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BREUS: Forum, Afinsa...
Esmena als Pressupostos
Generals 2010 per la
creació d'un Fons de
Compensació de Pèrdues
Després de les reunions
mantingudes amb els diferents
grups parlamentaris en relació a la
situació dels afectats per Fórum
Filatélico, Afinsa i Arte y
Naturaleza, Esquerra Republicana
de Catalunya, Izquierda Unida i
Iniciativa per Catalunya Verds
presenta una proposta d'esmena al
Projecte de Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat de 2010 sobre
un Fons Extraordinari de
Compensació de Pèrdues.
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Educació i
cultura financera
Deixar a les Associacions de
Consumidors en una posició
residual i no considerar als usuaris
de serveis financers com agents
actius, són les dues mancances
fonamentals del Pla d'Educació
Financera 2008-2012 presentat per
la CNMV i el Banc d'Espanya.
Analitzant la seva aplicació
comprovem el seu limitat abast.
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Els clients
d'Agrupació
Mútua no han
paguin els plats
trencats de la
política inversora
de l'entitat
AICEC-ADICAE reivindica una
actuació transparent que garanteixi
els drets dels gairebé 380.000 assegurats de la companyia.

L'altra cara de
les targetes de crèdit
És un fet que els consumidors cada vegada
paguen més per qualsevol servei, tot i que cada
vegada, curiosament, accedim a menys
informació. Una ignorància de la que se
n'aprofiten les entitats.
L'ús de targetes s'estén
ràpidament cada dia. No
només per obtenir efectiu
sinó, cada vegada més,
com a mitjà per realitzar
multitud d'altres operacions: compra de bitllets
o entrades
d'esdeveniments, recàrregues de telèfons mòbils, consultes de saldos,
etc., funcions aquestes
que no es preveu que es
mantinguin, sinó que
s'ampliïn. Per no parlar
de la utilització de targetes per a qüestions tan
bàsiques com la retirada
d'efectiu o la consulta de
saldos, actualitzacions,

moviments, etc. Si bé
els bancs han de cuidar
dels diners que nosaltres els deixem en custòdia, igualment els
consumidors han de seguir una sèrie de normes imprescindibles
per a protegir els seus
diners en forma de
plàstic, que s'estan convertint en un important
valor estratègic de les
entitats financeres amb
l'objectiu de guanyar
cada vegada més quota
de mercat assumint cada vegada menys responsabilitats.

PÀGINES CENTRALS: ESTALVIAR EN TEMPS DE CRISI
La desconfiança s'ha instal·lat als consumidors després de molts anys de males vibracions amb els bancs, caixes d'estalvi i empreses d'inversió en relació a
l'estalvi. Comissions indiscriminades, publicitats enganyoses en molts casos,
condicions de venda fraudulentes, etc. La credibilitat de les entitats financeres s'ha vist totalment ressentida.
En els temps que corren, del total de l'estalvi familiar, prop d'un 40%
s'inverteix en dipòsits. Tot i així, obtenir un bon rendiment a canvi de proporcionar liquiditat a les entitats financeres s'ha convertit en tota una odissea. Conegui la mecànica, els avantatges, les diferències i els riscos de les actuals
ofertes bancàries de dipòsits i d'altres productes d'estalvi alternatius, com els
fons d'inversió.

AICEC EN ELS MITJANS
AICEC-ADICAE POSA AL CONSUMIDOR AL CENTRE DEL DEBAT SOCIAL SOBRE LA CRISI
La urgència de la crisi i la
incertesa davant els seus
efectes entre els
ciutadans ha forçat a
molts mitjans de
comunicació catalans a
explicar el que passa al
sistema financer. Quan
això passa, la posició
d'AICEC-ADICAE és més
fonamental que mai.

I també...
■ Els consumidors i les assegurances
■ Primera demanda col·lectiva de
ADICAE contra Citibank per
Lehman Brothers

■ Entrevista a Joan Antoni Melé, de
Triodos Bank: “la llei de l’oferta i la
demanda ès una fal·làcia”
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La Generalitat ha de dur a terme
una política de consum que
respongui als greus problemes
dels consumidors catalans
L'evident unitat de l'economia i el mercat a Espanya i avui ja a la
Unió Europea, ha plantejat alguns problemes que després d'anys
d'Estatuts d'Autonomia i de competències plenes autonòmiques en
matèria de consum, segueixen sense resoldre. La "Comissió de Cooperació de Consum",
òrgan que reuneix la directora general de Consum i resta de directors generals de Consum
de les diverses comunitats autònomes, no ha aconseguit funcionar satisfactòriament, bé per
una politització partidista indesitjable (per dalt i per baix) , bé perquè el paper de l'Institut
Nacional del Consum en aquesta tasca tan important i complexa, ha estat sempre deficient.
El resultat ha estat una decadència o "provincianisme" de les polítiques de consum autonòmiques constatable a través de la simple multiplicació de regulacions (bastes imitacions de
lleis d'unes comunitats a d'altres), l'adotzenament en polítiques vulgars o l'abús de tòpics ja
superats, abandonant així la tasca d'impulsar millores sobre els grans problemes substancials dels consumidors. La crisi econòmica i financera, així com amb la ja habitual manca
d'un caràcter transversal també en la autonomies, estan demostrant la necessitat de buscar
una sortida amb la participació dels consumidors, actors importants, però que corren el risc
de ser menyspreats des del nivell europeu fins a l'autonòmic.
Hi ha possibilitats d'abordar aquests problemes des del nivell autonòmic i aportar
solucions a tots els nivells
En teoria, no només hi ha possibilitats sinó que hauria de ser l'impuls des de baix el que
enriquís les polítiques de consum, cada vegada més dependents de Brussel·les i fins i tot
del creixent caràcter global de l'economia i el consum. Per això cal una política autonòmica que s'impliqui a fer una Europa per als consumidors, precisament des de "baix" i amb la
implicació d'ens territorials més propers. Un problema endèmic de la protecció dels consumidors i usuaris, és el de la separació dels serveis financers de la política de consum, ja
que aquells es regeixen per la seva pròpia normativa i depenen de Comissaris, ministeris i
conselleries diferents, generalment d' "Economia ", que no s'integren amb les de consum,
encara reconeixent-se com un tema decisiu per als consumidors i usuaris, tot i haver-se dut
a terme en els darrers anys retalls de normatives de protecció .... Però sempre queden a
l'atzar de la bona voluntat dels organismes reguladors i supervisors específics o en la pràctica dels poderosos lobbys financers. La Generalitat de Catalunya, amb la seva àmplia capacitat normativa i la seva proximitat a la gestió dels problemes concrets dels consumidors, creiem que hauria de dur a terme iniciatives eficaces de coordinació en la protecció
transversal d'aquests, que trenquessin les detestables muralles burocràtiques administratives, europees o estatals, que tant perjudiquen els interessos dels consumidors.
Per a una política de consum creativa
Aquestes iniciatives, que podrien ser pioneres, dotarien a l'autonomia d'una legitimitat i
consistència que avui està en dubte per als consumidors i usuaris. Sense caràcter exhaustiu
volem enumerar algunes d'aquestes iniciatives, en alguns casos inajornables:
 La participació efectiva i democràtica dels usuaris en els òrgans de govern de les caixes
d'estalvis.
 Una valenta i decidida aposta per posar a ratlla des de les competències de consum, a
les entitats de crèdit, bancs i caixes d'estalvis.
 Iniciatives, a través de polítiques socials immediates i directes, per superar els greus
problemes d'endeutament i sobreendeutament dels consumidors.
 Regulació, control i supervisió eficaç a favor de la nova competència sobre "intermediaris de crèdit".
 Per als qui hagin assumit competències en matèria d'assegurances, un major control, més
proper, sobre les polítiques inversores, evitant així casos com el d'Agrupació Mútua.
 Exercici seriós i responsable de les múltiples competències en matèria d'habitatge i sòl,
autèntic filó, en moltes ocasions consentit, de fraus al comprador d'habitatge (males
qualitats, terminis incomplerts, avals inexistents, etc.)
 Desenvolupament d'un moviment de consumidors com a agent social amb personalitat
pròpia, més enllà del clientelisme habitual.
 En particular a les caixes d'estalvis se'ls podria i hauria d'imposar tot tipus de mesures
preventives de per evitar fraus als usuaris, com a instruments de mediació amb personalitat pròpia, un observatori d'abusos flagrants, la incorporació de les caixes al Sistema Arbitral de Consum, etc.
En definitiva, hi ha camp per a una política de consum creativa, fundada en un concepte
autèntic de l'autonomia, que només depèn de la voluntat política de comptar amb el suport
dels consumidors i usuaris organitzats.

AICEC-ADICAE posa al servei de
tots els consumidors i usuaris una
publicació rigurosa i amena que
resoldrà els seus dubtes en qualsevol àmbit del món del consumidor

dels Consumidors
● Informació imprescindible per a la seva economia
● La millor rendibilitat per al seu estalvi i consum
● La clau dels seus drets com a consumidor

¡

¡ L’ Economia

Sus datos personales han sido incorporados al fichero automatizado de de la Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) con la exclusiva finalidad de garantizar una adecuada información y prestación de los servicios a sus socios. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición a la incorporación de sus datos a nuestro fichero solicitándolo expresamente por escrito dirigido a ADICAE, calle Gavín nº 12, local (50.001) Zaragoza.

Manuel Pardos presidente@adicae.net

CONSUMIDORS A INTERNET

FORUM, AFINSA I ARTE Y
NATURALEZA: LA MANIFESTACIÓ
DE SABADELL, LA SEGONA MÉS
NOMBROSA DE TOT ESPANYA
El dissabte 3 d'octubre a Sabadell centenars
d'afectats van participar en la mobilització convocada per AICEC-ADICAE, AAAFFC, AAF SABADELL i PB de Tarragona. Aquesta primera actuació constitueix el primer pas de la mobilització permanent en reivindicació d'una solució política
acordada a la I Convenció Unitària d'Associacions
d'Afectats per Fórum Filatélico, Afinsa i Arte y Naturaleza celebrada el passat 19 de setembre, i secundada per desenes d'associacions d'afectats.
Amb aquestes i altres mobilitzacions que tindran
lloc aquesta tardor els afectats demanen simplement justícia i igualtat de tracte; es tracta de ciutadans estalviadors desprotegits per negligència de
la legislació i de l'Estat. Una esmena als Pressupostos Generals de l'Estat.

Fons Extraordinari de Compensació
de Pèrdues
Per això es demana un acord polític entre tots
els partits que permeti impulsar el debat i aprovar la creació d'un Fons Extraordinari de Compensació de Pèrdues, amb una quantia del 85
per cent dels crèdits reconeguts a cada afectat
en els procediments concursals i amb un límit
màxim de 20.000 euros per titular de crèdits reconeguts. En atenció a la condició d'estalviadors
dels afectats es prendrà com a referència la normativa legal existent pel que fa als sistemes
d'indemnització previstos en els Fons de Garantia de Dipòsits i d'Inversions. El Fons s'estableix
per un termini màxim de durada de 4 anys. Això
s'ha proposat mitjançant una esmena als Pressupostos Generals de l'Estat, que es presentarà
al Congrés dels Diputats després d'haver manifestat els grups parlamentaris d'Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida i Iniciativa
per Catalunya Verds la seva disposició a donar
suport als afectats i a les seves reivindicacions.

ADMESA A TRÀMIT LA PRIMERA
DEMANDA COL·LECTIVA PER LA VENDA
DE PRODUCTES TÒXICS DE LEHMAN
BROTHERS
Després de mesos d'espera, el Jutjat Mercantil de Càceres va admetre a tràmit la Demanda Col·lectiva en Defensa dels Interessos
dels Consumidors i Usuaris enfront de l'entitat
financera “Citibank”, interposada el 31 de Juliol. En aquest procés, l'associació de consumidors AICEC-ADICAE defensarà els interessos
dels centenars d'afectats per la comercialització irregular de productes de l'entitat nordamericana “Lehman Brothers” que s'han adherit a la plataforma creada a aquest efecte. Així
mateix, també es van instar diverses accions
col·lectives amb l'objectiu d'evitar que es repeteixin trastorns similars. Aquesta és la primera
demanda col·lectiva admesa a tràmit de les 15
que ha presentat AICEC-ADICAE contra diferents entitats financeres.

Subscrigui's
Nom: ..........................................Cognoms ............................................................................................
Domicili: ...................................................................................................CP ..........................................
Ciutat: .................................................................................... Telèfon:...................................................
D.N.I.:............................................................ Signatura:
Forma de pagament: 10 euros (6 números)
❑ Domiciliació Bancària. Benvolguts Srs.: Els prego que amb càrrec al meu compte atenguin fins a nova ordre els rebuts que presenti ADICAE en concepte de subscripció a la revista L'ECONOMIA DELS CONSUMIDORS.
Titular : ................................................. Banc/Caixa: ........................................................................
Agència: ................. Adreça: .............................................................................................................
Poblaciò: .................................................................................................C.P.: ...................................
Codi Compte Client (C.C.C.): _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data: ...../...../200....
Signatura del titular:

Correu: AICEC-ADICAE,
C/ Entença nº 30 ent 1a
08015 BARCELONA

http://www.adicae.net/catalunya

Telèfon subscripcions: 93 3425044
Fax subscripcions: 93 342 50 45
Correu: aicec@adicae.net

en portada

l’ economIa dels

Consumidors

3

NOVEMBRE 2009

Compte amb les targetes !

Les targetes i
les comissions

En molt poc temps, els avenços tecnològics en els mitjans de pagament i
la proximitat dels mercats han suposat una veritable revolució en els
hàbits dels consumidors. Per això és necessari que bancs i caixes adoptin
les mesures oportunes per garantir de manera eficaç la seguretat, la
transparència i uns costos raonables

El lucratiu negoci que fan les
entitats financeres amb les
elevades comissions de serveis i de manteniment imposades a elements tan necessaris i familiars com els comptes corrents o les targetes de
dèbit i crèdit és un problema
per al consumidor. L'amenaça
de cancel·lar comptes i portar
els diners a una altra entitat és
l'única manera, de vegades, de
fer retrocedir aquestes comissions que es paguen a canvi
d'un servei que té un cost gairebé zero. Treure a dèbit diners d'un caixer de la seva
pròpia entitat és gratuït en
tots els casos. No obstant això, fer-ho a crèdit ... ¡Té
cost!. Concretament un 3%,
amb un import mínim de 2,39
€. Si treu diners en un caixer
de la seva pròpia xarxa (hi ha
tres xarxes principals: Servired, Red 6000 i 4B) el cost
augmenta fins al 1,08% si ho
treu a dèbit i el 4,09% si és a
crèdit. La comissió és lleugerament superior si es fa ús de
caixers d'altres xarxes o a
l'estranger. En tot cas, la comissió mínima per treure diners a crèdit està per sobre
dels 3 € i del 4%. A finals de
2008 les comissions eren lleugerament inferiors.

ENTITATS FINANCERES
RESPONSABLES
Les entitats financeres, en el
cas de la targeta, igual que asseguren els nostres diners en efectiu quan el dipositem en les seves dependències, ha d'assegurar
els nostres diners quan els fem
servir a través de targetes de crèdit. Les comissions "de gestió",
"de manteniment" que les entitats bancàries ens cobren han de
servir justament perquè les entitats reforcin les seves mesures
de seguretat per protegir aquests
mitjans de pagament.
La normativa fonamental que
regula el frau, ús indegut o pèrdua de la targeta de crèdit, de
14 de novembre de 1990, és de
directa aplicació: el posseïdor
de la targeta pagarà les pèrdues
ocasionades fins al moment de
la notificació a l'emissor de
qualsevol pèrdua, robatori o còpia de la targeta. El propietari
pagarà aquestes pèrdues fins a
un import límit de 150 euros.
Però no totes les entitats segueixen aquesta normativa, sinó que
pacten, en el contracte de targeta de crèdit, unes condicions diferents a les assenyalades. Cal
per tant, abans de contractar una
targeta, conèixer perfectament
quin és el nostre màxim de responsabilitat en el cas de sostracció o pèrdua. El consumidor no
ha de permetre que, en cas de
pèrdua, frau o robatori de la seva targeta, l'entitat bancària pretengui fer-li suportar més enllà
d'aquest límit de 150 euros recollits en l'acord que és d'ús ge-

MESURES PER A UNA
MAJOR GARANTIA

neralitzat a tot Europa i que
sempre hem d'obligar a l'entitat
bancària a complir.
■ No hem de permetre

que la futura llei de
serveis de pagament
afegeixi més costos
al consumidor per
utilitzar la seva
targeta en comerços

L'ALTRA CARA DE LES
TARGETES
No oblidi que en el moment
de contractar una targeta de
crèdit amb la seva entitat fi-

nancera que signarem un contracte, que ha de ser revisat
abans de ser signat i en el que
hem de valorar diverses qüestions: conèixer si es tracta
d'una targeta de dèbit o de crèdit i quins seran els seus usos,
les comissions que ens carregaran per l'ús d'aquesta targeta,
la xarxa de caixers en la qual
podem operar sense càrrecs,
les assegurances vinculades,
els números d'incidències als
que hem de trucar per resoldre
qualsevol qüestió i el límit de
responsabilitat que tindrem en
el cas de pèrdua, frau o robatori de la nostra targeta.

Sabia que si té una targeta de crèdit possiblement
sigui titular de diverses assegurances?
Si, dels 94 milions de targetes de crèdit i dèbit que circulen per Espanya
(de mitjana toca a 2,5 per habitant), la
gran majoria tenen incloses assegurances de cobertura per defunció o responsabilitat civil en cas d'accident,

d'assistència en mitjans de transport o
de viatges. Al concedir una targeta de
dèbit o crèdit, els bancs tenen
l'obligació de formalitzar seu lliurament a través d'un contracte. És obligatori que es reculli el cost anual de la
targeta, que oscil.la entre els 9 euros
per a les targetes de dèbit i els 40 per
les de crèdit. Aquesta comissió serveix, entre altres coses, per cobrir els
costos d'aquestes assegurances "gratuïtes", que varien en funció de l'ús de
la targeta. Per això no hem pensar que
ens ofereixen aquestes prestacions
sense cap cost per a nosaltres. D'una
manera o d'una altra, aquests serveis
associats mai són gratuïts. El problema és que els consumidors desconeixem aquest fet perquè, encara que les
entitats financeres estan obligades a
informar als clients, no ho fan com
cal, sinó que oculten les condicions en
un llenguatge fosc i difícil.

Els avenços que des
d'Europa s'han impulsat, propugnant l'ús del xip per combatre el frau, són evidents. No
obstant això, mentre a la resta de països europeus
s'implantava l'esmentat xip ja
des de 2005, les entitats espanyoles no ho han començat
a fer fins al 2008, i encara avui
n'hi ha moltes que encara no
han donat el pas, basant-se
en l'elevat cost que suposa .
Però per protegir als consumidors és necessari, a més
d'una constant evolució de
les mesures de seguretat de
les targetes, crear una normativa que els permeti no carregar amb els fraus, robatoris o pèrdues de les seves targetes en les que ells no hagin
tingut cap responsabilitat.

Consells pràctics per a
protegir les seves
targetes del frau
 No portar mai el número PIN a sobre, es preferible memoritzar-lo o
guardar-lo en un lloc segur. No
l'utilitzi mai en presència d'altres
persones.
 Ensenyi sempre el seu DNI en les
compres amb targetes, és per la seva
seguretat.
 No deixi mai tickets o resguards de
qualsevol ús de la targeta en qualsevol lloc.
 Procuri no perdre mai de vista la seva targeta de crèdit.
 Vigili els moviments de les seves extraccions amb targetes, permet detectar errors o moviments estranys.
 No proporcioni mai el seu número
de targeta a través de pàgines
d'internet que no siguin segures ni
respongui mai a sol·licituds
d'informació personal a través de
correu electrònic.

ASSESSORAMENT TELEFÒNIC 902 361 084

No es desanimi

...

¡¡És possible una solució
amb la plataforma
Hipotecària d’ ADICAE!!

pàgines centrals
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ESTALVIAR EN TEMPS

En un context de tipus d'interès baixos i crisi trepidant, el mercat financer no ofereix gaires
possibilitats pels que disposen d'alguna capacitat d'estalvi. Però no tan sols la crisi financera n
responsable. La desconfiança s'ha instal·lat als consumidors després de molts anys de males
vibracions amb els bancs, caixes d'estalvi i empreses d'inversió en relació a l'estalvi. Comissio
indiscriminades, publicitats enganyoses en molts casos, condicions de venda fraudulentes, etc
credibilitat de les entitats financeres s'ha vist totalment ressentida. Ara, quan els usuaris busq
que els seus estalvis estiguin sota el paraigües de la seguretat, moltes entitats aprofiten
l'oportunitat per vendre productes complexos i arriscats perquè estàn interessats en captar
liquiditat... i per sobre dels interessos dels seus clients. AICEC-ADICAE, analitza la situació i
perspectiva de les actuals ofertes d'estalvi.

FONS D'INVERSIÓ

DIPÒSITS

Un sector amb caigudes i alguna sorpresa
Els fons d'inversió, han experimentat molts
canvis en temps de crisi. De fet gairebé 300 fons
han desaparegut del excessivament poblat mapa
financer, absorbits per altres. Aquest mapa fragmentat i excessiu no ha servit per generar competitivitat. Al contrari, ha permès a molts mals
gestors fer negoci a costa de l'estalviador.

QUINS SÓN ELS FONS MÉS
RENDIBLE?
Destaquem l'evolució de la renda variable
nacional euro, que amb un 24,32% és la que
major rendibilitat acumulada registra. No obstant això també hem de tenir en compte que
en termes interanuals és negativa, això indica
que les rendibilitats negatives esdevingudes

Dipòsits a la baixa? Qui en dóna menys?

durant el 2008 no són compensades amb les
dades positives de 2009. Passa igual que en la
renda variable mixta euro; aquests tipus de
fons són el que majors rendibilitats ofereixen,
però també són els que impliquen un major
risc a causa de la incertesa associada als mercats borsaris. Pel que fa a la renda fixa i els
fons monetaris, les seves rendibilitats són significativament menors, però en canvi, aquests
productes tenen com avantatge un menor risc.

GARANTIR POT NO SER RENDIBLE
En època de crisi res millor que apostar per
productes segurs, i sens dubte l'estrella de les
ofertes són els fons garantits que, aprofitant
la seva denominació, s'han posat en circulació en els aparadors de les entitats de crèdit.
Hi ha dos factors que l'estalviador ha de tenir
en compte: primer, que encara que "aparentment no perdi", ha de comptar amb l'efecte
inflació, que no serà el mateix d'aquí a 3 anys
i que pot fer-li perdre valor als diners dipositats en un Garantit. Això si no tenim en
compte les comissions, que aniran restant valor. D'altra banda, el possible benefici depèn
de la pujada en borsa d'uns valors que, en la
conjuntura actual, constitueixen tota una incertesa. Per tant, no es deixi atrapar per les
promesa de "no perdre" i avaluï altres productes més segurs i amb menys riscos.

A mitjans de 2008 la majoria de les
entitats oferien interessos que rondaven
un tipus del 5 o 6%, però si volem obrir
un dipòsit a dia d'avui trobarem que ens
ofereixen una rendibilitat irrisòria, compresa entre el 1,5 i el 2, 5%. Per obtenir
una mica més de rendibilitat haurem de
sacrificar la liquiditat (disponibilitat de
l'estalvi invertit) i ni així està garantida
una rendibilitat digna.

PAGUI UNA ASSEGURANÇA O
UN PLA DE PENSIONS SI VOL
ESGARRAPAR UNA DÈCIMA
MÉS D'INTERÈS
Una altra característica dels dipòsits
que actualment ofereixen les diferents entitats és l'alta vinculació a altres tipus de
productes oferts per aquestes (assegurances, plans de pensions, alta de serveis per
Internet, domiciliació de la nòmina ...) o
exigeixen la condició de ser nou client.
Aquest tipus de dipòsits ofereixen una
rendibilitat només una mica superior a la
resta, però els costos de contractació dels
productes vinculats es menjaran bona part
dels interessos. A tall d'exemple, el dipòsit Pla Caixa 5 Ja II ens ofereix un dipòsit
a termini fix però a condició de contractar
un pla de pensions amb l'entitat.

SÓN ELS FULLETONS INFORMATIUS DELS FONS UNA BONA FONT
D'INFORMACIÓ?

¿I OBRIR UN COMPTE?

La informació dels fons d'inversió es troba recollida en els seus fulletons informatius. En
el fulletó s'ha de prestar especial atenció als següents aspectes: el perfil de risc del fons, la
inversió mínima necessària, en què inverteix aquest fons, les comissions aplicables, i finalment, com ens valoraran la nostra participació (diària i a preu de mercat) quan vulguem retirar els nostres diners i en quin termini (com a màxim dos dies hàbils). En cas de ser actualitzat, els inversors han de ser informats de qualsevol modificació que es produeixi. A
més, en el cas que es modifiquin alguns dels elements essencials del fulletó, els inversors
disposaran d'un termini d'un mes per poder exercir el seu dret de separació sense cap cost,
pel valor liquidatiu que correspongui a la data de l'últim dia del mes d'informació.

Davant d'aquest panorama descrit, podem plantejar-nos si és preferible obrir
un compte d'estalvi, en el qual podem
disposar dels nostres diners quan vulguem (anomenats tècnicament "a la vista") abans de contractar un dipòsit. Alguns comptes ens ofereixen una rendibilitat semblant, això si, amb diverses condicions (tenir domiciliada la nòmina o

PARTCIPACIONS PREFERENTS
No deixi que li venguin
participacions preferents
Les preferents són un actiu adquirit a perpetuïtat. Són
semblants a les accions en el sentit que atorguen drets econòmics, encara que no polítics (per exemple tenir vot o anar
a la junta d'accionistes). No tenen data de venciment ... ex-

cepte quan el banc vulgui, després del cinquè any. Si
l'entitat ho considera pot extingir el contracte unilateralment
passats cinc anys, si compta amb el vistiplau del Banc
d'Espanya. Amb aquesta clàusula a favor del banc, el client
no pot saber quant tindrà en el seu poder les participacions.
L'estalvi queda atrapat de manera indefinida, amb una gran
dificultat per alliberar-lo, perquè cal vendre i la realitat és
que en moltes ocasions no hi ha comprador. I, quan n'hi ha,
res garanteix que la venda es faci pel valor nominal

CONSUMIDORS A INTERNET
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pensió i dos o més rebuts amb un
de tres càrrecs en els darrers 6 me
Una altra opció és diversificar els
estalvis, pel que podem contractar
pòsit a 6 mesos i al seu torn un co
d'alta remuneració amb disponibil
plena, de manera que puguem disp
de part dels nostres diners si sorge
gun imprevist.

DIPÒSITS "COMBINATS"

Una altra de les estratègies que se
xen fent servir algunes entitats de c
oferir productes on es combina part
l'estalvi destinat a contractar un dip
part a contractar altres productes de
Així ho reconeix Deutsche Bank en
"Combinat inversió", amb un 50%
positat a 3 mesos a una TAE del 5%
3% a sis mesos, i l'altre 50% del no
talvi aniria destinat a una "selecció
ductes d'inversió" que, com recone
lletra petita DB, "aquestes inversion
sotmeses als riscos inherents de les
sions en mercats de valors". Per qu
vors segueixen venent-los com a di

d'adquisició. El risc de pèrdua de diners per la deprecia
de les participacions és elevat perquè moltes emissions
participacions valen menys del que costen. Cal recorda
també que les entitats no pagaran els interessos acordat
no hi ha suficient benefici distribuïble. La rendibilitat d
preferents està condicionada als resultats econòmics. U
tre fet molt important a tenir en compte és que les parti
cions preferents no són un dipòsit bancari i per tant no
protegides amb el Fons de Garantia de Dipòsits.
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“LA LLEI DE L'OFERTA I LA
DEMANDA ÉS UN ENGANY
I UNA FAL·LÀCIA”

CRISI

ENTREVISTA A
JOAN ANTONI MELÉ
Director Territorial de Catalunya
i Balears de Triodos Bank

n'és

AICEC-ADICAE: COM VA DESCOBRIR
EL CONCEPTE DE BANCA ÈTICA?
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Joan Antoni Melé: L'any 2000 es va realitzar a Barcelona el primer Congrés Mundial de
Banca Ètica, i em va semblar molt important.
Després d'un temps de col·laboració com a voluntari, em van proposar encarregar-me de la
direcció territorial de Triodos Bank a Catalunya i Balears i vaig marxar de la caixa d'estalvis
en la qual portava treballant 25 anys.

A: Fins a quin punt aquest argument que diu que és el mercat el que
marca o ha de marcar l'activitat financera és vàlid, pensant que aquest
concepte probablement és el que ens ha portat a una de les majors crisis financeres de la història?
J: Això del mercat és un error greu que es ve donant des de fa 300
anys, des d'Adam Smith: busca el teu benefici personal que el mercat ja
ho regularà perquè en surtin beneficiats tots. Però la realitat és que no
només el mercat no ho regula, sinó que cada vegada està més desequilibrat. La llei de l'oferta i la demanda em sembla un engany i una
fal·làcia. No és una llei, és una manera de treballar egoista. L'altra opció és la de la consciència, la de la solidaritat, la de la responsabilitat,
que és l'opció que s'hauria d'ensenyar a les escoles i la que ha triat
Triodos Bank, demostrant que aquest model de banca és viable.

A: I rendible.
J: També. Evidentment, nosaltres no tenim l'objectiu de guanyar milers de milions d'euros cada any, perquè no és la nostra missió. S'han
de guanyar diners, demostrant que la sostenibilitat és rendible, però
sense tenir la maximització del benefici com a prioritat.

LLETRES DEL TRESOR
Seguretat a canvi de baix rendiment
Les lletres del Tresor són un instrument
de renda fixa, ja que l'estalviador rep un
interès fix per cada lletra. Naturalment,
com més gran sigui el termini de venciment, més gran serà l'interès percebut.

TINGUI EN COMPTE LA
INFLACIÓ
Un aspecte a tenir en compte per valorar les Lletres del Tresor és la inflació.
No sembla raonable utilitzar els diners
estalviats en un actiu que atorgui una rendibilitat inferior a la inflació existent. En
el moment actual, i malgrat la baixa rendibilitat de les lletres, l'estalviador guanyaria poder adquisitiu adquirits, ja que
els preus estan caient. En un futur proper
només cal estar atent a les notícies sobre
les dades d'inflació per saber si val la pena seguir apostant per les lletres del Tresor. En el moment que la inflació sigui
més gran que la rendibilitat que atorguen
seria recomanable pensar en altres productes financers amb poc risc però que
donin major rendibilitat.

Data

3
mesos

6
mesos

12
mesos

Octubre
2008

-

3,25

3,40

Novembre
2008

2,60

2,60

2,54

Desembre
2008

2,08

2,20

2,23

Gener
2009

1,33

1,48

1,45

Febrer
2009

1,06

1,16

1,30

Març
2009

0,94

1,01

1,30

Abril
2009

0,81

0,92

1,27

Maig
2009

0,76

0,82

0,95

Juny
2009

0,92

1,01

1,07

Juliol
2009

0,59

0,68

0,84

Agost
2009

0,45

0,62

0,85

NO COMPRI LLETRES A TRAVÉS DEL SEU BANC O CAIXA
Hi ha tres vies per comprar-les. El més innovador és a través d'Internet, el més segur
és a través del Banc d'Espanya i el menys recomanable és operant a través d'una entitat
financera. Així com les operacions per Internet o les fetes pel Banc d'Espanya no generen cap tipus de despesa ni de comissió, la intermediació bancària no és gratuïta: hi ha
comissions i despeses associades. Les comissions es mouen entre el 0,15% i el 0,5%.
Es pot donar el cas que la comissió bancària sigui gairebé tan alta com la rendibilitat
que atorga la Lletra. Així doncs, la recomanació és clara: evitar la intermediació bancària i operar directament amb el Banc d'Espanya ja sigui a través d'Internet o de la seva xarxa d'oficines.

A: Groucho Marx deia que el concepte de "intel·ligència militar" era
clarament contradictori. No li sembla que molta gent pot pensar el
mateix del concepte de "banca ètica"?
J: Fa 30 anys era més lògic pensar així, perquè l'exemple que primava
de manera generalitzada era que la banca era una empresa que només
servia per fer diners. Aquest ha estat el gran error del segle XX. S'han invertit els processos i s'ha pervertit l'economia, en part a causa del fet que
com a societat hem anat perdent valors. Un banc és un intermediari, però
també ha de ser un agent social. Quan en un banc entren diners, s'ha de
decidir en què els inverteixes. Ja no serveix el preguntar quin interès donaré o rebré pels meus diners, sinó passa per saber com s'utilitzaran.

A: Quines diferències pot trobar un consumidor a la banca ètica?
Que li pot oferir?
J: Ser banca ètica no significa ser una ONG. Nosaltres tenim beneficis, però no beneficis irracionals o irresponsables, perquè no especulem amb els diners dels nostres estalviadors. Com és possible que estant els tipus d'interès a l'1% hi hagi bancs que ofereixin a través dels
seus productes un 15%? En aquest punt, un ha de preguntar-se com
s'aconsegueixen aquests beneficis o fent què. Si no ho saps, ja estàs començant a entrar en posicions de risc. No podem separar els beneficis
dels valors ètics i morals. Si un banc o un producte financer ofereix altes rendibilitats, o és una bombolla especulativa que esclatarà o
aquests grans beneficis s'obtenen a costa de, per exemple, una alta
contaminació o una explotació humana.

A: Mitjançant quins instruments pot incidir la banca ètica en el teixit o model productiu? Amb la crisi, es deixa al descobert la necessitat
de pensar en un nou model també en aquest sentit.
J: Nosaltres no financem a empreses o organitzacions que no incloguin un valor afegit de tipus social, cultural i mediambiental en les seves activitats. A més, amb les entitats que treballem els proposem millorar la seva sostenibilitat.

A: Triodos Bank va ser guardonat amb el premi "Cerdito Rebelde"
que atorga anualment ADICAE. Què fa o ha de fer un banc per rebre
un premi concedit pels mateixos consumidors o usuaris?
J: Sobretot, ser transparents i generar confiança. El premi
d'ADICAE és un premi a l'autenticitat, a un tipus de banca revolucionària que hauria d'imposar-se en els propers anys.

ASSESSORAMENT TELEFÒNIC 902 361 084
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EDUCACIÓ I CULTURA FINANCERA

stà comprovat que el
nivell d'educació i
cultura financera dels
ciutadans és una assignatura encara pendent. I sembla que ho seguirà sent. Gran
part de culpa la té l'errònia decisió, contrària a les recomanacions europees, d'apartar a les
associacions de consumidors del
Pla d'Educació Financera (d'ara
en endavent, PEF) i de l'àmbit
formatiu que aplega als
col·lectius generals de la societat, limitant la seva posició a donar servei i assessorament genèric exclusivament a sectors de la
societat amb majors dificultats.

E

afirma el Comitè Econòmic i Social Europeu, pel seu alt grau de
credibilitat i connexió amb els
ciutadans, el que exigiria que fossin tingudes en compte. També
els estudis sobre pedagogia del
consum donen suport a la idea
que les associacions de consumidors són agents fonamentals en la
formació dels ciutadans en matèria de consum, fomentant
l'associacionisme cívic-social per
a millorar les condicions de vida
de la comunitat.

EL PEF NOMÉS BUSCA
RECUPERAR LA
CONFIANÇA DEL
EL PAPER RELLEVANT DE CONSUMIDOR
LES ASSOCIACIONS DE
Els objectius que assenyala el
PEF es poden resumir en els seCONSUMIDORS

El propi Comitè Econòmic i
Social Europeu (CESE) indica, en
el seu Dictamen “L'educació dels
consumidors”, que el paper educatiu de les associacions de consumidors podrien complir un paper fonamental com impartidores
actives de la formació al conjunt
dels consumidors. Això és així,

güents punts: que els consumidors estiguin en condicions
d'afrontar el nou context financer amb suficient confiança, adquireixin consciència de la necessitat de millorar la seva formació financera; i, finalment,
que la gestió de l'economia personal és una responsabilitat indelegable per a la qual és neces-

CAL FORMAR
CONSUMIDORS
CRÍTICS I
EXIGENTS AMB
EL SISTEMA
FINANCER

sari estar preparat. Aquests
sumidors”. La mera formació
punts obliden el paper del conper si sola no redueix les possibilitats de patir un frau financer.
sumidor com actor proactiu i
Així ho demostren les innumeconscient i obvien que educar i
rables estafes esdevingudes en
forjar consumidors crítics i resels últims deu
ponsables és
anys, sorgides
molt més imEducar i forjar
arran
portant que geconsumidors crítics i
d'actituds ennerar confianresponsables és
ça. Bé és cert
important la confiança ganyoses per
que en el PEF
part de les encal guanyar-se-la
es parla de
titats financeoferint productes
“millorar la
res en la cosegurs i transparents
cultura financemercialització
ra ” perquè el
dels seus proconsumidor pugui “afrontar el
ductes. Elaboren fórmules innou context financer amb suficomprensibles en el càlcul de
cient confiança”. Però amb això les rendibilitats, difícils de desno n'hi ha prou: la confiança cal xifrar, i amaguen clàusules abuguanyar-se-la oferint productes
sives de complicada identificasegurs i transparents als usuaris. ció fins i tot per al consumidor
més avesat. Per tant, de poc serveix gastar molts esforços a
ELS ESCÀNDOLS
educar als consumidors si les
FINANCERS DEIXEN
entitats segueixen tenint llibertat
total per a posar-ho cada vegada
CLAR QUE LA
més difícil. La informació és la
INFORMACIÓ PER SI
“matèria primera”, però si no
SOLA NO VAL
existeix un canvi d'actitud per
Fins i tot el CESE reconeix
part dels organismes supervique “els escàndols ocorreguts en sors, no es garanteix l'existència
els últims temps han minat la
d'un consumidor segur.
percepció de seguretat dels con-

El BBVA puja al carro
de l'educació financera
El BBVA presenta el projecte "Valors de futur. Els diners en les nostres vides ", mitjançant el qual promet fomentar el" bon ús "dels diners
entre nens i adolescents. És el programa estrella de la seva estratègica responsabilitat social corporativa per a 2009, en què ha invertit 26
milions d'euros. Sens dubte, un llop
tenint cura del ramat ...
¿FORMAR O VENDRE?
Que el Ministeri d'Educació desenvolupi la seva funció i doni eines
educatives als ciutadans és
d'esperar, però el que resulta una
mica estrany i provocador és que
una entitat bancària doni formació
en uns aspectes en els que té una
clara visió interessada i subjectiva,
sobretot quan les entitats financeressempre han defensat que això té
un cost i que no els hi correspon a
elles assumir-lo. Tenint en compte
que el programa educatiu del BBVA
l'impartiran "voluntaris", que no són
altres que treballadors de les sucursals, exclusivament orientats a vendre, quina mena d'objectivitat podem esperar? Sense cap dubte la finalitat és continuar el negoci, i això
ells saben fer-ho molt bé. En un sector en què es ven per objectius, els
nens són els propers, i el mitjà, en
lloc d'una sucursal, és una aula.
CAL ENSENYAR A SER CRÍTIC
En algun moment caldrà explicar
a aquests nens que el BBVA, o qualsevol banc poderós, anteposa els interessos econòmics dels seus amos
a tota la resta, fins i tot al sentit comú més elemental. Tan elemental
que fins els més petits entendrien el
significat de les paraules frau o
abús, per això, esperem que també
parlin de les males pràctiques que
duen a terme. Cal informar, però
també ensenyar a ser crític.

PER A UNA EDUCACIÓ FINANCERA EFICAÇ CAL COMPTAR AMB LES ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS
 Creació d'un grup de treball entre la CNMV, el Banc
d'Espanya i les Associacions de Consumidors.
 Crear un Comitè de Cooperació en el qual tinguin cabuda les
Associacions de Consumidors i les Administracions
d'Educació per a introduir la matèria de consum en els currículums d'ensenyament de tots els graus.
 Establir programes dinàmics de formació per a desenvolupar actuacions complementàries de formació contínua i permanent en tots els col·lectius socials.

La importància
de formar
part d’una
Associació de
Consumidors

 Dissenyar programes específics de formació per a grups
especialment sensibles (immigrants, joves, tercera edat,
famílies amb risc de sobreendeutament, etc.).
 Un veritable control dels productes financers, els seus riscos,
formes de venda i, sobretot, la seva publicitat. Per això cal
plantejar igualment mesures que acompanyin i complementin l'educació financera, a través del control i millora en la supervisió publicitària que impedeixin posar en el mercat productes que poques vegades responen realment al que
s'ofereix realment al consumidor.

Com Associació de Consumidors, pretenem
compensar la gran diferència que existeix entre
el ciutadà i les grans entitats financeres, cada
vegada més allunyades dels interessos dels
usuaris. El nostre objectiu és aconseguir una
societat més justa des de l’àmbit del consum
financer, millorant les relacions entre
empreses financeres i consumidors.

AICEC-ADICAE: C/ Entença 30, entresol 1ª
Barcelona, 08015, Tel: 933 425 044

AICEC-ADICAE, com a Associació de
Consumidors, s´ha especializat en la defensa
dels consumidors en l´àmbit financer, des de la
indepèndencia que suposa una Associació,
dirigida per i pels consumidors.
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Els consumidors davant
les assegurances:
Per una major transparència i garanties
en la seva contractació i ús
'assegurança constitueix una
eina imprescindible en la vida quotidiana dels consumidors. Tant que cada vegada
són més els recursos que destinen les
famílies catalanes a les seves assegurances. Alhora, es fa molt alarmant
que, segons un estudi realitzat per
ADICAE, nou de cada deu consumidors desconeixen les condicions de la
seva pòlissa.

L

LES ASSEGURANCES: UNES XIFRES
D'ESCÀNDOL PER AL CONSUMIDOR
Adicae va realitzar una enquesta a més de mil consumidors a 11 ciutats espanyoles de la qual, entre altres dades, es pot concloure:
 Set de cada deu hipotecats té una assegurança no
obligatòria vinculada al seu préstec.
 El 82,44% dels enquestats reconeix que no sap el
nombre d'assegurances que té contractades mentre que només el 17,56% afirma saber-ho.
 El 66% dels usuaris desconeix els mecanismes per
reclamar en les assegurances.
 Una família paga de mitjana 1.015,34 euros a l'any per
les seves assegurances.
 327,49 euros costa de mitjana a l'any una assegurança de vida.
 540,84 euros costa de mitjana a l'any una assegurança d'automòbil.
 El 14,19% dels enquestats afirma que no va rebre les
condicions generals i particulars després de la signatura del contracte.
 5,28 és el nivell de satisfacció dels usuaris, en una
escala de l'1 al 10.

Aquestes dades tan preocupants es
deuen, entre altres raons, a la complexitat tècnica de les assegurances i de la
falta de transparència, en molts casos
premeditada, de la publicitat i la comercialització d'aquestes. Hi ha normativa des de 1980, que actualment
està en procés de reforma. Però no ha
servit perquè les entitats compleixin
amb les exigències d'informació i claredat a les quals estan obligades, contribuint a la desorientació dels usuaris.
A aquest panorama cal sumar la situació de desequilibri i desprotecció,
igual com passa en la resta de productes financers.

QUÈ FA AICEC-ADICAE PER
ACOSTAR LES ASSEGURANCES
AL CONSUMIDOR
 Formació i informació dels consumidors, per
generar un bon coneixement dels seus propis
drets i pal·liar així l'impacte en les economies
familiars de la contractació ineficaç i indiscriminada d'assegurances.

Taller informatiu sobre assegurances a alumnes
de l'Escola de Consum Lluïsa Cura de Barcelona

 Establiment d'un canal estable de diàleg entre
els diferents actors: entitats, organismes reguladors, consumidors, etc.

 Detecció de mancances i insuficiències de la normativa actual i realització de propostes adequades per solucionar-les.

Poseu-vos en contacte amb AICEC-ADICAE per rebre més informació
sobre jornades, cursos, revisió de les seves pòlisses, etc.

AICEC-ADICAE exigeix que els clients
d'Agrupació Mútua no paguin els plats
trencats de la política inversora de l'entitat
L'Associació reivindica una actuació transparent
que garanteixi els drets dels gairebé 380.000 assegurats de la companyia.
Les deficiències en la política d'inversió d'Agrupació Mútua han portat a la Direcció General d'Assegurances a prendre el control de la gestió de la Mútua nomenant dos administradors, destituint al president i al consell d'administració.
Les pèrdues de la companyia (13,5 milions d'euros el 2008) tenen el seu origen en la seva excessiva exposició al sector immobiliari (Agrupació Mútua compta amb una participació del
70% en la immobiliària AMCI Habitat), i al sector financer
(Agrupació controla més del 25% de Bankpime, que l'any
passat va perdre 4,7 milions d'euros). Tot plegat posa sobre la
taula de debat el control sobre la política inversora
d'aquestes entitats que, fins ara, semblaven fora de perill de
la crisi. El que interessa de moment és determinar com queden els drets dels gairebé 380.000 clients.

ADICAE ACTUA
ADICAE, membre de la Junta Consultiva d'Assegurances,
s'ha dirigit a la Direcció General d'Assegurances (DGS) per
exigir transparència i que es depurin les responsabilitats de
tots els administradors anteriors. En aquest sentit, l'actuació
de Fèlix Millet, fins al juny president de la Mútua, ha de ser
sotmesa a un detallat anàlisi, per tal d'establir la seva possible responsabilitat en la caiguda.
La situació patrimonial de la Mútua ha motivat l'adopció de
mesures de control especial previstes en el RDL 4/2006 el
passat 16 d'octubre, de la Direcció General d'Assegurances,
que va decidir prendre el control de l'asseguradora Agrupació Mútua, al·legant “deficiències molt significatives de control intern i irregularitats en la gestió” i que la mesura era necessària per “salvaguardar els interessos dels assegurats i
garantir el compliment dels contractes”.
A la carta, ADICAE ha demanat a la DGS que expliquin els
problemes que podrien crear als usuaris el futur incert
d'aquesta asseguradora, les solucions que es plantegen, i el
pla de sanejament previst per a aquesta mútua. Així mateix,
demana que s'expliquin quins han estat els mecanismes de
control de les companyies asseguradors en els darrers anys.
CAL PRIORITZAR ELS DRETS DELS ASSEGURATS

Conegui la seva assegurança de la mà d'AICEC-ADICAE
Un divertit joc formatiu sobre assegurances
"Adiquiz"

Per conèixer més sobre les seves
assegurances aneu a la pàgina web,
on podrà obtenir informació, fer
consultes i reclamacions, així com
descarregar materials formatius
sobre les assegurances i els seus
drets com a consumidor

Un gran
estudi sobre
la realitat de
l'assegurança
a Espanya

Fulletons
sobre
assegurances
d'habitatge,
llar i vida

Sol

los
icite

AICEC-ADICAE
C./ Entença 30, entresol 1º 08015
BARCELONA Tfno.: 933 425 044

y en la web

www.adicae.net

Des que va saltar la notícia de la intervenció de la Mútua,
l'Associació ha rebut contínues consultes a les seves oficines de consumidors preocupats demanant informació, orientació i consell sobre el futur de les seves pòlisses. La incertesa davant una hipotètica liquidació futura de la Mútua és el
denominador comú d'aquestes trucades. Sanejament, fusió o
liquidació, sigui quin sigui el destí que es disposi per a la Mútua, els assegurats han de ser protegits a qualsevol preu.
Naturalment, és irrenunciable prioritzar els drets dels assegurats. El Ministeri d'Economia i Hisenda va assegurar que la
mesura adoptada no portava aparellada la suspensió de contractació de noves assegurances ni la prohibició de pròrroga
del les ja vigents. L'administració interina de l'entitat ha de
vetllar perquè la transparència i l'eficiència regeixin totes les
seves accions, de manera que cap usuari vegi amenaçat el
compliment de les clàusules del seu contracte d'assegurança.
L'experiència d'AICEC-ADICAE, que ha assistit a diverses crisis i liquidacions d'entitats i coneix les deficiències del sistema administratiu implantat, així ho exigeix.

ASSESSORAMENT TELEFÒNIC 902 361 084
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AICEC-ADICAE POSA AL CONSUMIDOR AL
CENTRE DEL DEBAT SOCIAL SOBRE LA CRISI
AICEC-ADICAE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
a urgència de la crisi i la incertesa davant els seus efectes entre els ciutadans ha forçat a molts mitjans de comunicació catalans a explicar el que
passa al sistema financer. Quan això passa, la posició d'AICEC-ADICAE
és més fonamental que mai. La nostra associació ha estat convidada a
participar en diversos programes de televisió i de ràdio, i els seus membres han
estat entrevistats per molts diaris i publicacions locals i digitals, donant veu als
consumidors i als petits estalviadors, i defensant davant l'opinió pública les mesures necessàries per que les solucions contra la crisi siguin beneficioses per a
les famílies, i no només per les entitats de crèdit.

L

Àgora-Valor Afegit
VALOR AFEGIT:

“Les subprimes espanyoles”
Durant els anys del "boom" immobiliari
els bancs van atorgar hipoteques amb
un nivell de risc força elevat. Ara que
el valor dels habitatges ha baixat, hi
ha més aturats i, per tant, més morositat ... es pot afirmar que els crèdits espanyols s'assemblen a les "subprime"
americanes?

Diari Avui: “Clam contra els abusos bancaris”
Les entitats apugen les comissions i el diferencial que sumen a l'Euríbor, col·loquen
absurdes i abusives clàusules topall que limiten la baixada dels tipus d'interès i venen
complicats productes d'inversió en forma
d'assegurances sense risc. La crisi deixa al
descobert les males pràctiques que bancs i
caixes han portat a terme, però també els
mecanismes de blindatge que apliquen en
temps de crisi sobre els consumidors per
protegir els seus propis beneficis.

“Hipotecats
Anònims”

ÀGORA:

“Plou sobre la banca”
La intervenció per part del Banc
d'Espanya de la Caixa Castella-la Manxa
ha centrat l'atenció durant els últims dies
en la salut de les entitats financeres espanyoles i catalanes. Si fins ara el govern
presumia de la solvència de les institucions bancàries espanyoles, el col·lapse
de la caixa manxega ha sembrat el dubte.

Manifestación Forum-Afinsa

La crisi i l'atur creixent estan
provocant el col·lapse de força
economies domèstiques. Els immigrats es queixen que són els
més desprotegits davant la crisi. El fenomen es va fer palès a l'auditori del centre cívic de
Can Puiggener, el barri amb més població nouvinguda (34%) de Sabadell, on Jordi Tarruella,
vicepresident d'AICEC-ADICAE, va prevenir als assistents sobre els riscos de sobreendeutar-se, de recórrer a una empresa financera per reagrupar els deutes o de les mancances
de l'actual llei hipotecària.

El Punt Diari: “Les comissions són negociables”

El dissabte 3 d'octubre centenars d'afectats
van participar en la mobilització convocada per
AICEC-ADICAE, AAAFFC, AAF Sabadell i PB de
Tarragona, després de la I Convenció Unitària
d'Associacions d'afectats per Fórum Filatélico,
Afinsa i Arte y Naturaleza celebrada el passat
19 de setembre, i secundades per desenes
d'associacions d'afectats. Les concentracions
constitueixen el començament de la mobilització permanent dels afectats per impulsar la solució política reclamada, mobilització que conti-

El tema de les comissions abusives
continua sent prioritari. Jofre Farrés,
secretari general d'AICEC-ADICAE,
explicava en l'entrevista que el problema amb les comissions és que no
hi ha cap llei que les reguli de manera efectiva. Normalment el problema
amb les comissions és que no han
estat sol·licitades o acceptades pel
client, que no corresponen a un servei efectivament prestat o que no són
proporcionals al servei.

nuarà amb diverses actuacions
unitàries en els propers mesos
per tal de fer veure a la societat i a les institucions la gravetat d'un problema que continua
sense solució després de gairebé tres anys i mig. Isabel
Prado, coordinadora tècnica
d'AICEC-ADICAE, així ho va
transmetre als diversos mitjans
de comunicació presents.

Units som més forts. Associa't i guanyaràs
AICEC-ADICAE BARCELONA - COORDINACIÓ
c/ Entença, 30 entlo 1ª, C.P. 08015
TELF.: 93 342 50 44 - FAX: 93 342 50 45, e-mail: aicec@adicae.net
SABADELL

REUS (TARRAGONA) MANRESA

C/ Rambla, 207, 4ª planta
C/ Hospital 42 2º 2ª,
08202 - Sabadell (Barcelona) C.P. 43201,
TEL.: 937 220 015
TELF: 977 12 71 64

MATARÓ

Amb la col·laboració de:
CONSUMIDORS A INTERNET

LLEIDA

c/ Caritat nº 30 entlo. 2ª, Camí Ral 453-457, 3r 1a, Avda. Francesc Maciá,
C.P. 08241
C.P. 08301,
35 8º E, C.P. 25007
TELF: 902 40 50 16
TELF: 93 755 22 74,
TEL.: 973 23 09 71

http://www.adicae.net/catalunya

