
que n’és l’entitat dipositària. Així mateix, l’informem que 
les seves dades es comunicaran a les Administracions 
Públiques espanyoles i holandeses per al compliment de 

la legislació vigent tant en matèria de dret bancari com 
d’inversió, fiscal i de prevenció del blanqueig de capitals i 
finançament del terrorisme. La comunicació es realitzarà 
a qualsevol organisme de les Administracions Públiques 
que exigeixi la normativa, en particular a les Autoritats 
bancàries, reguladores de mercats d’inversió i fiscals, 
D’altra banda, posem en el seu coneixement que TRIO-
DOS BANK NV SE utilitza tercers, en qualitat d’encarre-
gats del tractament, per a la gestió dels serveis objecte 
d’aquest contracte, com empreses que pertanyen als 
sectors tecnològic i informàtic. En cap cas es fan comu-
nicacions de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu 
(EEE).

TERMINIS DE CONSERVACIÓ: les dades facilitades es 
conservaran durant el període d’estudi de la seva sol·li-
citud i, si s’aprova, durant els terminis que estableixi la 
normativa vigent per a l’execució d’aquestes operacions.

DRETS DE L’INTERESSAT: l’interessat podrà exercir 
davant TRIODOS BANK NV S.E. els següents drets: accés, 
rectificació, supressió, limitació del tractament, oposi-
ció al tractament i portabilitat de les dades, així com a 
retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment. 
L’interessat podrà exercir aquests drets a través de co-
rreu postal o electrònic dirigit a les adreces indicades en 
el primer apartat.

L’interessat també tindrà dret a presentar una reclama-
ció davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
si considera vulnerats els seus drets. Així mateix, li 
recordem que com a client de TRIODOS BANK, NV SE li 
resulta d’aplicació la nostra política de privacitat que pot 
consultar a www.triodos.es.

Vint-i-unena.- Nul·litat i ineficàcia de les 
Clàusules

Tant les Clàusules pactades sota aquestes Condicions 
Generals com tots els documents annexos a aquestes 
que puguin subscriure les parts, es consideraran parts 
integrants de les Condicions Generals.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions 
Generals fos declarada, totalment o parcial, nul·la o 
ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només 
aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la 
o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la 
resta, tenint-se tal disposició, o la part d’aquesta que 
resulti afectada, per no posada.

Vint-i-dosena.- Llengua, comunicacions i 
notificacions

22.1. Llengua

L’Entitat presta els seus serveis d’inversió als clients 
des de la seva seu social, situada al carrer José Eche-
garay 5, 28232 Las Rozas (Madrid), per la qual cosa 
la llengua en què la informació prèvia i les condicions 
contractuals es faciliten és l’espanyol. De la mateixa 
manera, la llengua en la qual el Client podrà formalit-
zar la contractació del servei d’inversió amb l’Entitat 
serà el castellà al marge del tractament que legal-
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ment correspongui a la resta de les llengües coofi-
cials en el regne d’Espanya.

22.2. Comunicacions i notificacions

Qualsevol comunicació a efectuar segons aquest 
Contracte es realitzarà per escrit en suport durador 
documental o digital i llevat que s’estipuli el contrari, 
podrà fer-se per carta amb justificant de recepció, co-
rreu electrònic amb justificant de recepció o fax amb 
justificant de recepció. Les comunicacions al Client 
s’efectuaran preferentment a través de les bústies 
virtuals de l’àrea personal de la Banca per Internet.

A efectes d’aquest Contracte s’entén per dia hàbil 
qualsevol dia en el qual els bancs obrin les portes al 
públic en general per a negocis a Madrid i el domicili 
del Client, exceptuant expressament els dissabtes 
i els dies festius a Holanda on s’executen les ordres 
referides als CDA, que no tindran consideració de dia 
hàbil. 

Qualsevol modificació en els domicilis de les parts, 
inicialment comunicats, no tindrà cap efecte mentre 
no hagi estat notificada a l’altra part per mitjà de 
qualsevol dels mitjans esmentats.

Vint-i-tresena. - Informació precontractual

Las presentes Condiciones Generales son facilitadas y 
se encuentran disponibles para el Cliente con antelación 
suficiente a la celebración del mismo en consideración a 
la naturaleza y características de los servicios y produc-
tos que pueden ser suscritos a su amparo y, con carácter 
previo al nacimiento de cualquier derecho u obligación 
que corresponda a cualquiera de las Partes que suscri-
ben las presentes Condiciones Generales.

Amb caràcter previ a la celebració del Contracte al qual 
es refereixen aquestes Condicions Generals, l’Entitat ha 
comunicat al Client a través d’un suport durador acces-
sible a aquest, informació prèvia adequada relativa (i) a 
l’Entitat, als canals a través dels quals pot desenvolupar 
la seva activitat amb el Client i a determinades polítiques 
adoptades de conformitat amb la legislació vigent en 
relació a la prestació de serveis d’inversió i comercia-
lització d’instruments financers i, en particular, la seva 
política de millor execució i gestió d’ordres i la seva polí-
tica de gestió i prevenció de conflictes d’interès, classi-
ficació de productes i Fullet de Tarifes aplicables, (ii) als 
serveis i instruments financers que puguin ser subscrits 
a l’empara d’aquest, els seus riscos i sobre les despeses 
i costos associats a aquestes, si escau, (iii) a les Condi-
cions Generals i/o contractes de serveis i/o productes 
financers vinculats a aquest quan s’entenguin, qualse-
vol d’ells, celebrats a distància, (iv) a la prestació dels 
serveis de pagament i a les seves respectives condicions, 
de conformitat amb el que disposa la normativa vigent al 
respecte i (v) als mitjans de reclamació i indemnització a 
disposició del Client, de forma que el Client pugui, entre 
altres, comprendre la naturalesa dels riscos dels serveis 
d’inversió i dels tipus d’instruments financers que se li 
puguin oferir sota aquestes Condicions Generals perme-
tent-li, per tant, prendre decisions sobre les inversions 
amb coneixement de causa.

El client reconeix que la informació que li ha estat facili-
tada és suficient per formar-se una opinió adequada so-
bre la política d’execució adoptada per l’Entitat i presta 
el seu consentiment a aquesta política d’execució.

Vint-i-quatrena.- Miscel·lània

Per acabar, li informem dels següents aspectes:

1. Que l’Entitat ha elaborat aquest contracte-tipus i l’ha 
posat a disposició del públic a totes les seves oficines 
i a la seva pàgina web.

2. Que l’Entitat no ofereix ni rep cap incentiu a/o de ter-
cers. 

3. Que d’acord amb el que contempla l’art. 7.3 de la 
Llei 22/2007, d’11 de juliol, sobre comercialització a 
distància de serveis financers destinats als consumi-
dors, el Client no podrà exercir el dret de desistiment, 
i per tant, anul·lar l’operació contractada dintre dels 
14 dies següents contemplats a l’esmentada norma, 
ja que les operacions d’adquisició i venda de CDA 
estan excloses del dret de desistiment, ja que el seu 
preu depèn de les fluctuacions que pugui experimen-
tar el preu dels CDA i que poden produir-se durant el 
termini dels esmentats 14 dies naturals. 

4. De l’existència de comissions i despeses repercuti-
bles, informació que estarà sempre accessible a la 
pàgina web (www.triodos.es), a totes les oficines de 
l’Entitat i en el telèfon 902 360 940). 

5. Que la subscripció de les Condicions Generals gene-
rarà les tarifes contingudes en el Fullet Informatiu de 
Tarifes de CDA vigent en cada moment i degudament 
registrat a la CNMV. A aquests efectes, es troba dispo-
nible a la web el Fullet Informatiu de Tarifes, així com 
les despeses repercutibles, per a la seva entrega al 
client.

6. El Client declara que l’Entitat ha posat a la seva 
disposició, amb prou antelació, la informació pre-
contractual prevista a la normativa vigent i tots els 
aclariments que ha necessitat al respecte.



10/14

1. Aspectes generals de la Normativa MiFID. 
Classificació de clients i productes d’inversió

En el marc de la política de compliment normatiu del 
Grupo Triodos a nivell europeu, i concretament de Triodos 
Bank NV Sucursal en España (d’ara endavant, “Triodos 
Bank NV S.E.” o la “Sucursal espanyola de Triodos 
Bank”), es presenta a continuació informació rellevant 
del règim aplicable procedent del conjunt normatiu 
anomenat MiFID II (d’ara endavant, conjuntament, la 
“Normativa MiFID”) derivat de la Directiva 2014/65/CE 
relativa als mercats d’instruments financers (“MiFID 
II”), que ha desenvolupat i millorat els requeriments de 
protecció i transparència que es regulaven en el conjunt 
normatiu normalment anomenat MiFID I compost per 
la Directiva 2004/39/ CE, la Directiva 2006/73/CE, i el 
Reglament 1287/2006, amb la seva corresponent trans-
posició al Dret espanyol que es va efectuar a través de 
la modificació de l’actual Reial decret legislatiu 4/2015, 
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
del Mercat de Valors (LMV) i el Reial decret 217/2008, 
de 15 de febrer, sobre Règim Jurídic de les Empreses de 
Serveis d’Inversió.

La Normativa MiFID regula les relacions entre les enti-
tats que presten serveis d’inversió i les d’aquestes amb 
els seus clients, perseguint en l’àmbit de la comercialit-
zació de productes d’inversió, un increment de la protec-
ció dels clients per mitjà de l’augment d’obligacions d’in-
formació, la millora de la transparència en la informació 
relativa a les comissions, incentius i despeses, incre-
menta els requeriments de formació dels empleats que 
comercialitzen  productes d’inversió i la regulació dels 
conflictes d’interès, ha determinat de forma més precisa 
el perfil del client inversor i l’enquadrament d’aquest en 
el mercat objectiu determinat per a cada producte. Així 
mateix, la normativa també es dirigeix a incrementar la 
transparència dels mercats i les obligacions de report a 
reguladors, així com a regular els diferents serveis d’in-
versió a prestar per les entitats i el degut registre de les 
relacions mantingudes amb els clients.

Entre les obligacions de les entitats proveïdores de 
serveis d’inversió contemplades a la normativa vigent, 
es troba la de classificar els clients segons el nivell de 
protecció aplicable a aquests i conforme a les següents 
categories:

-Client detallista. 

-Client professional. 

-Contrapart elegible.

Triodos Bank classifica els seus clients usuaris de 
serveis d’inversió per defecte en la categoria de “clients 

detallistes”.

Tanmateix, els clients podran sol·licitar el canvi de clas-
sificació a una altra categoria emplenant el procediment 
i els requisits establerts a l’efecte a la legislació vigent i 
en els procediments interns del banc.

De conformitat amb el nivell de complexitat financera 
dels productes d’inversió, aquests es classifiquen en: 

1) Productes complexos, com els dipòsits estructurats 
sense garantia de capital, hedge funds (fons d’inver-
sió lliure), derivats (futurs, opcions, warrants, etc.) 

2) Productes no complexos, com els títols de renda 
fixa, accions (renda variable) o fons d’inversió.

Els CDA han estat classificats com a producte complex 
després de dur a terme les anàlisis corresponents en 
aplicació de la normativa europea, i se’ls apliquen les 
mesures contemplades a la normativa MiFID per als 
productes complexos.

2. Productes d’inversió comercialitzats per 
Triodos Bank NV S.E. que es poden enquadrar 
a la Normativa MiFID. CDA: classificació, trac-
tament i informació

Actualment, els únics productes d’inversió que s’en-
quadren dintre de l’abast de la Normativa MiFID comer-
cialitzats per Triodos Bank NV S.E són els certificados 
de depósito para acciones de Triodos Bank NV. (d’ara 
endavant també referits com els “certificados” o “CDA”. 
Els CDA estan sotmesos a la normativa holandesa que 
trasllada les directives MiFID als seu ordenament jurídic, 
així com a la normativa espanyola referida a les normes 
de conducta i garanties en la comercialització dels ser-
veis d’inversió. Conforme a les anàlisis efectuades, els 
CDA estan classificats com un producte complex.

En cas que en un futur Triodos Bank comercialitzi a 
Espanya altres productes d’inversió es complementarà 
aquesta declaració de polítiques establint les especia-
litats de la política quant a aquests productes d’inversió 
que, en tot cas, estaran sotmesos també a la normativa 
MiFID.

De conformitat amb el que es disposa a la Normativa Mi-
FID, Triodos Bank NV S.E. exigeix l’emplenament del test 
de conveniència i el test de mercat objectiu als clients 
que tenen la intenció d’adquirir CDA.  

Pel que fa als riscos inherents a la inversió en certificats, 
li preguem que llegeixi detingudament ’apartat “Factors 
de risc del fullet informatiu de l’emissió de certificados” 
(publicat a la pàgina web de la sucursal espanyola de 

Declaració de polítiques d’aplicació a Triodos Bank NV S.E. en 
l’àmbit de la Normativa MiFID 
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Triodos Bank, www.triodos.es) i el document “Anàlisi del 
Risc del Producte d’Inversió CDA des de la triple apro-
ximació de rendibilitat, seguretat i liquiditat” posats a 
disposició en suport durador.

Així mateix, per aclarir els dubtes que se li puguin plan-
tejar sobre els certificats, el mateix banc i el seu fun-
cionament, la seva missió i els seus criteris d’inversió, li 
preguem que revisi les preguntes freqüents publicades a 
la pàgina web de la sucursal espanyola de Triodos Bank, 
www.triodos.es, així com els documents d’informació 
fiscal i els riscos també publicats a la web i posats a la 
seva disposició en suport durador.

La regulació, condicions, explicació detallada de riscos i 
altres característiques dels certificados, es troben publi-
cades a la pàgina web de Triodos Bank, www.triodos.es 
(incloent-hi, però sense estar-hi limitat, el fullet complet 
en anglès i fullet resumit en castellà) així com a la pà-
gina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, 
www.cnmv.es (fullet resumit en castellà) sota el nom 
de l’emissor Stichting Administratiekantoor Aandelen 
Triodos Bank (SAAT). Per evitar reiteracions, li preguem 
encaridament que llegeixi detingudament el fullet refe-
renciat i/o el seu resum i, si té cap dubte respecte a la 
natura, característiques o règim jurídic dels esmentats 
certificados, l’emissió, l’entitat emissora Fundación para 
la Administración de las Acciones de Triodos Bank NV 
(SAAT) (l’”Emissor”), el gestor i Centre d’Execució d’Ordres 
Triodos Bank NV o el comercialitzador Triodos Bank NV 
S.E., contacte per qualsevol dels següents mitjans amb 
l’entitat.

-Per escrit: Triodos Bank NV, Sucursal en España c/ José 
Echegaray 5, Parque Empresarial Las Rozas 28232 Las 
Rozas, Madrid - Per telèfon o fax: Tel. 91 640 46 84 / Fax. 
91 640 54 44

-Per correu electrònic: relacionconinversores@triodos.es

L’informem també que els certificados, per tractar-se 
de títols exclusivament negociables en el mercat intern 
del mateix emissor el preu del qual pot ser objecte de 
variació per coincidir aquest amb el valor liquidatiu 
del banc calculat en cada moment, no tenen el dret de 
desistiment contemplat a l’art. 7.3 de la Llei 22/2007, d’11 
de juliol, sobre comercialització a distància de serveis fi-
nancers destinats als consumidors, per la qual cosa, una 
vegada efectuada la contractació del producte, no hi ha 
possibilitat d’anul·lar l’operació contractada dintre dels 
14 dies següents contemplats a l’esmentada norma.

S’informa també expressament que els CDA poden ser 
objecte d’embargament decretat per autoritats judicials 
i administratives i de veure’s afectats per la constitució 
de garanties reals sobre aquests com la penyora pos-
sessòria.

3. Informació prèvia a subministrar pel client 
que pretengui contractar productes d’inversió 
subsumibles en l’àmbit MiFID

El client haurà de facilitar a Triodos Bank NV S.E tota la 
informació necessària en consideració al servei o pro-

ducte d’inversió que desitgi contractar, de conformitat 
amb la Normativa MiFID i les polítiques i procediments 
establerts per Triodos Bank NV S.E a aquest efecte. El 
client pot comunicar-se amb Triodos Bank NV S.E en 
llengua castellana o en anglès a més de en les llengües 
oficials de l’Estat espanyol a les oficines corresponents 
del banc.

Pel que fa als certificados, l’informem que a efectes de la 
Normativa MiFID, en la comercialització de CDA, Triodos 
Bank NV S.E aplica les mesures de protecció del client 
exigides per als producte d’inversió complexos, per la 
qual cosa, conforme als procediments interns del banc, 
es considera  preceptiu emplenar el test de conveniència 
del producte. Emplenant aquest test, el banc pot obtenir 
prou informació per informar-lo de si el producte és ade-
quat per al seu perfil de client segons el seu coneixement 
i experiència en l’àmbit de la inversió i més concretament 
sobre els CDA. La informació que ens subministri haurà 
de ser veraç, completa i exacta per poder transmetre-li 
les conclusions a les quals arriba el banc sobre la conve-
niència del producte en el seu cas concret.

És important assenyalar que en el cas que no s’emplenés 
suficientment la informació sol·licitada, Triodos Bank NV 
S.E. informarà d’aquesta situació al client i de les con-
seqüències que se’n poden derivar, que podria implicar la 
impossibilitat de contractar el producte o servei d’inver-
sió del qual es tracti. 

En el cas que no se superi el test de conveniència del 
producte, sense perjudici de qualsevol altra normativa 
que pugui resultar aplicable en cada moment i concre-
tament la referida al Mercat Objectiu que més endavant 
es descriu, el banc li advertirà d’aquesta circumstància 
i no li permetrà continuar amb la contractació. De confor-
mitat amb la regulació vigent derivada de MiFID II, els 
productors o fabricants de productes d’inversió s’han 
d’assegurar que els productes estiguin dissenyats per 
cobrir les necessitats d’un Mercat Objectiu definit de 
clients finals.

Triodos Bank en la seva condició de comercialitzador a 
Espanya dels productes d’inversió que distribueix, ha 
obtingut la informació sobre el disseny del producte CDA 
i comprèn les seves característiques i riscos de cara a 
l’estratègia de distribució d’aquests a Espanya.

Per això, s’ha dissenyat un petit qüestionari per avaluar 
individualment la compatibilitat dels productes amb 
les necessitats dels clients determinat pels criteris 
normatius referits a la tipologia del client, els seus 
coneixements i experiència inversora, la seva situació 
financera i capacitat per absorbir pèrdues, així com a la 
compatibilitat del perfil d’aproximació al rendiment / risc 
del producte i els objectius i necessitats del client.

Amb aquesta informació i la que obra en poder de Trio-
dos Bank NV S.E. sobre cada client, entre la qual es troba 
el resultat del test de conveniència, Triodos Bank NV 
S.E. ha identificat el seu propi Mercat Objectiu potencial 
com a distribuïdor, el Mercat Objectiu Negatiu (grup de 
clients incompatible amb el producte) i la informació 
complementària a obtenir dels clients per fer l’avaluació 
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individualitzada amb la finalitat de considerar-los in-
closos dintre del Mercat Objectiu del producte o del seu 
Mercat Objectiu Negatiu. Les ordres dels clients que com 
a resultat de l’avaluació s’enquadren dintre del Mercat 
Objectiu Negativo no s’executaran tret de comptades 
excepcions completament fundades, i el client serà in-
format d’aquesta circumstància.

Els CDA només podran ser contractats per un sol titular, 
no existint la possibilitat de contractar un o més d’un 
certificado per més d’un titular. En cas que els CDA 
formin part d’una herència en la qual hi hagi diversos 
hereus, s’haurà de procedir a la seva venda i, en cas d’ad-
quisició individualitzada per part de cada hereu si escau.

Triodos Bank NV S.E. disposa d’una Política de Millor 
Execució i Gestió d’Ordres amb l’objectiu d’obtenir el mi-
llor resultat per al client i  que s’entrega en aquest docu-
ment a part als efectes de la seva acceptació expressa. 
Es requereix del client la seva lectura atenta i detallada, 
així com la petició de l’aclariment de qualsevol dubte que 
li pugui sorgir sobre aquesta o les característiques dels 
CDA. Sense tenir absoluta claredat sobre el producte, el 
client no ha d’emetre ordres de compra.

4. Informació disponible en suport durador 
per al client que pretengui contractar pro-
ductes d’inversió emmarcats en l’àmbit de la 
Normativa MiFID

Respecte dels productes MiFID actualment comercialit-
zats per Triodos Bank NV S.E., els clients tenen a la seva 
disposició i se’ls entrega en suport durador i amb prou 
antelació a l’efectiva contractació, tota la informació 
necessària, clara i imparcial, sobre la naturalesa i carac-
terístiques del producte. Triodos Bank NV S.E., de confor-
mitat amb els principis vigents que governen la seva ac-
tuació amb els clients, actuarà sempre amb honestedat, 
professionalitat i transparència, primant sobre l’interès 
del client en les relacions que mantingui amb aquest i 
defenent aquests interessos com si fossin propis.

La informació sobre els productes s’entregaran en suport 
durador (en paper o preferentment en format electrònic 
coherentment amb la filosofia de respecte al medi am-
bient del banc), i Triodos Bank NV S.E. podrà utilitzar els 
mitjans de remissió i posada a disposició d’informació 
ue permetin al client emmagatzemar-la i recuperar-la, 
així com reproduir-la de forma fidedigna, incloent-hi co-
municacions electròniques, fonamentalment les bústies 
virtuals de l’àrea personal de la banca per Internet del 
client.

Així mateix, s’indica que tota la informació es troba dis-
ponible a la web de Triodos Bank NV S.E. (www.triodos.
es), i especialment, sense estar-hi limitat, a la que se cita 
a continuació referida als certificados:

• Fullet oficial de la campanya registrat a l’AFM (en 
anglès). 

• Resum del fullet oficial de la campanya registrat en 
l’AFM (també publicat a la web de la CNMV, www.
cnmv.es) sota el nom d’emissor Stichting Administra-

tiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT).

• Preguntes més freqüents sobre els certificados de 
depósito para acciones. 

• El fullet oficial per a la campanya. 

• Estatuts de la SAAT (en anglès). 

• Condicions Administratives de la SAAT (en anglès).

• Estatuts de Triodos Bank NV (en anglès).

• Últim Informe Anual de Triodos Bank NV

• Condicions generals del servei de recepció i transmis-
sió d’ordres sobre CDA. 

• Test de conveniència.

• Test de mercat objectiu. 

• Informació prèvia a la contractació. 

• Polítiques d’aplicació en l’àmbit MiFID.

• Política de millor execució i gestió d’ordres.

• Informació fiscal rellevant.

• Ordre d’adquisició/venda de CDA (formulari).

• Anàlisi del Risc del Producte d’Inversió CDA des de la 
triple aproximació de rendibilitat, seguretat i liquidi-
tat. 

Com s’indica en el formulari d’”Ordre d’adquisició/venda 
de CDA”, el client ha manifestat el seu accés regular a 
Internet i la seva acceptació dels canals electrònics com 
a mitjà d’enviament i recepció de la informació en suport 
durador sobre els CDA.

La informació oficial disponible abans descrita ne-
cessària per a la contractació és facilitada en suport 
durador al client per part de Triodos Bank NV S.E. que 
actua com a comercialitzadora dels certificados a Es-
panya i és receptora i transmissora de les ordres dels 
clients rebudes relatives als certificados. Igualment, 
Triodos Bank NV S.E. es troba sotmès a totes les normes 
de conducta i protecció de l’inversor contingudes en la 
normativa vigent.

5. Polítiques de Triodos Bank NV S.E. quant a 
l’execució d’ordres cursades pels clients. Cos-
tos, requeriments i procediment d’execució

Triodos Bank NV S.E. disposa d’una Política pública que 
regula les mesures necessàries per obtenir el millor 
resultat possible en l’execució de les ordres dels seus 
clients en atenció a diferents elements com el preu, els 
costos, la rapidesa, la probabilitat d’execució i liquidació, 
el volum, la naturalesa o qualsevol altra circumstància 
convenient per a l’execució de les ordres en el millor 
interès del client i per a l’obtenció del millor resultat 
possible per ell. Aquesta Política de Millor Execució i 
Gestió d’Ordres s’entrega al client per a la seva lectura, 
comprensió i acceptació expressa. Quant als elements 
associats al risc del producte, Triodos Bank NV S.E. posa 
a la seva disposició “Factors de risc” del fullet informatiu 
de l’emissió de certificados (publicat a la pàgina web de 
la sucursal espanyola de Triodos Bank, www.triodos.es, 
tant el fullet complet en anglès com el resumit en cas-
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tellà, així com el resum del fullet en castellà, a la pàgina 
web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, www.
cnmv.es) i el document resumit referit als riscos del pro-
ducte anomenat Anàlisi del Risc del Producte d’Inversió 
CDA des de la triple aproximació de rendibilitat, segure-
tat i liquiditat.

Totes aquestes polítiques, procediments i documents se-
ran objecte d’actualitzacions i revisions periòdiques per 
adequar-les als requeriments normatius i a les millors 
pràctiques del mercat. Les polítiques i procediments 
d’execució d’ordres regulen els processos i mecanismes 
que s’han trobat més raonables per procurar obtenir 
el millor resultat possible per a les ordres dels clients i 
primant els seus interessos com si fossin propis.

En el cas que per a executar ordres dels clients aquestes 
es transmeten a un tercer, sempre es procurarà controlar 
els processos en defensa de l’interès del client, ente-
nent-lo com una recerca dels millors resultats en termes 
de preu, despeses i rapidesa en l’execució i informació. 
Actualment, les ordres de compra/venda de certificados 
de depósito para acciones de Triodos Bank NV no s’exe-
cuten a través de cap tercera entitat ja que l’únic Centre 
d’Execució d’Ordres és Triodos Bank NV a Holanda. Les 
ordres de compra o venda de CDA s’executen sempre al 
preu determinat dels CDA en cada moment i publicat a la 
web www.triodos.es (valor liquidatiu del banc) i s’execu-
ten per imports globals quan les ordes de compra i venda 
es casen en el mercat intern o, en cas que Triodos Bank 
NV així ho decideixi, s’executen contra el buffer (nombre 
de CDA que Triodos Bank NV pugui adquirir en cas d’exis-
tir més ordes de venda que de compra) o, seqüencial-
ment per ordre de dat i hora de recepció de les ordres en 
cas de resultar necessari, i sempre com més aviat millor, 
tret que no sigui possible a causa de les característiques 
de l’ordre, del mercat o del mateix interès del client.

A aquests efectes es destaca expressament que Triodos 
Bank N.V., per aplicació de la possibilitat d’adquisició de 
CDA en el mercat intern contra el buffer abans esmentat, 
pot actuar com a contrapart en l’execució de les ordres 
de compra i venta de CDA, la qual cosa es reflecteix a la 
Política de Millor Execució i Gestió d’Ordres i ha de ser 
acceptat expressament pel client. També s’informa que 
totes les ordres quedaran degudament registrades en 
suports adequats i duradors de conformitat amb la Polí-
tica interna de Registre que té el banc a aquests efectes.

Costos: la informació sobre els costos associats a la 
compra i venda de certificados es troba recollida en el 
fullet publicat a la pàgina web de la sucursal espanyola 
de Triodos Bank, www.triodos.es (fullet complet en an-
glès i resumit en castellà), així com en el resum del fullet 
en espanyol publicat a la pàgina web de la Comissió Na-
cional del Mercat de Valors (www.cnmv.es). Aquests cos-
tos es concreten en un  0,5 % de l’import de la transacció 
de compra o de venda amb un mínim de 5 euros.

Informació periòdica: Triodos Bank NV S.E. l’informarà 
amb una periodicitat trimestral de la seva posició en CDA 
i de les operacions amb CDA que hagi realitzat en aquest 
període per mitjà de l’enviament d’extractes a la bústia 
virtual de l’àrea personal de la seva Banca Internet. En el 

cas que vostè vulgui rebre aquesta informació amb una 
periodicitat inferior té dret a sol·licitar-ho d’acord amb la 
legislació vigent, però l’entitat podrà cobrar-li una comis-
sió per repercutir-li els costos d’aquest servei.

Requeriment de comptar amb compte obert en el banc: 
Els titulars de certificats disposaran en tot cas d’un 
compte associat obert a Triodos Bank NV S.E. per carre-
gar els imports de les compres de certificados futures 
o percebre els imports de les vendes que es puguin rea-
litzar, així com per percebre els dividends que si escau 
els puguin correspondre i que li seran pagats en aquest 
compte per Triodos Bank NV. Aquest compte associat ha 
de ser únic per a tots els certificados de la mateixa titu-
laritat. S’admet únicament un sol titular, persona física 
o jurídica, de certificados. Tanmateix, dos o més clients 
poden associar els CDA dels quals sigui titular cada un al 
mateix compte del que siguin cotitulars.

Contracte del Servei de Recepció i Transmissió d’Ordres: 
les condicions generals del servei de recepció i trans-
missió d’ordres de compra/venda de CDA, a les quals es 
troba sotmès el servei es troben regulades en les Condi-
cions Generals que

s’entreguen en suport durador juntament amb aquest 
document. A aquests efectes, Triodos Bank NV conside-
rarà que el client ha acceptat les esmentades condicions 
generals en el supòsit que aquest cursi una ordre de 
compra o venda després de la seva recepció. Aquestes 
condicions generals i la resta de la documentació es-
mentada es troben també a la seva disposició a la pàgina 
web de Triodos Bank NV S.E. (www.triodos.es).

6. Políticas organizativas, de tratamiento de 
información privilegiada y de gestión de con-
flictos de interés

Triodos Bank disposa de polítiques internacionals i 
locals en vigor en tots els països on desenvolupa la seva 
activitat que regulen tot el seu negoci. Especialment, 
tenim departaments independents de Compliment Nor-
matiu, Auditoria Interna i de Gestió de Riscos tant a nivell 
internacional com local a Espanya. Les persones que 
desenvolupen aquestes funcions es troben qualificades 
i tenen experiència i formació adequades, tal com exigeix 
la legislació vigent. El compliment de la normativa MiFID 
és responsabilitat de l’alta direcció de Triodos Bank NV 
S.E. 

També es es troben desenvolupades polítiques i procedi-
ments que regulen:

• La subcontractació de serveis crítics amb tercers (per 
a la recepció, execució i transmissió de ordres referi-
des a certificados no se subcontracta a cap tercer).

• El tractament de la informació privilegiada.

• L’aïllament de la transmissió d’informació confidencial 
tant a nivell intern com de cara als clients. 

• La record keeping policy on s’informa de la forma de 
registre i arxiu d’ordres de clients.
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La política d’Inversions personals dels empleats de 
Triodos Bank, la Política de Gestió de Conflictes d’Interès 
que té per objecte identificar i inventariar els possibles 
conflictes d’interès, els mitjans per evitar-los, contro-
lar-ne les mesures de mitigació i gestió, el report dels 
conflictes i, si escau, posar en coneixement dels clients 
les possibles situacions susceptibles de crear conflictes 
d’interès que puguin perjudicar els interessos dels 
clients de conformitat amb els requeriments reguladors. 
De conformitat amb aquesta política de gestió, Triodos 
Bank NV S.E. ha subdividit els conflictes d’interès en les 
següents categories:

a) Conflictes entre els interessos de dos o més unitats 
de negoci que operen amb un mateix client. 

b) Conflictes entre els interessos de dos o més clients 
atesos per una mateixa unitat de negoci. 

c) Coonflictes a nivell de treballadors individuals amb 
responsabilitats contradictòries relatives a les barre-
res d’informació o a l’accés a la informació a ambdós 
costats de la muralla xinesa. 

d) Conflictes entre els interessos del Grupo Triodos (o 
dels seus treballadors) i els interessos d’un o més 
clients. 

En l’àmbit de MiFID II i pel que fa a la comercialització 
de productes d’inversió per part de Triodos Bank, cal 
destacar que mai s’ha remunerat per mitjà de salaris 
variables per objectius de vendes de productes (bancaris 
o d’inversió) al seu personal comercial (no es comer-
cialitzen els CDA a través de tercers), precisament per 
evitar el conflicte d’interès entre els interessos dels 
treballadors afectats amb els dels clients.  Tampoc es 
perceben incentius a nivell local a Triodos Bank España 
per la comercialització de CDA per part de l’únic Centre 
de Execució d’Ordres (Triodos Bank N.V.). Tanmateix, al 
correspondre’s els CDA essencialment amb el capital del 
banc i resultar positiva per a aquest l’adquisició de CDA 
en ordre a facilitar el compliment dels requeriments de 
capital necessaris per al creixement del banc, aquesta 
circumstància es fa explícita clarament als potencials 
adquirents de CDA en tots els processos de la seva co-
mercialització de conformitat amb les recomanacions de 
la CNMV i ESMA.

L’Annex 1 de la Política de Conflictes d’Interès en vigor es 
contemplen exemples concrets de potencials Conflictes 
d’Interès en l’àmbit dels productes d’inversió. El tracta-
ment i gestió dels Conflictes d’Interès reals o potencials 
es descriu a la Política amb detall, contemplant com a 
mesura complementària, i mai exclusiva, la revelació del 
Conflicte d’Interès al client.

Igualment, es disposa d’una política que regula les inver-
sions personals dels empleats de Triodos Bank, especial-
ment en relació amb els CDA, de manera que es garan-
teix que no s’usa informació privilegiada al respecte, i que 
aquestes inversions es troben perfectament controlades 
i sotmeses a estrictes regles de transparència, sense 
que resulti possible d’utilització de la informació de 
forma abusiva  deslleial. La influència sobre els preus 
dels certificados no resulta possible ja que es tracta d’un 
preu determinat segons regles comptables predetermin-

ades i no es troben sotmesos a oscil·lacions o influències 
de les operacions realitzades en el mercat primari on es 
negocien els certificados.

L’eix fonamental de totes aquestes polítiques és la 
primacia de l’interès del client en totes les relacions que 
mantingui amb Triodos Bank NV S.E.

Es poden dirigir a Triodos Bank NV S.E. per a qualsevol 
sol·licitud d’informació complementària pel que fa al 
règim jurídic instaurat per la Normativa MiFID o sobre els 
certificats de depósito para acciones de Triodos Bank.


