
 

“Els eurodiputats consideren que la norma imposada per algunes companyies 

aèries d'admetre una sola bossa de mà en cabina infringeix els drets dels 

passatgers” i “els diputats debatran amb la Comissió si les 

companyies poden imposar aquest tipus de restriccions sense infringir la legislació 

comunitària.” 

Tots ens hem trobat en algun moment en situacions incomprensibles i absurdes a l'hora 

de pujar a l'avió amb l'equipatge de mà. (Recordem la passatgera que va ser expulsada 

per la guàrdia civil d'un avió de Ryanair per portar, a més de la maleta, un llibre i un 

pergamí enrotllat). Els requeriments són excessius i per fi a Brussel·les s'han proposat 

adoptar mesures sobre aquest tema a fi d'harmonitzar els límits que les aerolínies apli-

quen. 

A Espanya ja s'ha prohibit la restricció a una sola peça d'equipatge de mà per persona 

però la resta de països europeus encara no han adoptat aquesta normativa.  

Tanmateix, el Parlament Europeu creu necessari revisar, i es preveu que entrin en vigor 

abans de finals d'any, les diferents clàusules contractuals i establir una major transpa-

rència entre d’altres a: 

• els càrrecs que s'apliquen als bitllets, com la taxa en realitzar el pagament amb targe-

tes en les reserves per Internet... 

• que des del principi el viatger pugui conèixer el preu final del passatge...  

• el passatger ha de poder corregir amb facilitat i sense cost addicional detalls menors 

de la reserva de vol (fallades en introduir el DNI, un nom...) en el termini de dues hores 

des que es va realitzar la reserva, així com cancel·lar la mateixa... 

• la correcta aplicació del concepte de “circumstàncies extraordinàries” perquè deixi de  

s e r  u n a  e x c u s a  p e r  e l u d i r  l e s  s e v e s  o b l i g a c i o n s . . .  

• les indemnitzacions i mesures adoptades respecte als danys soferts per l'equipatge 

durant el vol i en els lliuraments amb retard. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20130114IPR05305/html/

Est%C3%A1ndares-europeos-para-el-equipaje-de-mano 

 

 

 

 

 

 

Els afectats per les preferents i el deute subordinat veuran resolta la seva “situació” 

abans de març gràcies a la quita imposada per Brussel·les per pagar el cost del rescat. 

Atès que el bescanvi es realitzarà per accions, el Ministeri d'Economia i el Banc d'Espa-

nya, busquen conjuntament solucions per garantir liquiditat als afectats de Novagalicia i 

de CatalunyaCaixa ja que aquestes no cotitzen en Borsa com Bankia.  

Per tant, segons Guindos <<lo que se quede el cliente tras la quita, se convertirá en di-

nero líquido gracias al Fondo de Garantia de Depósitos y se empiezan a hacer los cálcu-

los para determinar la asunción de pérdidas y proceder al canje inmediato>>. 

De Guindos va considerar important ressaltar que els processos d'arbitratge continuen i 

els que posseeixin productes híbrids i via arbitratge es demostri que van ser estafats, 

malgrat que acceptin el bescanvi, recuperessin els seus diners. Tanmateix va puntualit-

zar que << l'arbitratge es va pensar inicialment per als afectats per les preferents venu-

des per les caixes integrades en CatalunyaBanc, Novagalicia i Bankia.>> 

Dies després de les anteriors declaracions del Ministre d’Economia, el PP i el PSOE, han 

acordat, a fi de donar sortida als afectats, crear una Comissió de seguiment. Aquesta 

Comissió estarà presidida per Elvira Rodriguez, presidenta de la Comissió Nacional del 

Mercat de Valors, i tindrà com a nombre dos al responsable del Banc d'Espanya i amb la 

Secretaria General de Sanitat i Consum, la del Tresor i Política Financera, les Consergeri-

es autonòmiques afectades i el Consell de Consumidors i Usuaris. 

La Comissió ha d'elaborar un informe en el qual s’establiran quines condicions, de les 

quals fins ara impedien a un gran nombre d'afectats recuperar la inversió, s'han d'a-

nul·lar així com el perfil del client que pot acudir a l'arbitratge per recuperar la totalitat 

de la seva inversió. (entre les condicions abans esmentades es troben el fet d'haver estat 

informats de la totalitat del contracte a signar o no, de si els titulars pateixen alguna 

minusvalidesa, les condicions econòmiques dels afectats...) 

Aquests informes han de ser amb caràcter mensual, tindran control parlamentari i els hi 

faran arribar al Govern juntament amb recomanacions per evitar la comercialització de 

productes similars a les participacions preferents, deutes subordinats.... Les recomana-

cions que realitzin afectaran a totes les entitats que es prevegi han de ser nacionalitza-

des o hagin rebut suport públic i que hagin venut un producte similar o tinguin clients 

afectats. cal ressaltar que aquesta Comissió serà la que s'encarregui de realitzar els ar-

bitratges per a totes les entitats afectades. 
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El 14 de gener es va publicar al BOE el Reial 

Decret, 1718/2012 de 28 de desembre, que 

regula el procediment per realitzar la lectu-

ra i facturació dels subministraments d’e-

nergia en baixa tensió amb potencia con-

tractada no superior a 15 kW. 

 

Definitivament s’aplica el Reial Decret 

1164/2001, de 26 d’octubre, segons el 

qual es definia la tarifa simple de baixa ten-

sió fins 15Kw i s’admet per a aquesta tarifa 

la facturació bimestral. Igualment els equips 

de mesura de fins a aquesta potència seran 

substituïts per equips nous que permetin la 

discriminació horària i la telegestió abans 

del 31 de desembre de 2018. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/14/

pdfs/BOE-A-2013-385.pdf 

Aplaudim la decisió presa pel Tribunal 

Constitucional de suspendre la taxa de 

l'EURO per recepta que s'aplicava en les 

Comunitats Autònomes de Catalunya i 

Madrid per “ser un cobrament contrari a 

la llei” i per “perjudicar als sectors més 

febles de la societat, els malalts i els 

pensionistes”. 

ESTÀNDARDS EUROPEUS PER A L'EQUIPATGE DE MÀ 

Ens  fem ressò 

 

.... El consum de gas, aigua i electricitat ha caigut durant l'últim any fins a un 34% a Bar-

celona. Darrere estan la crisi i els seus efectes: intervenen tant la pèrdua de ciutadans 

per l'emigració com el tancament de comerços i l'encariment de les tarifes.  

http://www.20minutos.es/noticia/1703717/0/barcelona/consumo-crisis/agua-gas-

electricidad/ 

 

… Brusel.les posa al punt de mira a les grans cadenes de híper i supermercats i l’ùs de 

les marques blanques. La Comisisió Europea ha anunciat l’inici d’un estudi sobre l’efecte 

en la competència de la utilització per part dels distribuidors de marques pròpies en ali-

mentació. Davant les queixes  de las marques dels fabricants "neccesitem mès dades per 

a valorar aquestes reclamacions", ha assenyalat Joaquín Almunia, comisari europeu de 

Competència  

 

... CECU ens facilita l’Informe Índex d’Opinió Pública sobre la Confiança que sobre la cri-

sis tenen los ciutadans, realitzat por la empresa Simple Lògica. 

*veure informe... 

 

 

 

 

 

 

 

Ens afegim, com CECU,  a l’iniciativa de FEHR que te 

com objectiu principal aconseguir que totes les festes 

relacionades amb els Carnestoltes que és desenvolu-

pin per tota Espanya tinguin un punt comú de respon-

sabilitat i civisme. 

 

 

 

 

 

 

L'Institut Nacional d'Estadística informa 

que durant l'any 2012 les vendes en el 

comerç minorista van caure gairebé un 

7% (afegir al 5.8% de l'any 2011). Sens 

dubte la desacceleració del consum i la 

pujada de l'IVA van propiciar aquest des-

cens. Durant l'últim mes de l'any 2012, 

les vendes interanuals del comerç mino-

rista es van reduir un 10,2%, accentuant 

en gairebé dos punts la caiguda intera-

nual de novembre (-7,8%) i encadenant 

així 30 mesos de descensos consecutius. 

http://www.ine.es/daco/daco42/

daco4215/ccm1212.pdf 

PARTICIPACIONS PREFERENTS, PP I PSOE ACORDEN LA CREACIÓ D’UNA  

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
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