
Presentació telemàtica de les 

reclamacions 

S e r v e i  d e  R e c l a m a c i o n s  



El Servei de Reclamacions recorda als 

inversors que tenen a la seva disposició 

un procediment electrònic per presentar 

les reclamacions 



El procediment és molt senzill 

Només cal seguir els 4 passos que s'indiquen 

per iniciar un procediment ràpid, segur i 

fàcilment accessible mitjançant els seus 

dispositius electrònics 



1r 
Entrar a la secció 

“Inversors i educació 

financera” i clicar a 

l'apartat “Com reclamar" 



http://www.cnmv.es 



2n 
Accedir a l'enllaç 

d'enviament electrònic 

de la reclamació 





3r 
Crear un usuari amb la seva 

adreça electrònica o utilitzar 

un mètode d'identificació 

electrònic vàlid 



  El reclamant pot optar per: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

• Crear un usuari amb la 

seva adreça electrònica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

• Utilitzar un certificat o DNI 

electrònic 

 

 

   

• Verificar la seva identitat 

mitjançant cl@ve 



4t 
Emplenar el formulari, 

adjuntar la documentació 

i enviar. 



  El reclamant haurà de: 

   

• Emplenar les dades del 

formulari. 

 
• Adjuntar els arxius amb 

la documentació 

(acreditació de la 

reclamació prèvia 

davant l'entitat i altres 

documents 

justificatius). 

• Enviar la reclamació. 

 

 



Un cop enviada, el reclamant accedirà al seu 

expedient mitjançant la seu electrònica de la 

CNMV de la mateixa manera com va 

presentar la reclamació (utilitzant el mateix 

usuari i contrasenya o els altres mètodes 

d'identificació electrònica) 

 



Avantatges de la tramitació electrònica 

IMMEDIATESA DE LES 

NOTIFICACIONS 

Les notificacions del Servei 
de Reclamacions es fan 
per correu electrònic. El 
reclamant hi accedeix 
fàcilment mitjançant  

l'enllaç que s‘adjunta al 
correu o directament 

mitjançant la seu 
electrònica de la CNMV. 

VISUALITZACIÓ DE 

L'ESTAT DE TRAMITACIÓ 

AGILITAT EN LA 

PRESENTACIÓ DE 

DOCUMENTS 

01 02 03 

El reclamant pot incorporar la 
documentació que necessiti, 

accedint al seu expedient 
mitjançant la seu electrònica 

de la CNMV (sempre que 
l’estat de l'expedient sigui 

diferent de «en proceso de 

verificación»). 

El reclamant sap a l'instant 
quin és l'estat de tramitació 

de l'expedient accedint a 
la seu electrònica de la 

CNMV.  



SIMPLIFIC@ AMB LA  

RECLAMACIÓ ELECTRÒNICA 

 


