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9:00 - 9:30 horas � Acreditación de participantes e entrega de documentación

9:30 - 10:00 horas � Acto de apertura
DDªª MMaarrííaa JJoosséé TTeeiijjeeiirroo DDaaccaall Xerente do Instituto Galego de Consumo
DD.. FFlloorreenncciioo CCaarrddaaddoorr CCaanneelloo, Tenente Alcalde encargado da área 
Sostenibilidade e Movilidade Urbana do Concello da Coruña
DD.. FFeerrnnaannddoo HHeerrrreerroo, Vicepresidente de ADICAE

10:00 - 11:15 horas � Panel:
"As comisións en banca e Produtos de Aforro - Investimento 
en Galicia e en España: datos e a súas incidencia cos consumidores".
DD.. JJaavviieerr BBllaannccaass, Economista de ADICAE-Galicia
DD.. FFeerrnnaannddoo HHeerrrreerroo, Vicepresidente de ADICAE

11:15 - 11:45 horas � Coffe-Break

11:45 - 13:00 horas � Panel:
"A regulación das comisións en Bancos, Seguros e produtos 
de investimento en España. Dereito de Consumo e Dereito Financiero 
na defensa dos usuarios de servizos financeiros" 
DD.. AAggeennoorr GGóómmeezz ÁÁllvvaarreezz, Vicepresidente de ADICAE-Galicia
Prof. DD.. JJoosséé MMaannuueell BBuussttoo LLaaggoo, Profesor Titular de Dereito Civil da 
Universidade da Coruña.

13:00 - 14:15 horas � Mesa Redonda
"¿Como defenderse das comisións bancarias abusivas?"
Modera: DD.. CCaarrllooss MMiirrááss Coordinador de ADICAE-Galicia
Representante do sector financeiro en Galicia, nomeado por
Caixa Galicia
DD.. JJooaaqquuíínn ÁÁllvvaarreezz DDoommaattoo, Centro de Documentación do IGC

14:15 - 14:30 horas � Peche da Xornada

14:30 horas � Comida
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CCoommiissiióónnss:: uunn ggrraavvee pprroobblleemmaa
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Ninguén dubida do importante papel que cumpren bancos e caixas de
aforros na economía, bancos e caixas cuxos servizos estendéronse
entre as persoas consumidoras dunha maneira cada vez máis ampla.
Os tradicionais produtos bancarios, contas correntes e libretas de afo-

rro, deron paso a un número cada vez meirande de produtos e de maior complexi-
dade. A velocidade con que a sociedade española "bancarizouse" trouxo da man
numerosos problemas para os consumidores.

Así, nos últimos anos anos, o cobro de comisións polas entidades financeiras,
convertéronse nun asunto grave para o peto dos usuarios. As cifras recadadas por
este concepto contribúen decisivamente a incrementar os beneficios de bancos e
caixas. A crecente competitividade, lonxe de ofrecer produtos financeiros máis ba-
ratos e mellores servizos ó consumidor, non produciu senón unha escalada no cos-
te das comisións que repercute sobre a clientela e un empobrecemento da cali-
dade nos servizos.

A regulación destes custos debería definirse e regularse garatindo en todo mo-
mento a plena transparencia e proporcionalidade no seu cobro. Pero nada disto
sucede no noso sistema, porque quen os determina e dispón arbitrariamente é ca-
da banco ou caixa de aforros, sen máis limitación que unhas liñas ou principios xe-
néricos recollidos en normas de escaso fuste normativo.

O interesante seminario que organiza ADICAE enmárcase dentro da campaña de
comprobación, estudo e reivindicación que a Asociación de Usuarios de Bancos,
Caixas de Aforros e Seguros de Galicia veu desenvolvendo ó longo deste ano con
relación ás comisións. O obxectivo consiste en analizar a súa situación actual, a
súa repercusión ós consumidores, as carencias da normativa actual na súa apli-
cación e a necesidade de formular reformas.


