Roda de premsa renda 2010
Col∙legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
9 de junio de 2011 – 11 horas
El 9 de juny passat, el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya va organitzar la ja tradicional
roda de premsa anual per donar a conèixer als mitjans de comunicació i a la societat en general,
els aspectes més rellevants de la Declaració de la Renda 2010.
A la roda de premsa, hi van participar el Sr. Alfonso Lluzar, president del Col·legi de Gestors
Administratius de Catalunya; la Sra. Carme Dalmau, ponent de la Comissió de Comunicació del
Col·legi de Gestors; el Dr. Jordi Altayó, ponent de la Comissió Econòmica i Financera, Comptable i
Tributària del Col·legi de Gestors; el Sr. Antoni Pérez, ponent de la Comissió Laboral del Col·legi de
Gestors, i el Dr. Luis Manuel Alonso, catedràtic de Dret Financer i Tributari i membre de la
Comissió Econòmica i Financera, Comptable i Tributària del Col·legi de Gestors.
Presència dels mitjans
Els mitjans que van acudir a l’acte, i que posteriorment van fer ressò de les informacions
facilitades pel Col·legi de Gestors Administratius van ser les agències de notícies Europa Press i
l’Agència Catalana de Notícies, les quals van distribuir la informació a la premsa en general, i van
fer que aquesta tingués major repercussió mediàtica. També van assistir a la roda de premsa la
televisió catalana TV3, la Cadena Ser, Ràdio Nacional d’Espanya, RAC1, la Cope, i el diari
20minutos.
Després de la presentació, a càrrec del Sr. Alfonso Lluzar, president del Col·legi, els gestors van
apuntar que la Renda del 2010 no presenta grans novetats. No obstant això, van voler destacar les
paradoxes amb què es troben els beneficiaris dels ajuts públics i les persones afectades per la Llei
de la Dependència, així com els canvis més destacats de cara l’IRPF del 2011.
Europa Press, en la informació que va difondre, va destacar la intervenció de la ponent de la
Comissió de Comunicació, Sra. Dalmau, tot titulant: “Es gestors atribueixen errors de la Renda a la
descoordinació entre les administracions”. Entre els principals afectats destaquen els joves i els
destinataris d’ajudes al lloguer, així com els dependents. A la vegada, va donar a conèixer la
informació facilitada pel Dr. Alonso, qui va assenyalar que la supressió de l'impost de successions,
així com la pujada del tipus impositiu del 43% al 46% o 49% a les rendes més altes, són
modificacions fiscals més populistes que efectives.
Altres temes que es van tractar, algun d’ells pel Dr. Altayó, ponent de la Comissió CEFIT del
Col·legi, van ser la desaparició de l’impost de successions a Catalunya, i canvis que afecten l’àmbit
laboral, com són la reforma laboral, la negociació col·lectiva o estrangeria, entre d’altres. Aquests
darrers van ser explicats pel Sr. Pérez, ponent de la Comissió Laboral del Col·legi.
A banda dels mitjans de comunicació i agències que van acudir a l’acte, posteriorment també van
difondre les informacions facilitades pels gestors administratius un bon nombre de mitjans on line
com ara 9diari.cat, ACN, Vilaweb, Directe.cat, Qué.es i Gentedigital.es, entre d’altres.
Mes informació: Gemma Martí, responsable de premsa i comunicació del Col·legi de Gestors
Administratius de Catalunya. Tel. 687 84 66 08 / gabinetpremsa@gestors.net http://www.gestors.cat

