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Benvolgut company,
Benvolguda companya,

Com a professionals,  els gestors administratius, tenim un paper important en aquesta societat, i una gran 
responsabilitat.  Ens dediquem a un ampli ventall d’àmbits i  oferim els nostres serveis  tant a persones físiques 
com a persones jurídiques, a més de mantenir una estreta  col·laboració amb les  administracions.

D’altre banda, desenvolupem una professió que s’ha d’adaptar ràpidament a les diverses evolucions  tecnològiques 
socials  i econòmiques. Per aquest motiu a la nostra capacitat d’adaptació,  cal afegir un reciclatge continuat  
que ens permeti  conèixer a fons totes les disciplines que ens calen, que pertanyen tant al món del dret,  al de  
l’economia  com al de  l’empresa per oferir  l’assessorament i  la gestió que necessiten els nostres clients. 

Hem de ser conscients d’aquest fet; per aixó,  no podem aturar-nos i hem de continuar creixent perquè els 
gestors administratius siguin professionals cada cop més reconeguts en la nostra societat.

Estem seguint  el camí correcte però no podem deixar d’avançar. El Col·legi ha de ser el motor principal per 
conduir-nos en aquesta trajectoria  i potenciar totes les capacitats que tenim com a professionals.

Per aquest motiu, portem a terme accions de comunicació,  amb la finalitat d’augmentar la notorietat i el 
posicionament d’aquesta preuada professió, identificada amb la nostra marca GA,  cada cop més reconeguda.

Apostem  per innovar i crear nous serveis i ’aquesta guia n’és el reflex. Com podreu comprovar hem anat creant 
serveis que amplien els àmbits d’actuació del Gestor.

Volem seguir en aquesta línia de creixement i volem avançar-hi d’una manera continua i conjunta. La força  que 
necessitem la teniu tots vosaltres,  com a col·legiats i col·legiades,  per promoure tot allò que més us interessi 
com a professionals. 

Com sempre el Col·legi està al vostre servei.

Rebeu una salutació cordial.

Alfonso Lluzar López de Briñas
President

“La missió del Col·legi es proporcionar-vos els serveis 
necessaris per ajudar-vos en el vostre èxit professional”





Benvolgut col·legiat,
Benvolguda col·legiada,

Em complau presentar-vos la  una nova edició de la Guia de Serveis COGAC.

Com és habitual,  seguim complint l’objectiu d’ampliar continuadament els serveis que ja us ofe-
rim.

Un cop més,  espero que es converteixin  en  noves oportunitats i eines per ampliar els serveis als 
vostres clients i posicionar  les vostres Gestories Adminitratives com a despatxos professionals, 
especialitzats en assessorament i la gestió,  en cadascun dels àmbits:  fiscal, financer i comptable, 
laboral i de seguretat social, creació i gestió de pimes, vehicles i transports, estrangeria, contrac-
tació herències i hipoteques, etc.

Vosaltres sou professionals del les àrees del dret, l’economia i l’empresa, identificats amb  la mar-
ca GA, i  amb la vostra professionalitat reforceu cada dia la diferenciació i l’especialització,  en un 
món cada vegada més competitiu.

L’equip del Col·legi continuarà treballant per detectar, estudiar i satisfer les vostres necessitats  
amb l’objectiu de donar-vos les solucions adequades.  

Esperem complir les vostres expectatives i assolir tots junts els nostres objectius.

Així dons, desitjo que tant aquesta guia, com els serveis que s’hi relacionen siguin del vostre in-
terès i us ajudin a desenvolupar el vostre present i futur professionals.  

Marina Rocabruna
Gerent
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INTRODUCCIÓ
GUIA DE SERVEIS COGAC: UNA GUIA VITAL

En aquesta guia us detallem els Serveis dels quals gaudiu com a Gestors Administratius.

Pretenem que sigui una guia vital, la seva finalitat és que els serveis que us oferim estiguin 
contínuament adaptats  a les  vostres necessitats.

Com a Col·legi de Gestors Administratius  ens diferenciem per oferir-vos el nombre més ampli 
de convenis  amb les administracions, juntament amb les eines  per  facilitar-vos i agilitzar 
les vostres tramitacions i gestions en tots els àmbits: Fiscal i Tributari, Comptable, Mercantil, Civil, 
Creació i Gestió de Pimes, Gestió Laboral i Seguretat Social, Estrangeria, Documents Notarials, 
Organismes Públics, Administratiu, Expedients Hipotecaris, Vehicles, Transport, Nàutica, Indústria i 
Medi Ambient.

En tots aquests àmbits cal estar informat,   disposeu d’un  Servei d’Informació de primer ordre. 
Cadascuna de les comissions del Col·legi compten amb un equip de professionals especialistes 
que pertanyen a prestigioses entitats per facilitar-vos informes, anàlisis i notes tècniques.  A més, 
us mantindrem informats de les novetats de les administracions i sobre la resolució de qualsevol 
incidència que us afecti en la vostra tasca diària. 

En el Servei de Formació trobareu  una oferta adaptada a cadascuna de les novetats, als canvis i 
amb els avantatges de les noves tecnologies.

Al web del COGAC, www.gestors.cat, trobareu tota la informació actualitzada dels serveis  al minut,  
a més d’informació exhaustiva entorn al Col·legi i a la professió de Gestor Administratiu.

Gaudireu d’una àrea privada amb accés al  Centre de Documentació amb el Serveis Info en Línies 
Laboral, Econòmica –Fiscal –Tributària i Mercantil –Administrativa, on accedireu amb facilitat 
per descarregar-vos la informació que necessiteu: informes tècnics,  notes de les administracions, 
etc.

Una part important en la qual el Col·legi inverteix és en l’àrea de Comunicació per potenciar la 
notorietat de la professió de Gestor Administratiu en els diversos mitjans de comunicació: TV, ràdio 
i Internet.

La nostra raó de ser és treballar per facilitar-vos les eines per tal que us distingiu com a especialistes 
en assessorament i gestió i que el vostre símbol de qualitat,  la GA  us identifiqui com a professionals 
altament qualificats, reconeguts per les administracions i la societat en general.

http://www.gestors.cat
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TRAMITACIONS
_______________________________________________________________________

L’eficàcia i la rapidesa en les tramitacions es tradueix en valor per als vostres clients i 
prestigi per al vostre despatx.

Gràcies a les excel·lents relacions que mantenim amb les administracions,  podem oferir-vos el 
nombre més ampli de convenis per treballar amb un sol certificat digital.  Aquesta estreta relació  
ens permet treballar per a vosaltres i posar a la vostra disposició  els Serveis Centralitzats perquè 
realitzeu tràmits directes a travès del Col·legi,   pugueu obtenir la compulsa de documents 
en molts casos exclusius, i  realitzeu tràmits en nom de tercers amb preferència davant les 
administracions.

Us relacionem cadascun dels Serveis, dins l’àrea que anomenem Tramitacions.

DIRECTES AMB EL COL·LEGI

Podeu realitzar tramitacions davant les administracions, mitjançant els Serveis Centralitzats,  
amb l’atenció personalitzada i directa del Col·legi. 

Relació de Serveis
_______________________________________________________________________________

Serveis Centralitzats - Trànsit

Atenció personalitzada per a tots els vostres expedients de vehicles.
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Trànsit 
Atenció personalitzada per a tots els vostres expedients de vehicles. 

Us facilitem la presentació, revisió i recollida d’expedients de vehicles a efectes de 
matriculacions, transferències, baixes, revisions, carnet de conduir, informes, etc., 
mitjançant els Serveis Centralitzats del Col·legi, així com la resolució de les possibles 
incidències que es derivin de la tramitació. 

En l’evolució constant per adaptar-nos a les vostres necessitats hem creat:  

 Servei de Missatgeria: atenció personalitzada per a missatgers en la presentació de les 
documentacions. 

 Servei de gestió de cites centralitzades per a la inscripció al Registre Oficial de Maquinària 
Agrícola (ROMA). 

 Servei de gestió model 06 de l’AEAT. 

Cadastre  

A l’instant! Accediu a consultes, certificats,  presentació i revisió dels béns immobles dels 
vostres clients. 

Punt Informació Cadastral (PIC) 

Us facilitem  la consulta i la certificació de la informació de la base de dades protegides del 
Cadastre. 

Declaracions cadastrals 

Servei que té l'objectiu de facilitar al professional la presentació i revisió de les declaracions 
d’alteracions cadastrals.  

Estrangeria 

Us revisem l’expedient i us assegurem la vostra cita personalitzada al SOC. 

 Gaudiu amb comoditat i rapidesa de  l’assignació de cites referides a les 
tramitacions, en matèria d’estrangeria, assumides per les oficines del SOC. 

 Tramiteu les sol·licituds d’autorització de residència. 

 

Us facilitem la presentació, revisió i recollida d’expedients de vehicles a efectes de 
matriculacions, transferències, baixes, revisions, carnet de conduir, informes, etc., 
mitjançant els Serveis Centralitzats del Col·legi, així com la resolució de les possibles 
incidències que es derivin de la tramitació.

Serveis addicionals de

 Servei de Missatgeria: atenció personalitzada per a missatgers en la presentació de les           
documentacions.

  Servei de presentació de sol·licituds per a la inscripció al Registre Oficial de Maquinària Agrícola 
(ROMA).

 Servei de gestió model 06 de l’AEAT
 Servei distintius ambientals, duplicats permisos de conduir

Cadastre 

A l’instant! Accediu a consultes, certificats,  presentació i revisió dels béns immobles dels 
vostres clients.

Punt Informació Cadastral (PIC)

Us facilitem  la consulta i la certificació de la informació de la base de dades protegides del 
Cadastre.

Declaracions cadastrals

Servei que té l’objectiu de facilitar al professional la presentació i revisió de les declaracions 
d’alteracions cadastrals. 

Estrangeria
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Com a gestors administratius col·legiats disposeu d’un servei integral en matèria 
d’estrangeria.

 Assignació de citacions relacionades amb les tramitacions en ma-
tèria d’estrangeria, assumides per les oficines del SOC, per la via 
telemàtica o mitjançant el Col·legi. 

 Accés a un servei expert en matèria d’estrangeria de SIGA,  que recull en un programa  informació 
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detallada, tramitació, legislació, consultes i documentació.

 Gràcies al certificat digital que us facilita el Col·legi, esteu habilitats per a la tramitació telemàtica 
des de la plataforma Mercurio: per la tramitació de les sol·licituds de renovacions de residència i 
treball, aportació de documents a expedients d’estrangeria, accés als models oficials de sol·licituds 
i informació de l’estat dels expedients. 

 Nacionalitats: Plataforma telemàtica exclusiva per als Gestors Administatius que facilita la 
presentació de les sol·lcituds de Nacionalitats de manera àgil, senzilla i amb un Certificat de 
Revisió Col·legial  que garanteix que tots els documents de l’expedient son vàlids.

Oficina única OTG

El temps és molt important,  els vostres tràmits en matèria laboral en una única oficina.

Us facilitem l’assignació d’una oficina única a l’OTG per a la realització dels tràmits en matèria laboral. 
Guanyareu temps i podreu oferir una atenció més personalitzada i eficaç als vostres clients.

Registre Civil de Barcelona

Totes les facilitats per a l’accés a certificats de naixement, defunció i matrimoni.

La Secretaria del COGAC està a la vostra disposició per facilitar-vos els certificats 
que necessiteu. Sense desplaçaments,  només cal que us poseu en contacte amb el 
vostre Col·legi.

Registre de la Propietat i Mercantil de Barcelona

Via directa per accedir a notes simples i dades registrals.

Us oferim accés a notes simples informatives del Registre de la Propietat i a dades registrals del 
Registre Mercantil a través del fax.

Consultoria en tràmits telemàtics de vehicles

Suport del Col·legi en la verificació de qualitat en el processos telemàtics.

Consultoria per ajudar el gestor administratiu a diagnosticar incidències, propostes de millores de 
processos concrets i acompanyar-vos en la seva implantació, en el tràmits telemàtics de vehicles. 

Amb la finalitat que obtingueu la verificació de qualitat i garantir-vos la continuïtat exclusiva 
d’encàrrec i reconeixement com a professionals per part de Direcció General de Trànsit. 

COMPULSA DE DOCUMENTS

Gràcies al Col·legi i d’acord als convenis als quals podeu accedir,  el GA té permesa la 
compulsa de documents davant les administracions següents:

Relació de Serveis
____________________________________________________________________________

Direcció General Ports i Transports
Exclusiu per a vosaltres: prioritat i facilitat en els tràmits a Ports, Transports i Obres 
Públiques.

Facilitats perquè realitzeu els tràmits  davant la Direcció General de Ports i Transports  i dels 
Departaments de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant l’atenció diferenciada i l’autorització 
de compulsa dels documents presentats davant aquestes administracions. 

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

Comoditat per als vostres clients sense que hagin de facilitar-vos la documentació original.

Realitzeu els tràmits dels vostres clients, davant les oficines de la TGSS de Barcelona i província  
i agilitzeu-los, gràcies a la compulsa dels documents que us facilitem mitjançant els segells de 
compulsa per presentar-los  davant aquesta administració. 
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Oficina única OTG 

El temps és molt important,  els vostres tràmits en matèria laboral en una única oficina. 

Us facilitem l’assignació d’una oficina única a l’OTG per a la realització dels tràmits en matèria 
laboral. Guanyareu temps i podreu oferir una atenció més personalitzada i eficaç als vostres 
clients. 

Registre Civil de Barcelona 

Totes les facilitats per a l’accés a certificats de naixement, defunció i 
matrimoni. 

La Secretaria del COGAC està a la vostra disposició per facilitar-vos els certificats 
que necessiteu. Sense desplaçaments,  només cal que us poseu en contacte amb el 
vostre Col·legi. 

Registre de la Propietat i Mercantil de Barcelona 

Via directa per accedir a notes simples i dades registrals. 

Us oferim accés a notes simples informatives del Registre de la Propietat i a dades registrals del 
Registre Mercantil a través del fax. 
 
COMPULSA DE DOCUMENTS 

Gràcies al Col·legi i d’acord als convenis als quals podeu accedir,  el GA té permesa la 
compulsa de documents davant les administracions següents: 

Relació de Serveis 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Direcció General Ports i Transports 

Exclusiu per a vosaltres: prioritat i facilitat en els tràmits a Ports, Transports i Obres 
Públiques. 

Facilitats perquè realitzeu els tràmits  davant la Direcció General de Ports i Transports  i dels 
Departaments de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant l’atenció diferenciada i 
l’autorització de compulsa dels documents presentats davant aquestes administracions.  

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) 

Comoditat per als vostres clients sense que hagin de facilitar-vos la documentació 
original. 

Realitzeu els tràmits  davant la TGSS i agilitzeu-los  gràcies a la  compulsa dels documents dels 
vostres clients que us facilitem mitjançant els segells de compulsa per presentar-los  davant 
aquesta administració.  

Direcció General de Trànsit 

Guanyeu dinamisme i oferiu efectivitat.  

Acrediteu la fidelitat de les còpies dels documents originals amb el segell que us 
facilita el Col·legi davant la Prefectura de Trànsit.  
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Direcció General de Trànsit
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Oficina única OTG 

El temps és molt important,  els vostres tràmits en matèria laboral en una única oficina. 

Us facilitem l’assignació d’una oficina única a l’OTG per a la realització dels tràmits en matèria 
laboral. Guanyareu temps i podreu oferir una atenció més personalitzada i eficaç als vostres 
clients. 

Registre Civil de Barcelona 

Totes les facilitats per a l’accés a certificats de naixement, defunció i 
matrimoni. 

La Secretaria del COGAC està a la vostra disposició per facilitar-vos els certificats 
que necessiteu. Sense desplaçaments,  només cal que us poseu en contacte amb el 
vostre Col·legi. 

Registre de la Propietat i Mercantil de Barcelona 

Via directa per accedir a notes simples i dades registrals. 

Us oferim accés a notes simples informatives del Registre de la Propietat i a dades registrals del 
Registre Mercantil a través del fax. 
 
COMPULSA DE DOCUMENTS 

Gràcies al Col·legi i d’acord als convenis als quals podeu accedir,  el GA té permesa la 
compulsa de documents davant les administracions següents: 

Relació de Serveis 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Direcció General Ports i Transports 

Exclusiu per a vosaltres: prioritat i facilitat en els tràmits a Ports, Transports i Obres 
Públiques. 

Facilitats perquè realitzeu els tràmits  davant la Direcció General de Ports i Transports  i dels 
Departaments de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant l’atenció diferenciada i 
l’autorització de compulsa dels documents presentats davant aquestes administracions.  

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) 

Comoditat per als vostres clients sense que hagin de facilitar-vos la documentació 
original. 

Realitzeu els tràmits  davant la TGSS i agilitzeu-los  gràcies a la  compulsa dels documents dels 
vostres clients que us facilitem mitjançant els segells de compulsa per presentar-los  davant 
aquesta administració.  

Direcció General de Trànsit 

Guanyeu dinamisme i oferiu efectivitat.  

Acrediteu la fidelitat de les còpies dels documents originals amb el segell que us 
facilita el Col·legi davant la Prefectura de Trànsit.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guanyeu dinamisme i oferiu efectivitat. 

Acrediteu la fidelitat de les còpies dels documents originals amb el segell que us 
facilita el Col·legi davant la Prefectura de Trànsit. 

TRAMITACIONS A TERCERS

El Col·legi manté unes excel·lents i estretes relacions amb les administracions que ens 
permeten oferir-vos l’adhesió a un ampli ventall de convenis.  Gràcies a aquests els Gestors 
Administratius podeu realitzar les tramitacions davant les administracions amb avantatges 
i tracte preferencial.

Relació de Serveis
______________________________________________________________________________

Agencia Española de Administración Tributaria - Presentació de declaracions tributàries 

Per als Gestors Administratius i els seus clients les obligacions fiscals no són cap problema. 
Agilitat i seguretat.

Presentació en nom de tercers i per via telemàtica de les declaracions tributàries. Oferiu als vostres 
clients els millors resultats per resoldre les seves necessitats.

Agència Tributària de Catalunya – E -Tributs 
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TRAMITACIONS A TERCERS 

El Col·legi manté unes excel·lents i estretes relacions amb les administracions que ens 
permeten oferir-vos l’adhesió a un ampli ventall de convenis.  Gràcies a aquests els 
Gestors Administratius poden realitzar les tramitacions davant les administracions amb 
avantatges i tracte preferencial. 
 
Relació de Serveis 
______________________________________________________________________________ 
 
Presentació de declaracions tributàries - AEAT 

Per als Gestors Administratius i els seus clients les obligacions fiscals no són cap 
problema. Agilitat i seguretat. 

Presentació en nom de tercers i per via telemàtica de les declaracions tributàries. Oferiu als vostres 
clients els millors resultats per resoldre les seves necessitats. 

Agència Tributària de Catalunya – E -Tributs  

Rapidesa i eficàcia  amb l’Agència Tributària.  

Presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en 
nom de tercers davant l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
 

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona - Carpeta professional  

Accediu a totes les dades de l’Institut Municipal d’Hisenda dels vostres clients i realitzeu 
tràmits de forma instantània. 

Facilitem al Gestor Administratiu la tramitació davant de tercers per mitjans telemàtics de les 
obligacions fiscals davant l’Ajuntament de Barcelona.  

Diputació de Barcelona-Oficines ORGT 

Comunicació 100%: simplifiqueu tràmits i gestions en nom de tercers a l’ORTG. 

Consultes i tràmits en nom de tercers a través de l’oficina virtual, les oficines presencials i del 
Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 

Tresoreria de la Seguretat Social-Sistema RED 

Eficàcia i rapidesa  en l’àmbit laboral. 

Podeu entrar en contacte directe amb la TGSS,  la qual cosa us permet l’accés a dades d’empreses 
i treballadors, així com la tramesa de documents de cotització i afiliació,  i comunicats mèdics. 

Us permet realitzar gestions i rebre missatges des del mateix despatx, sense necessitat de 
desplaçar-vos i sense limitacions d’ horaris d’oficina. 

INSS - Plataforma TESOL 

Les prestacions socials de la Seguretat Social són importants per als vostres clients, us 
facilitem la millor eina per tramitar-les. 

Podeu realitzar els tràmits de forma telemàtica i simplificar la documentació per gestionar les 
prestacions socials de jubilació, maternitat i paternitat, viudetat  i orfenesa. 
 
Conciliacions – Departament Empresa i Ocupació 

Optimitzeu el temps presentant conciliacions telemàticament. 

Presentació, per via telemàtica,  de les paperetes de conciliacions,  en el 
procediment de conciliació administrativa,  prèvia a la via judicial laboral. 

Rapidesa i eficàcia  amb l’Agència Tributària. 

Presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom 
de tercers davant l’Agència Tributària de Catalunya.

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona - Carpeta professional 

Accediu a totes les dades de l’Institut Municipal d’Hisenda dels vostres clients i realitzeu 
tràmits de forma instantània.

Facilitem al Gestor Administratiu la tramitació davant de tercers per mitjans telemàtics de les 
obligacions fiscals davant l’Ajuntament de Barcelona. 

Diputació de Barcelona - Organisme de Gestió Tributària

Comunicació 100%: simplifiqueu tràmits i gestions en nom de tercers a l’ORTG.

Consultes i tràmits en nom de tercers a través de l’oficina virtual, les oficines presencials i del Centre 
d’Atenció Telefònica de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.

Ajuntament de Girona - IVTM

Feu l’autiliquidació sense desplaçar-vos.

Presentació, mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, de l’autoliquidació de l’impost 
de vehicles de tracció mecànica.

Diputació de Girona - XALOC

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona al vostre abast

Mitjançant un codi pin podreu accedir,  a la carpeta de gestories de la Xarxa Local de Municipis de 
la Diputació de Girona per dur a terme els tràmits d’autoliquidació de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica.

Departament de Treball - REA

Sol·licita la inscripció de les empreses de la construcció amb totes les facilitats

Realitzeu la sol·licitud d’inscripció i la resta de tràmits en el REA, en representació dels vostres 
clients mitjançant la signatura d’un document de representació.
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Tresoreria de la Seguretat Social - Sistema RED

Eficàcia i rapidesa  en l’àmbit laboral.

Podeu entrar en contacte directe amb la TGSS,  la qual cosa us permet l’accés a dades d’empreses i 
treballadors, així com la tramesa de documents de cotització i afiliació,  i comunicats mèdics.

Us permet realitzar gestions i rebre missatges des del mateix despatx, sense necessitat de desplaçar-
vos i sense limitacions d’ horaris d’oficina.

INSS - Plataforma TESOL

Les prestacions socials de la Seguretat Social són importants per als vostres clients, us 
facilitem la millor eina per tramitar-les.

Podeu realitzar els tràmits de forma telemàtica i simplificar la documentació per gestionar les 
prestacions socials de jubilació, maternitat i paternitat, viudetat  i orfenesa.

Departament Empresa i Ocupació - Conciliacions

Optimitzeu el temps presentant conciliacions telemàticament.

Presentació, per via telemàtica,  de les paperetes de conciliacions,  en el procediment 
de conciliació administrativa,  prèvia a la via judicial laboral.

Anuncis en el BOE i BORME

En un minut publiqueu els anuncis i  pagueu les taxes corresponents al BOE  i al BORME.

Presentació d’anuncis en el “Butlletí Oficial de l’Estat” i el “Butlletí Oficial del Registre Mercantil”, 
mitjançant el registre electrònic de l’Agència Estatal Boletín Oficial del Estado, i el pagament de les taxes 
corresponents, a través de la passarel·la de pagaments d’aquesta Agència, en nom i representació dels 
subjectes obligats.

Accés a la informació del BOE

Accediu amb facilitat a les notificacions edictals i informeu els vostres clients

Els Gestors Administratius podeu accedir, mitjançant el Tauler Edictal Únic i d’acord amb el conveni 
amb l’Agència Estatal del BOE,  a la seva informació centralitzada de manera ràpida, senzilla i segura i 
informar directament del que s’hagi publicat als ciutadans i les empreses.

Podreu mantenir informats els vostres clients sobre les notificacions edictals tal com requeriments, 
anuncis, licitacions o  nomenaments que en algunes ocasions no arriben a ser conegudes pels  ciutadans 
i empreses,  tant per la dificultat en la seva cerca en el BOE, com per no rebre la informació a través 
de la  notificació corresponent.

Comptes anuals de les Fundacions  

Presenteu els comptes anuals de les fundacions des del vostre despatx.

Presentació dels comptes anuals de les fundacions per via telemàtica,  davant el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Punts d’assessorament PAE

Destaqueu-vos com a PUNT PAE
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Anuncis en el BOE i BORME 

En un minut publiqueu els anuncis i  pagueu les taxes corresponents al BOE  i al BORME. 

Presentació d’anuncis en el “Butlletí Oficial de l’Estat” i el “Butlletí Oficial del Registre Mercantil”, 
mitjançant el registre electrònic de l’Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, i el pagament de les 
taxes corresponents, a través de la passarel·la de pagaments d’aquesta Agència, en nom i 
representació dels subjectes obligats. 

Comptes anuals de les Fundacions   

Presenteu els comptes anuals de les fundacions des del vostre despatx. 

Presentació dels comptes anuals de les fundacions per via telemàtica,  davant el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya.  

Punts d’assessorament PAIT  

Destaqueu-vos com a PUNT PAIT 

Convertiu  la vostra gestoria  en un PUNT PAIT. Oferiu serveis personals d’informació 
i assessorament a emprenedors en la definició i tramitació telemàtica de les seves 
iniciatives empresarials i dels primers anys de l’activitat de la Societat de 
Responsabilitat Limitada. 

Inicieu el tràmit administratiu de constitució de la Societat mitjançant el DUE.  

A més,  la vostra Gestoria estarà present en el buscador del web del CIRCE, Centre d’Informació i 
Red de Creació  d’Empreses  i us podran cercar un gran nombre d’emprenedors. 

 
PRÀCTICA PROFESIONAL 
___________________________________________________________________________________	
La Informació, la  Formació i l’accés a una Documentació de qualitat us diferencia com a 
professional GA,  especialista en assessorament i gestió. 

Com a Gestor Administratiu l’assessorament qualificat als vostres clients us garanteix la seva 
confiança. El Col·legi,  conscient de les vostres necessitats,  sap que és esencial estar informat 
puntualment i eficaçment en cadascuna de les temàtiques envers  la professió. Cal també un 
reciclatge continuat en màteria de formació i tenir accés en qualsevol moment a la documentació 
que us calgui. Els serveis d’Informació, Formació i Documentació estan creats especialment 
per cobrir aquestes necessitats. 

Us facilitem els Serveis en cadascun d’aquests àmbits. 
 

CANALS DE COMUNICACIÓ 

El Col·legi ha creat diversos canals de comunicació per mantenir-vos informats en cadascuna de les 
àrees d’interès per al desenvolupament de la vostra professió i de les diverses activitats col·legials. 

Relació de Serveis 
__________________________________________________________________________ 

E-Mailing diari BOE i Notícies 

Rebreu amb promptitud al vostre correu electrònic  i classificades per àmbits les novetats 
legislatives del BOE,  així com les notícies del vostre interès publicades als diaris més 
destacats. 

Diàriament al vostre correu electrònic les novetats legislatives publicades al Butlletí Oficial de 
l’Estat, classificades per àmbits, a més de les notícies més importants publicades als diferents 
diaris.  També a la vostra disposició,  en el vostre espai privat del web,  per consultar-les en 
qualsevol moment. 

 

Convertiu  la vostra gestoria  en un PUNT PAE. Oferiu serveis personals d’informació i 
assessorament a emprenedors en la definició i tramitació telemàtica de les seves 
iniciatives empresarials i dels primers anys de l’activitat de la Societat de Responsabilitat 
Limitada, Societat Limitada Nova Empresa o Empresaris Individuals.

Inicieu el tràmit administratiu de constitució de la Societat mitjançant el DUE. 

A més,  la vostra Gestoria estarà present en el buscador del web del CIRCE, Centro 
d’Información y Red de Creació de Empresesas,  i us podran cercar un gran nombre d’emprenedors.
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TRAMITACIONS A TERCERS 

El Col·legi manté unes excel·lents i estretes relacions amb les administracions que ens 
permeten oferir-vos l’adhesió a un ampli ventall de convenis.  Gràcies a aquests els 
Gestors Administratius poden realitzar les tramitacions davant les administracions amb 
avantatges i tracte preferencial. 
 
Relació de Serveis 
______________________________________________________________________________ 
 
Presentació de declaracions tributàries - AEAT 

Per als Gestors Administratius i els seus clients les obligacions fiscals no són cap 
problema. Agilitat i seguretat. 

Presentació en nom de tercers i per via telemàtica de les declaracions tributàries. Oferiu als vostres 
clients els millors resultats per resoldre les seves necessitats. 

Agència Tributària de Catalunya – E -Tributs  

Rapidesa i eficàcia  amb l’Agència Tributària.  

Presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en 
nom de tercers davant l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
 

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona - Carpeta professional  

Accediu a totes les dades de l’Institut Municipal d’Hisenda dels vostres clients i realitzeu 
tràmits de forma instantània. 

Facilitem al Gestor Administratiu la tramitació davant de tercers per mitjans telemàtics de les 
obligacions fiscals davant l’Ajuntament de Barcelona.  

Diputació de Barcelona-Oficines ORGT 

Comunicació 100%: simplifiqueu tràmits i gestions en nom de tercers a l’ORTG. 

Consultes i tràmits en nom de tercers a través de l’oficina virtual, les oficines presencials i del 
Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 

Tresoreria de la Seguretat Social-Sistema RED 

Eficàcia i rapidesa  en l’àmbit laboral. 

Podeu entrar en contacte directe amb la TGSS,  la qual cosa us permet l’accés a dades d’empreses 
i treballadors, així com la tramesa de documents de cotització i afiliació,  i comunicats mèdics. 

Us permet realitzar gestions i rebre missatges des del mateix despatx, sense necessitat de 
desplaçar-vos i sense limitacions d’ horaris d’oficina. 

INSS - Plataforma TESOL 

Les prestacions socials de la Seguretat Social són importants per als vostres clients, us 
facilitem la millor eina per tramitar-les. 

Podeu realitzar els tràmits de forma telemàtica i simplificar la documentació per gestionar les 
prestacions socials de jubilació, maternitat i paternitat, viudetat  i orfenesa. 
 
Conciliacions – Departament Empresa i Ocupació 

Optimitzeu el temps presentant conciliacions telemàticament. 

Presentació, per via telemàtica,  de les paperetes de conciliacions,  en el 
procediment de conciliació administrativa,  prèvia a la via judicial laboral. 
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PRÀCTICA PROFESSIONAL
_______________________________________________________________________________

La Informació, la  Formació i l’accés a una Documentació de qualitat us diferencia com a 
professional GA,  especialista en assessorament i gestió.

Com a Gestor Administratiu l’assessorament qualificat als vostres clients us garanteix la seva confiança. 
El Col·legi,  conscient de les vostres necessitats,  sap que és essencial estar informat puntualment i 
eficaçment en cadascuna de les temàtiques envers  la professió. Cal també un reciclatge continuat en 
màteria de formació i tenir accés en qualsevol moment a la documentació que us calgui. Els serveis 
d’Informació, Formació i Documentació estan creats especialment per cobrir aquestes necessitats.

Us facilitem els Serveis en cadascun d’aquests àmbits.

CANALS DE COMUNICACIÓ

El Col·legi ha creat diversos canals de comunicació per mantenir-vos informats en cadascuna de les 
àrees d’interès per al desenvolupament de la vostra professió i de les diverses activitats col·legials.

Relació de Serveis
_______________________________________________________________________________

E-Mailing diari BOE i Notícies

Rebreu amb promptitud al vostre correu electrònic  i classificades per àmbits les novetats 
legislatives del BOE,  així com les notícies del vostre interès publicades als diaris més 
destacats.

Diàriament rebreu al vostre correu electrònic les novetats legislatives publicades al Butlletí Oficial de 
l’Estat, classificades per àmbits, a més de les notícies més importants publicades als diferents diaris.  
També a la vostra disposició,  en el vostre espai privat del web,  per consultar-les en qualsevol moment.

News Actualitat professional destacada 

Rebreu setmanalment al vostre correu electrònic l’actualitat més destacada en diverses 
àrees per facilitar-vos la gestió diària dels vostres despatxos.

Setmanalment al vostre correu electrònic rebreu un recull  d’informació especialment seleccionada 
de les últimes novetats normatives i de jurisprudència, informació de les administracions i alertes de 
convenis i subvencions entre d’altres.

News formació

Planifiqueu la vostra formació us mantenim informats puntualment.

Rebreu informació del Centre de Formació COGAC per facilitar-vos la planificació de la vostra formació 
i la posterior inscripció  a les formacions de manera ràpida i senzilla.

News d’activitats col·legials

Estareu informats de l’activitat col·legial la qual cosa us permetrà relacionar-vos entre 
companys de la professió.

Rebreu informació puntual de les activitats col·legials que organitza el Col·legi per tal que pugueu fer 
un seguiment, planificar la vostra assistència i mantenir-vos en contacte amb altres professionals.

News Serveis

Us oferim les millors alternatives en serveis que us resolguin cadascuna de les necessitats 
que teniu com a professionals GA.

Amb la News de Serveis us mantindrem informats de les novetats, millores i ampliacions dels serveis 
que teniu a la vostra disposició perquè volem que obtingueu el màxim profit i benefici per a la vostra 
professió i per a la vostra gestoria.
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FORMACIÓ

El Col·legi de Gestors Administratius us ofereix una Formació totalment especialitzada mitjançant 
el Centre Formatiu COGAC i una Formació Universitària impartida a través de l’Institut Superior de 
Gestió Administrativa (ISGAC).

Relació de Serveis
_______________________________________________________________________________

Centre Formatiu COGAC 

Per ser competitiu necessiteu un reciclatge continuat.
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News Actualitat professional destacada  

Rebreu setmanalment al vostre correu electrònic l’actualitat més destacada en diverses 
àrees per facilitar-vos la gestió diària dels vostres despatxos. 

Setmanalment al vostre correu electrònic rebreu un recull  d’informació especialment seleccionada 
de les últimes novetats normatives i de jurisprudència, informació de les administracions i alertes 
de convenis i subvencions entre d’altres. 

News formació 

Planifiqueu la vostra formació us mantenim informats puntualment. 

Rebreu informació del Centre de Formació COGAC per facilitar-vos la planificació de la vostra 
formació i la posterior inscripció  a les formacions de manera ràpida i senzilla. 

News de cultura i lleure 

El lleure i la cultura formen part de la nostra vida, gaudiu-los a preus 
immillorables. 

Cada setmana teniu les activitats culturals de les quals podeu gaudir i la informació 
del nous convenis de col·laboració amb els quals  us podeu beneficiar. 

 

News d’actualitat col·legial 

Estareu informats de l’activitat col·legial la qual cosa us permetrà relacionar-vos entre 
companys de la professió. 

Rebreu informació puntual de les activitats col·legials que organitza el Col·legi per tal que pugueu 
fer un seguiment, planificar la vostra assistència i mantenir-vos en contacte amb altres 
professionals. 

News Serveis 

Us oferim les millors alternatives en serveis que us resolguin cadascuna de les 
necessitats que teniu com a professionals GA. 

Amb la News de Serveis us mantindrem informats de les novetats, millores i ampliacions dels 
serveis que teniu a la vostra disposició perquè volem que obtingueu el màxim profit i benefici per la 
vostra professió i en la vostra gestoria. 

FORMACIÓ 
 
El Col·legi de Gestors Adminsitratius us ofereix una Formació totalment especialitzada mtjançant el 
Centre Formatiu COGAC i una Formació Universitària impartida a través de l’Institut Superior de 
Gestió Administrativa (ISGAC). 

Relació de Serveis 
_______________________________________________________________________________ 

Centre Formatiu COGAC  

Per ser competitiu necessiteu un reciclatge continuat. 

L’objectiu del Centre Formatiu COGAC és,  per una banda,  proporcionar-vos una 
formació  adequada sobre les novetats legislatives,  i per una altra, accedir a 
coneixements per aprofitar noves oportunitats de negoci per als vostres despatxos. 

La formació és eminentment pràctica i les classes estan impartides per prestigiosos 
experts  amb contrastada experiència docent i professional. 

La documentació a la qual podeu accedir fins i tot abans de la formació i la que se us  proporciona 
durant les formacions tenen un elevat nivell de qualitat. 

 

El Centre Formatiu COGAC treballa amb el Pla Formatiu i la plataforma FORMACOGAC 
per oferir a les gestories la millor formació especialitzada, a càrrec de professionals 
experts per afavorir el millor desenvolupament professional.

La formació és eminentment pràctica i les classes estan impartides per prestigiosos 
experts  amb contrastada experiència docent i professional.

Es faciliten també les modalitats de la modalitat en videoconferència, streaming i gravació de les 
sessions.

La documentació, a la qual podeu accedir fins i tot abans de la formació,  i la que se us proporciona 
durant les formacions tenen un elevat nivell de qualitat.

Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya

Ensenyament superior per formar-vos o reciclar-vos en una professió que us diferencia.

La Fundació Privada Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya (ISGAC) té com a 
finalitat contribuir a l’estudi, la recerca i la formació superior especialitzada i continuada en l’àmbit 
de la gestió administrativa.

L’ISGAC  us ofereix  formació especifica  en la gestió administrativa,  i  formació especialitzada per 
dotar-vos de la destresa i l’experiència necessàries i ampliar els vostres coneixements per l’exercici 
òptim de la professió en àrees específiques.

   Màsters en Gestió Administrativa  permet conèixer en profunditat i des d’una òptica  
eminentment pràctica la professió de Gestor Administratiu. S’adrecen a professionals del món del 
dret, l’economia o l’empresa i a gestors administratius que vulguin aprofitar l’oportunitat de reciclar-
se en una professió que requereix un nivell elevat de coneixements.

  Cursos de nivell superior destinats al reciclatge professional en àmbits destacats

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
Relació de Serveis
_______________________________________________________________________________

Convenis col·lectius on-line

Necessiteu consultar un conveni laboral? Accediu a la vostra àrea privada: hi són tots 
actualitzats.

Tots els convenis laborals amb tot el seu contingut i les actualitzacions al vostre abast des de 
l’ àrea privada del web COGAC.

Resum d’alertes d’actualització dels convenis

Us  mantenim informats de qualsevol canvi que es produeixi.

Mitjançant les alertes estareu assabentats dels canvis que es produeixin en cadascun dels convenis

Resum de subvencions classificades per territoris

Sense perdre temps podreu consultar en qualsevol moment les subvencions vigents.

Informeu als vostres clients de les subvencions de les quals es poden beneficiar.
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Base de dades Tirant Assessors – Tirant Lo Blanc

Informació per al vostre despatx per realitzar l’assessorament diari als vostres clients.

L’Accés a la Base de Dades de Tirant Assessors us proporciona informació exhaustiva i pràctica en 
totes les matèries: laboral, fiscal, gestió immobiliària, arrendaments i propietat horitzontal, mercantil, 
estrangeria i comptabilitat.

VLEX 

Un dels productes de recerca més utilitztats del’Estat

Servei Jurídic integral on line mitjançant la Plataforma Jurídica VLEX que facilita tota la informació i 
les eines de treball necessàries per als Gestors Administratius

Servei Info en Línia Econòmica, Fiscal i Tributària

L’anàlisi  d’experts en matèria Econòmica, Fiscal i Tributària a la vostra disposició.

Un equip de professionals especialistes en Dret Financer i Tributari que formen part de prestigioses  
entitats col·laboren com a experts assessors en la Comissió Econòmica,  Financera i Tributària.  
Disposareu d’informes, anàlisis, guies i valoracions sobre normativa tributària,  sobre els constants 
canvis  normatius i la seva aplicació, la qual cosa us facilitarà la seva interpretació i agilitzarà la 
vostra tasca diària.

Per facilitar-vos aquesta informació i el seu accés utilitzem els canals de comunicació del Col·legi i 
confeccionem la documentació més efectiva.

Servei Info en Línia Laboral

Estudis en profunditat en matèria laboral per conèixer al detall aquest important àmbit. 

Un equip de professionals especialistes en Dret del Treball i Seguretat Social que pertanyen 
a prestigioses entitats col·laboren com a experts assessors en la Comissió Laboral, per elaborar 
informes, dictàmens, anàlisis i valoracions exhaustives del constants canvis normatius que us 
facilitaran la vostra interpretació i la vostra tasca diària.

Per facilitar-vos aquesta informació i el seu accés utilitzem els canals i confeccionem la documentació 
més efectiva.

Monogràfics COGAC

En un sol document trobareu la Informació que us interessa.

L’agilitat que ens ofereixen les noves tecnologies fa que, en ocasions, no pugem gestionar tota 
la informació que rebem. El Col·legi gestiona, recopila i crea monogràfics dels temes de màxima 
actualitat d’acord amb les necessitats que teniu com a Gestor Administratiu.

Fulls Oficial queixa, reclamació i denúncia en matèria de Consum 

El Col·legi us facilita les coses.

Us facilitem els Fulls de reclamacions oficials de queixa, reclamació i denuncia que cal que tingueu a 
disposició dels consumidors i el cartell que heu d’exhibir en un lloc visible.

PUBLICACIONS 
Relació de Serveis
____________________________________________________________________

Revista El Gestor

Revista exclusiva sobre la professió.
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comunicació del Col·legi i confeccionem la documentació més efectiva: flashos,  vademècums i 
reculls entre d’altres. 

Servei Info en Línia Laboral 

Estudis en profunditat en matèria laboral per conèixer al detall aquest important àmbit.  

Un prestigiós  catedràtic de Dret del Treball de la UB i el seu equip  col·laboren com a experts 
assessors en la Comissió Laboral, per elaborar informes, dictàmens, anàlisis i valoracions 
exhaustives del constants canvis normatius que us facilitaran la vostra interpretació i la vostra 
tasca diària. 

Per facilitar-vos aquesta informació i el seu accés utilitzem els canals i confeccionem la 
documentació més efectiva: flashos, vademècums i reculls entre d’altres. 

Servei Info en Línia Mercantil i Administratiu 

Obtindreu una visió analítica i actualitzada per part d’un equip d’especialistes. 

Un prestigiós catedràtic de Dret Mercantil de la UB, professionals especialistes en Dret 
Administratiu de la UB  i un professor associat de Dret Mercantil confeccionen estudis i  interpreten 
i analitzen les normatives per tal que tingueu una eina que us faciliti i agilitzi la vostra feina i us 
aporti valor afegit. 

Per facilitar-vos aquesta informació i el seu accés utilitzem els canals i confeccionem la 
documentació més efectiva: flashos, vademècums i reculls entre d’altres. 

Monogràfics COGAC 

En un sol document trobaràs la Informació que t’interessa 

La agilitat que ens ofereixen les noves tecnologies fa que, en ocasions, no pugem gestionar tota la 
informació que rebem. El col·legi gestiona, recopila i crea monogràfics dels temes de màxima 
actualitat d’acord a les necessitats que tens com a Gestor Administratiu. 

Fulls Oficial queixa, reclamació i denuncia en matèria de Consum  

El Col·legi us facilita les coses 

Us facilitem els Fulls de reclamacions oficials de queixa, reclamació i denuncia que cal que tingueu 
a disposició dels consumidors i el cartell que heu d’exhibir en un lloc visible. 

PUBLICACIONS  
Relació de Serveis 
______________________________________________________________________________ 

Revista El Gestor 

Revista exclusiva sobre  la professió. 

 

Publicació bimensual editada i publicada pel Col·legi, amb informació corporativa i 
de la professió d’interès per al professional.  

Possibilitat de demanar exemplars per als vostres clients a preus especials. 

 
Publicació de Barems de valoracions d’automòbils turismes, tot terreny i motocicletes  

Una guia  imprescindible amb informació útil i pràctica de vehicles. 

Un servei de gran valor tant per vosaltres els gestors com per als vostres clients, ja que us facilita 
l’accés a la informació referent als imports dels vehicles segons antiguitat i permet comprovar 
quins són els ITPAJD generats de forma ràpida i fàcil. En format PDF i on-line. Un producte únic. 

 

 

Publicació bimensual editada i publicada pel Col·legi, amb informació corporativa i de 
la professió d’interès per al professional. 

Possibilitat de demanar exemplars per als vostres clients a preus especials.
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Institut Superior de Gestió Administrativa 

Formació Superior per conèixer o reciclar-vos en una professió que us diferencia. 

El Màster en Gestió Administrativa us permet   conèixer en profunditat i des d’una orientació 
eminentment pràctica la professió de Gestor Administratiu. 

Està dirigit a professionals del món del dret , l’economia o l’empresa i per a Gestors Administratius 
que vulguin aprofitar l’oportunitat per  reciclar-se en una professió que exigeix un  alt nivell de 
coneixements. 

Els continguts del màster estan formats per un ventall de matèries que proporcionaran a l’alumnat 
una capacitació integrada per  representar, assessorar i gestionar clients d’acord amb el vigent 
règim jurídic davant dels òrgans de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
Relació de Serveis 
_______________________________________________________________________________ 

Convenis col·lectius   

Necessiteu consultar un conveni laboral? Accediu a la vostra àrea privada: hi són tots 
actualitzats. 

Tots els convenis laborals amb tot el seu contingut i les actualitzacions al vostre abast des de  
l’ àrea privada del web COGAC. 

Resum d’alertes d’actualització dels convenis 

Us  mantenim informats de qualsevol canvi que es produeixi. 

Mitjançant les alertes estareu assabentats dels canvis que es produeixin en cadascun dels convenis 

Resum de subvencions classificades per territoris 

Sense perdre temps podreu consultar en qualsevol moment les subvencions vigents. 

Informeu als vostres client de les subvencions de les quals es poden beneficiar. 

Resums Actualitat Normativa laboral, fiscal, mercantil, administrativa, civil i comptable 

La millor especialització en resums normatius en totes les àrees per facilitar-vos la 
lectura. 

El Col·legi treballa dia a dia per tal d’oferir als seus col·legiats les últimes novetats legislatives amb 
un breu resum d’interès. 

Base de dades Tirant Assessors – Tirant Lo Blanc 

Totes les necessitats  d’informació per al vostre despatx per realitzar l’assessorament 
diari als vostres clients. 

L’Accés a la Base de Dades de Tirant Assessors us proporciona informació exhaustiva i pràctica en 
totes les matèries: laboral, fiscal, gestió immobiliària, arrendaments i propietat horitzontal, 
mercantil, estrangeria i comptabilitat. 

Servei Info en Línia Econòmica, Fiscal i Tributària 

L’anàlisi d’un expert en matèria Econòmica, Fiscal i Tributària a la vostra disposició. 

Un prestigiós catedràtic en Dret Financer i Tributari de la UB i el seu equip  
col·laboren com a experts assessors en la Comissió Econòmica,  Financera i 
Tributària.  Gaudireu d’informes, anàlisis, guies i valoracions sobre normativa 
tributária,  sobre els constants canvis  normatius i la seva aplicació, la qual cosa us 
facilitarà la seva interpretació i agilitzarà la vostra tasca diària. 

Per facilitar-vos aquesta informació i el seu accés utilitzem els canals de 
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Barems de valoracions d’automòbils, turismes tot terreny i motocicletes 

Una guia  imprescindible amb informació útil i pràctica de vehicles.

Un servei de gran valor tant per a vosaltres els gestors com per als vostres clients, ja que us facilita 
l’accés a la informació referent als imports dels vehicles segons antiguitat i permet comprovar quins 
són els ITPAJD generats de forma ràpida i fàcil. En format PDF i on line. Un producte únic.

Calendari de Festes

Recull de Festes locals ordenades per població.

Publicació anual que recull el calendari laboral de Catalunya. 

Fons Editorial COGAC

Gratuïts!! Llibres especialitzats en matèries del vostre interès.

Periòdicament el Col·legi coordina la publicació i l’edició de llibres tècnics i eminentment pràctics per 
a la professió.

Llibre de Registre de Jornades

Per als teus clients.

Facilita als teus clients la solució per registrar el control horari dels empleats de petites empreses de 
manera manual.

REGISTRES
Relació de Serveis
_______________________________________________________________________________ 

Registre Assessors Fiscals - Gestors Administratius
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Calendari de Festes 

Recull de Festes locals ordenades per població. 

Publicació anual que recull el calendari laboral de Catalunya.  

Publicació del Llibre de visita 

Aconseguiu el llibre de visita oficial de manera ràpida i econòmica. 

Publicació del llibre de visita d’acord amb el format oficial.  

Fons Editorial COGAC 

Gratuïts!!  Llibres especialitzats en matèries del vostre interès. 

Periòdicament el Col·legi coordina la publicació i l’edició de llibres tècnics i eminentment pràctics 
per a la professió. 

REGISTRES 
Relació de Serveis 
_______________________________________________________________________________  

Registre Assessors Fiscals - Gestors Administratius 

Acrediteu-vos i diferencieu-vos com a assessors fiscals. 

Un registre que permet  reconèixer i  i potenciar la dimensió professional del 
col·lectiu en matèria Fiscal i Tributària. 

Inclou inscripció com a membre d’ACCID. 

 

Registre Expert en vehicles  

Exclusiu per a vosaltres com a GA.  

Sigueu reconegut i potencieu la vostra dimensió professional com a membre del col·lectiu 
de vehicles ajudant-vos en les tramitacions i facilitant-vos les garanties per treballar 
amb la plataforma de vehicles. 

Inclou inscripció com a soci del Gremi de Motor. 

Registre empleats autoritzats 

Amb la vostra autorització els vostres  empleats faran els tràmits que necessiteu.  

Amb la vostra autorització prèvia  obtindreu el reconeixement  dels empleats que heu autoritzat 
per realitzar determinats tràmits i gestions, tant dins de les oficines com per a la realització de 
gestions en oficines públiques i privades, i que aquests empleats puguin gaudir dels avantatges i 
serveis dels col·legiats com ara l’expedició de certificats digitals, els descomptes en formació, les 
activitats culturals i altres. 

NOVES LINEAS DE NEGOCI 
Relació de Serveis 
_______________________________________________________________________________ 

Col·laboradors del Banc de Sabadell 

Assessora als teus clients amb les millors opcions  

Gràcies a l’acord que el Col·legi  manté amb el Banc de Sabadell podràs assessorar als teus clients, 
mitjançant compensació,  per a la a prescripció d’operacions  d’actiu i passiu. 

El Col·legi i el Banc de Sabadell et proporcionen la formació necessària per tal que et converteixis 
en un expert en aquest àmbit. 
  

Acrediteu-vos i diferencieu-vos com a assessors fiscals.

Un registre que permet  reconèixer i  i potenciar la dimensió professional del col·lectiu 
en matèria Fiscal i Tributària.

Inclou inscripció com a membre d’ACCID.

Registre Expert en vehicles 

Exclusiu per a vosaltres com a GA. 

Sigueu reconeguts i potencieu la vostra dimensió professional com a membres del col·lectiu 
de vehicles ajudant-vos en les tramitacions i facilitant-vos les garanties per treballar 
amb la plataforma de vehicles.

Inclou inscripció com a soci del Gremi de Motor.

Registre empleats autoritzats

Amb la vostra autorització els vostres  empleats faran els tràmits que necessiteu. 

Amb la vostra autorització prèvia  obtindreu el reconeixement  dels empleats que heu autoritzat per 
realitzar determinats tràmits i gestions, tant dins de les oficines com per a la realització de gestions 
en oficines públiques i privades, i que aquests empleats puguin gaudir dels avantatges i serveis 
dels col·legiats com ara l’expedició de certificats digitals, els descomptes en formació, les activitats 
culturals i altres.

Registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Reconeixement com a professionals en l’àmbit de la mediació.

Constareu i estareu reconeguts com a professionals de la mediació en el Registre del Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya.

El Col·legi resoldrà sobre la vostra declaració de capacitació i trametrà les inscripcions al Registre,  
un cop acreditada una formació i una capacitació específiques en mediació i en l’especialització 
corresponent. 
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Registre de Gestors de Proximitat

Reconeixement com a professionals especialitzats per la Fundació ONCE i el CGGA

Un cop superada l’activitat formativa formareu part del Registre de Gestors de Proximitat i estareu 
reconeguts per la Fundació ONCE i el CGGA com a especialistes en la normativa aplicable al ciutadà 
amb discapacitat, sensibilitzats i formats en les pautes d’interacció amb ell. 

NOVES LÍNIES DE NEGOCI
Relació de Serveis
_______________________________________________________________________________

Col·laboradors del Banc de Sabadell

Assessoreu els vostres clients amb les millors opcions. 

Gràcies a l’acord que el Col·legi manté amb el Banc de Sabadell podreu assessorar els vostres 
clients, mitjançant compensació,  per a la prescripció d’operacions  d’actiu i passiu.

El Col·legi i el Banc de Sabadell us proporcionen la formació necessària per tal que us convertiu en 
experts en aquest àmbit.

Internacionalització

Obrint portes a l’exterior.

Vivim moments de màxima competitivitat i les empreses necessiten conèixer a fons  les fórmules 
per aconseguir nous mercats i clients.

L’acord de col·laboració signat entre el Col·legi i amec us ofereix, a vosaltres i als vostres clients, 
serveis destinats a donar suport en tots els àmbits a empreses que vulguin créixer i desenvolupar  
l’activitat econòmica  en mercats d’altres països. 

Formació, consultes, networking, informes, contactes, serveis de xarxa exterior i tot el que calgui 
per fer competitiva una empresa arreu del món. 

Mediació

Actueu com a mediadors i faciliteu la resolució de conflictes de les persones implicades.

El gestor administratiu pot actuar com a mediador,  davant un conflicte per ajudar les parts impli-
cades,   a cercar la millor solució per a tots i evitar la dilatació dels processos judicials.

Una especialització  que,  com a gestors administratius,  us permet oferir un nou servei als ciuta-
dans que necessitin  un professional per trobar un camí alternatiu i extrajudicial per resoldre els 
seus assumptes abans d’iniciar un procés judicial.

Com a mediadors, estareu inscrits en els registres del Centre de Dret Privat de Catalunya, un cop 
superada la preparació específica en tècniques mediadores que us permetran serexperts en media-
ció.

Gestories Administratives com a Autoritats de Registre - Gestors ARA

Emeteu certificats digitals als vostres clients per a tràmits telemàtics.

El gestors administratius són reconeguts com a Autoritats de Registre  per poder gestionar  les 
sol·licituds i identificar les persones sol·licitants,  com també fer els tràmits necessàris d’acord amb 
la Llei de Signatura Electrònica per a l’emissió i el lliurament de Certificats Digitals. 

Faciliteu a ciutadans i empreses, persones físiques o persones jurídiques els certificats digitals co-
rresponents que podran ser utilitzats en el tràmit administratiu que calgui sota la vostra supervisió 
i assistència.
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Gestor de proximitat

Convertiu-vos en especialistes i oferiu els vostres serveis als ciutadans amb discapacitat. 

A Espanya hi ha 3,85 milions de persones que necessiten serveis de suport i assessoria en les 
relacions amb les administracions i que no tenen cap referent. Arran del conveni amb 
la Fundació ONCE podeu convertir-vos en gestors administratius de referència per 
aquest sector de la ciutadania.

Estareu reconeguts per la Fundació ONCE i el CGGA, com a especialistes en la nor-
mativa aplicable al ciutadà amb discapacitat, sensibilitzats i formats en les pautes 
d’interacció amb ell.

Distingireu a la vostra gestoria amb el Segell de Gestor de Proximitat que permetrà equiparar el 
vostre despatx amb les empreses que posseeixen la certificació BEQUAL, un document que té un 
cost entre 2.500 i 16.000 euros i que reconeix a les empreses com socialment responsables amb la 
discapacitat.

Barcelona Activa

Aconsegueix més clients de la provincia de Barcelona

Podreu aconseguir més clients, gràcies al conveni amb BCN Activa, entitat de prestigi que prescriu 
als seus ususaris autònoms i empreses perquè els gestors com a professionals esencials els hi faci-
litin un assesorment d’acord a les seves necessitats

SERVEI D’ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
_______________________________________________________________________________

El Servei d’Atenció al Col·legiat està a la vostra disposició per donar resposta a les 
necessitats que plantegeu.

El SAC us orienta en el serveis que  ofereix el Col·legi,  informa en asumptes d’interès professional, 
canalitza queixes i suggeriments i us orienta en temàtiques relacionades amb la vostra professió.

CONSULTES ON-LINE

El Servei de Consultes us ofereix resposta als dubtes que necessiteu resoldre en diversos camps.
Relació de Serveis
_______________________________________________________________________________

Consultes gratuïtes 

Resoleu els vostres dubtes accedint a la Base de Dades de Tirant Assessors
Trobareu a la base de dades de Tirant Assessors un apartat de Consultes i un de Foros i Consultoria  
en àmbits com: laboral, estrangeria, propietat horitzontal, financer i tributari, comptabilitat i 
auditòria, mercantil i arrendaments.

Consultes puntuals

Heu de resoldre amb celeritat un dubte puntual? Us contestem en un màxim de 72 hores.
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SERVEI D’ATENCIÓ AL COL·LEGIAT 
______________________________________________________________________________________	
El Servei d’Atenció al Col·legiat està a la vostra disposició per donar resposta a les 
necessitats que plantegeu. 
 
Orienta en el serveis que  ofereix el Col·legi,  informa en asumptes d’interès professional, canalitza 
queixes i suggeriments, us informa sobre els Serveis que teniu a la vostra disposició i us orienta en 
temàtiques relacionades amb la vostra professió. 

CONSULTORIA ON-LINE 

El servei de consultes us ofereix resposta als dubtes que necessiteu resoldre en diversos camps. 
Relació de Serveis 
_______________________________________________________________________________ 

Consultes puntuals 

Heu de resoldre amb celeritat un dubte puntual? Us contestem en un màxim de 72 hores. 

 

Permet al col·legiat exposar els seus dubtes en temes jurídics, fiscals, laborals, 
comptables, mercantils, civils i assegurances; contrastar els seus coneixements i 
demanar una segona opinió. 

 

Consultoria en l’àmbit laboral 

Un catedràtic en Dret del Treball està a la vostra disposició. 

Teniu a la vostra disposició el Servei d’un expert catedràtic en Dret del Treball per estudiar i 
analitzar en profunditat la vostra consulta. 

Consultoria en l’àmbit fiscal 

La complexitat de qualsevol tema fiscal la teniu resolta amb un expert catedràtic en Dret 
Financer i Tributari. 

Teniu a la vostra disposició el servei d’un expert catedràtic en Dret Financer i Tributari per estudiar 
i analitzar en profunditat la vostra consulta. 

Consultoria en prevenció de blanqueig de capitals 

Conegueu la vostra  responsabilitat en la prevenció de blanqueig de capitals i resolgueu  
els vostres dubtes. 

Un servei de consultoria que us ajudarà a minimitzar els riscos en blanqueig de capitals. Amb totes 
les garanties del prestigiós Gabinete Jurídico Fermín Morales. 

Consultoria Llengua Catalana  

La millor qualitat lingüística en català al vostre despatx. 

Resposta a les necessitats lingüístiques del despatx mitjançant  la correcció de textos castellà-
catalá, l’assessorament lingüístic, terminològic i d’estil, i l’elaboració de tríptics divulgatius.  

 

 

 

 

 

 

Permet al col·legiat exposar els seus dubtes en temes jurídics, fiscals, laborals, 
comptables, mercantils, civils i assegurances; contrastar els seus coneixements o 
demanar una segona opinió.

Consultes complexes en l’àmbit laboral

Un equip d’experts en Dret del Treball està a la vostra disposició.

Teniu a la vostra disposició el Servei d’un equip d’experts en Dret del Treball per estudiar i analitzar 
en profunditat la vostra consulta.

Consultes complexes en l’àmbit fiscal

La complexitat de qualsevol tema fiscal la teniu resolta amb un expert catedràtic en Dret 
Financer i Tributari.

Teniu a la vostra disposició el servei d’un equip d’experts en Dret Financer i Tributari per estudiar i 
analitzar en profunditat la vostra consulta.
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CONSULTORIES

Consultoria en prevenció de blanqueig de capitals

Conegueu la vostra responsabilitat en la prevenció de blanqueig de capitals i resolgueu  els 
vostres dubtes.

Un servei de consultoria que us ajudarà a minimitzar els riscos en blanqueig de capitals. Amb totes 
les garanties del prestigiós Gabinete Jurídico Fermín Morales.

Consultoria integral en màteria de Protecció de dades y Marques

Compliu amb facilitat tot el referent a la Protecció de dades i Marques i feu-ho extensiu 
als vostres clients.

Us facilitem un assessorament integral en màteria de protecció de dades y marques a càrrec de 
experts per complir amb la Llei a la teva pròpia Gestoria y oferir el Servei als teus clients.

Com sempre amb els màxims avantatges.

GESTIONS PERSONALS AMB EL COL·LEGI

Estem a la vostra disposició. Totes les tramitacions que us calguin de manera ràpida i senzilla a través 
de diversos canals.
______________________________________________________________________________

Tràmits administratius

Canviar situació col·legial
Modificar dades bancàries
Canviar adreça electrònica
Demanar  certificat col·legial
Sol·licitar duplicat carnet professional
Sol·licitar carnet empleats
Sol·licitar plaques professionals

Segells professionals

Guanyeu temps i aconseguiu preus exclusius per a tots els vostres segells professionals, 
homologats i amb garantia de qualitat.

Com a Gestor Administratiu necessiteu els segells que us identifica com a professionals, el Col·legi us 
proporciona diversos models que s’adapten a les vostres necessitats.

Soc Mòbil

Servei d’Orientació Col·legial Mòbil

Servei té com a objectiu informar, orientar i ajudar-vos a aconseguir el màxim rendiment dels serveis 
que us ofereix el Col·legi pel desenvolupament de la vostra professió, amb una atenció personalitzada 
al vostre despatx.

E-COL·LEGI
Relació de Serveis
______________________________________________________________________________

Compte de correu electrònic gestors.net

Distingiu-vos amb un domini propi de la vostra professió.

Doneu una imatge més professional amb els comptes de correu electrònic sota el domini @gestors.
net.

El primer compte gratuït i els següents a preus molt ajustats.

mailto:a@gestors.net
mailto:a@gestors.net
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Certificat digital

El certificat digital amb el que podreu realitzar el màxim de tràmits amb les administracions. 

Aquest certificat digital  us permet identificar-vos eficaçment en línia, signar documents amb 
validesa legal mitjançant Internet, garantir la vostra identitat i protegir la informació tramesa per 
via telemàtica amb les administracions.

Certificat digital empleats

Alleugeriu la vostra càrrega de treball autoritzant els vostres empleats. 

Faciliteu als empleats autoritzats un certificat digital que els permet fer determinats tràmits per via 
telemàtica.

Plataforma- A-9 Vehicles

No us caldran desplaçaments i optimitzareu el vostre temps.

Exclusiu per a professionals GA, realitzareu presentació de matrícules, transferències, 
informes via on line,  pagament i presentació d’impostos en l’àmbit dels vehicles.

Plataforma A-9 ARA

Emissió dels certificats digitals dels teus clients al nùvol i en software

Exclusiva per a gestors adminitratius, emet certificats digitals al núvol i en software per als teus clients 
per realitzar els tràmits telemàtics enfront les administracions Públiques.

Plataforma – A-9 Escriptures

Facilitat i comoditat en la presentació d’escriptures al Registre de la Propietat.

En una mateixa plataforma comunicació al Registre de la Propietat de les escriptures i presentació 
d’impostos a l’Agència Tributària Catalana per via telemàtica.

Plataforma A-9 Multiplica

Un eina per la facturació per als Gestors Administratius.

El Col·legi de Gestors posa a la vostra disposició la plataforma A9 Multiplica, una eina per a la facturació 
i la gestió de processos interns dels despatxos professionals dels gestors administratius. 

Plataforma A-9 Comunica

Comunicació àgil, segura i certificada

És un servei que permet al Gestor Administratiu enviar SMS Certificats i Notificacions electròniques, 
com si es tractés d’un Burofax.

És un servei que permet al Gestor Administratiu enviar SMS Certificats i Notificacions electròniques, 
com si es tractés d’un Burofax.

Plataforma A-9 Firma 

Signatura digital per tota mena de documents

És Signa tota mena de documents amb signatura digital amb total seguretat i robustes, fins a 6 signats

amb signatura OTP SMS, OTP + grafia, i biomètrica.

Plataforma A-9 Laboral

Per a tú i per als teus clients

Optimitza la gestió del temps del Departament de Recursos Humans i del personal de l’empresa en 
digitalitzar la informació de presència, permisos, vacances..i compleix amb el Reial Decret Llei 8/2019 
aprovat el 12 de maig.
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Plataforma- Vehicles 

No us caldran desplaçaments i optimitzareu el vostre temps. 

Exclusiu per a professionals GA, realitzareu presentació de matrícules, 
transferències, informes via on- line,  pagament i presentació d’impostos en l’àmbit 
dels vehicles. 

Plataformes – Escriptures 

Facilitat i comoditat en la presentació d’escriptures al Registre de la Propietat. 

En una mateixa plataforma comunicació al Registre de la Propietat de les escriptures i presentació 
d’impostos a l’Agència Tributària Catalana per via telemàtica. 

Plataforma Fidelitza 

Els vostres clients són el més important. Fidelitzeu-los. 

Mitjançant Planificació Juridica,  us facilitem un innovadora plataforma per mantenir informats els 
vostres clients. Envieu circulars tècniques amb informació de diverses temàtiques amb un 
llenguatge entenedor i pràctic. 

Maxigramar – Corrector Ortogràfic 

Aconseguiu el nivell òptim de català amb aquest corrector ortogràfic. 

No tindreu dubtes en els vostres escrits perquè posem a la vostra disposició el corrector ortogràfic 
Maxigramar que  us ofereix:  1. Correcció ortogràfica i gramatical 2. Correcció automàtica. 3. 
Difèrencies accentuals. 4.  Diccionari personal 5. Dicicionaris temàtics. 6 Sinònims 7. Veure canvis 
8. Conjugació verbal. 

Software SIGA – Serveis Informàtics Gestors Administratius  

La gestió del vostre despatx amb el màxim rendiment. 

Al vostre abast  els programes de SIGA, Serveis Informàtics especialitzats per a Gestors 
Administratius: 

 GESTIÓ DE DESPATXOS SG21: Consten de: Fact2 – Facturació, CONT21- Comptabilitat, 
NOM21- Nòmines i Seguretat Social, OS121-Autònoms: Empresaris, professionals i 
artostes, REN21- Renda 

 ESTRANGERIA: Qualsevol tràmit d’Estrangeria amb totes les casuïstiques possibles 
 EXPEDIENTS:Control dels teus expedients 

A més,  compteu amb un Servei de Teleassistència que us guiarà per resoldre qualsevol dubte 
tècnic. També assistència a través de connexió per control remot. 

 

COMUNICACIÓ I MARXANDATGE 
_______________________________________________________________________________________	
Perquè ens distingim com a Col·legi Professional, el nostre objectiu és  que  vosaltres 
com a GA us distingiu entre d’altres professionals 
 
Considerem una part important  dels nostres objectius la comunicació,  per la qual cosa invertim 
en la promoció i  la difusió de la professió de Gestor Administratiu,  per donar-la a conèixer a la 
societat mitjançant campanyes publicitàries. 

Disposeu a més de la vostra pròpia marca,  el símbol GA símbol de professionalitat, qualificació i 
especialització en assessorament i gestió i que us identifica com a Gestor Administratiu. 

Us facilitem productes GA per tal que disposeu de regals d’empresa i fulletons per oferir-los als 
vostres clients i reforçar la vostra notorietat. 
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SIGA – Serveis Informàtics Gestors Administratius 

La gestió del vostre despatx amb el màxim rendiment.

Al vostre abast  els programes de SIGA, Serveis Informàtics especialitzats per a Gestors Administratius:

GESTIÓ DE DESPATXOS SG21: Consten de: Comptabilitat, Nòmines i Seguretat Social, 
Autònoms: Empresaris, professionals i aristes i Renda.

ESTRANGERIA: Qualsevol tràmit d’Estrangeria amb totes les casuístiques possibles.

A més,  compteu amb un Servei de Teleassistència que us guiarà per resoldre qualsevol dubte tècnic. 
També assistència a través de connexió per control remot.

APP Gestors Administratius per a mòbils 

Els ciutadans us podran localitzar en el seu mòbil.

Com a Gestor Administratiu us oferim una de les eines més punteres,   per tal que els vostres clients i 
sobretot els vostres clients potencials,   us localitzin des del seu mòbil.

Amb l’aplicació per a mòbils de Gestors Administratius, qualsevol ciutadà us localitzarà per proximitat                                                                                                                                       
o per especialització,  des de qualsevol lloc on es trobi,  gràcies a la geolocalització.

Reforçarà les campanyes de comunicació de renda, empleades de la llar, vehicles i totes les que es 
vagin creant des del Col·legi, a més d’incrementar el vostre posicionament com a professional GA.

COMUNICACIÓ I MARXANDATGE
_______________________________________________________________________________

Perquè ens distingim com a Col·legi Professional, el nostre objectiu és  que  vosaltres com a 
GA us distingiu entre d’altres professionals.

Considerem una part important  dels nostres objectius la comunicació,  per la qual cosa invertim en 
la promoció i  la difusió de la professió de Gestor Administratiu,  per donar-la a conèixer a la societat 
mitjançant campanyes publicitàries.

Disposeu a més de la vostra pròpia marca,  el símbol GA símbol de professionalitat, qualificació i 
especialització en assessorament i gestió i que us identifica com a Gestor Administratiu.

Us facilitem productes GA per tal que disposeu de regals d’empresa i fulletons per oferir-los als 
vostres clients i reforçar la vostra notorietat.

COMUNICACIÓ
Relació de Serveis
_____________________________________________________________________________

Campanyes

Quan us pot costar una campanya de publicitat dirigida als vostres clients?

Promocionem i reforcem  la figura del professional GA amb campanyes en diversos 
mitjans de comunicació com ara: TV, ràdio,  premsa i Internet.

Mantenim una relació estreta amb els mitjans de comunicació,  els membres de 
la Junta com a representants  de la professió intervenen en els  mitjans informant 
sobre temes d’actualitat que afecten tota la societat.

La vostra Marca GA

El valor d’una marca, un actiu valiós i eficaç.

Com a Gestor Administratiu disposeu d’una marca pròpia que us diferencia i que us potencia 
davant altres professionals del sector.  El nostre símbol de qualitat GA és símbol de 
professionalitat, qualificació i especialització en assessorament i gestió. 
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La marca GA, creada especialment per a nosaltres simbolitza plenament la nostra professió amb les 
connotacions de serietat,  confiança, modernitat i dinamisme. 

Placa Professional 

La identificació del vostre despatx professional com a GA.

Hem dissenyat una placa que us identifica com a professionals GA,  moderna i actual que a més podeu 
personalitzar amb el logo de la vostra gestoria.

Plataforma de comunicació i publicitat

Una eina per comunicar-vos  amb els vostres clients.

El Col·legi de Gestors us facilita una plataforma amb la qual podeu aprofitar la creativitat de les 
campanyes dissenyades pel Col·legi i enviar-les personalitades als vostres clients.

Fitxa on line de la vostra gestoria

Potencieu la presència de la vostra Gestoria a Internet.

Actualment  és vital estar present a Internet per aconseguir reconeixement i notorietat.

Elements de comunicació: Fulletons, tríptics, pòsters

Comuniqueu als vostres clients tots els serveis que els oferiu.

Comuniqueu els serveis que proporcioneu  als vostres clients,  com a professional i com a empresa,  
mitjançant els elements de comunicació que us facilita el Col·legi.

És una inversió important, gaudiu del benefici amb el menor cost per a vosaltres.

MARXANDATGE
Relació de Serveis
_______________________________________________________________________________

Calendari de Festes
Un detall per als vostres clients que podeu personalitzar amb el vostre logo.

Regaleu als vostres clients una eina força útil i que ningú altre ofereix: les festes de totes les 
poblacions d’arreu de Catalunya ordenades alfabèticament, en una publicació que, si voleu, podreu 
personalitzar amb el vostre logo. 

Marxandatge - COGAC

Obsequis que segur que utilitzaran i per els quals us recordaran.

Productes de marxandatge amb el símbol GA per als vostres clients utils i pràctics.

MUTUALITAT I ASSEGURANCES
__________________________________________________

Perquè també ens preocupem per la vostra seguretat.

Entre els objectius del COGAC està proporcionar-vos els màxims avantatges. 

Com a professionals Gestors Administratius podeu gaudir de la vostra pròpia Mutualitat professional: 
MUTUAGA que us proporciona un Pla de Previsió Social alternatiu i obligatori, que us permet 
exercir la vostra professió i al mateix temps crear el vostre pla de previsió social personal. 

MUTUAGA us ofereix també el Pla de Previsió Complementari per ajudar-vos a complementar la 
vostra jubilació,  la dels vostres familiars i empleats. 

Per altra banda, podeu estar assegurat als millors preus i amb les millors condicions.

Tant per desenvolupar amb tranquil·litat la vostra professió amb la assegurança col·lectiva de 
Responsabilitat Civil i l’assegurança de defensa júrídica com per assegurar el vostre futur i el de la 
vostra família amb l’assegurança d’accidents



[ Guia-COGAC de Serveis als Gestors Administratius ] Distingiu-vos com a GA

27 I Pàgina

MUTUALITAT i ASSEGURANCES
Relació d’Assegurances
____________________________________________________________________________

MUTUALITAT DE GESTORS ADMINISTRATIUS

Opteu per Mutuaga,  assegureu-vos el vostre futur i gaudiu al mateix temps d’avantatges 
fiscals.

Gaudiu del privilegi, com a Gestor Administratiu,  de tenir una 
Mutualitat que s’adapta a les vostres necessitats. Per a Gestors 
Administratius que volen exercir la professió i necessiten un pla 
de previsió social obligatori i alternatiu: el vostre Pla Alternatiu 
i Obligatori MUTUAGA. 

I per a Gestors col·legiats, per a familiars de mutualistes i clients 
de mutualistes: el Pla de Previsió Social Complementari.

ASSEGURANCES

Gaudiu de les millors assegurances per a la vostra vida professional i personal amb la millor garantia 
i amb preus i promocions especials.

Responsabilitat Civil Professional

Tranquil·litat en l’exercici de la vostra professió.

Com a professional teniu una gran responsabilitat que cal que tingueu coberta, l’assegurança 
col·lectiva del Col·legi us cobreix especialment en la vostra professió com a Gestor Administratiu.

Assegurança col·lectiva d’accidents

Pensem en la vostra protecció i en la dels vostres.

Gaudiu d’un pla de protecció per a vosaltres i la vostra família amb  preus i condicions especials.

Altres assegurances

Preus especials en les assegurances de diversos com ara: Assegurances de la Llar, Vehicles, etc.

CONVENIS, ACORDS, MEMBRES 
__________________________________________________
Al COGAC treballem diàriament per tal que pugueu beneficiar-vos dels millors convenis amb les 
administracions i us oferim les eines per poder desenvolupar amb eficàcia la professió de Gestor 
Administratiu.

També realitzem acords amb entitats privades per tal que obtingueu els millors avantatges.

A continuació,  us detallem la relació de tots els convenis que us oferim signats amb les administracions,  
la vostra adhessió a cadascun d’aquests us permetrà gaudir dels diferents serveis que ja us hem 
relacionant en aquesta guia i d’un tracte preferencial davant les administracions.

En el mateix sentit us informem dels acords amb entitats privades i de les entitats de les quals  
formen part com a membres.
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MUTUALITAT I ASSEGURANCES 
Relació d’Assegurances 
____________________________________________________________________________ 
 

Mutualitat de Gestors Administratius 

Opteu per Mutuaga,  assegureu-vos el vostre futur i gaudiu al mateix temps d’avantatges 
fiscals. 

Gaudiu del privilegi, com a Gestor Administratiu,  de tenir 
una Mutualitat que s’adapta a les vostres necessitats. Per a 
Gestors Administratius que volen exercir la professió i 
necessiten un pla de previsió social obligatori i alternatiu: el 
vostre Pla Bàsic MUTUAGA. Per a Gestors col·legiats, per 
a familiars de mutualistes i clients de mutualistes: el Pla 
Complementari MUTUAGA. 

Responsabilitat Civil Professional 

Tranquil·litat en l’exercici de la vostra professió. 

Com a professional teniu una gran responsabilitat que cal que tingueu coberta, l’assegurança 
col·lectiva del Col·legi us cobreix especialment en la vostra professió com a Gestor Administratiu. 

Assegurança de defensa jurídica 

Defensa del vostres drets. 

La defensa dels vostres drets davant qualsevol eventualitat legal, en la vostra vida personal i 
familiar. 

Assegurança col·lectiva d’accidents 

Pensem en la vostra protecció i en la dels vostres. 

Gaudiu d’un pla de protecció per a vosaltres i la vostra família amb  preus i condicions especials. 

Altres assegurances 

Preus especials en les assegurances de diversos com ara: Assegurances de la Llar, Vehicles, etc. 

 

CONVENIS, ACORDS, MEMBRES  
____________________________________________________________________________________		
 
 
En el COGAC treballem diàriament per tal que pugueu beneficiar-vos dels millors convenis amb les 
administracions i us oferim les eines per poder desenvolupar amb eficàcia la professió de Gestor 
Administratiu. 

També realitzem acords amb entitats privades per tal que obtingueu els millors avantatges. 
 
A continuació  us detallem la relació de tots els convenis que us oferim amb les administracions,  la 
vostra adhessió a cadascun d’aquests us permetrà gaudir dels diferents serveis que ja us hem 
relacionant en aquesta guia i d’un tracte preferencial davant les administracions. 
 
En el mateix sentit us informem dels acords amb entitats privades i de les entitats de les quals  
formen part com a membres. 
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CONVENIS AMB LES ADMINISTRACIONS
Relació de Convenis
_______________________________________________________________________________

Agència Estatal d’Administració Tributària – AEAT- Presentació telemàtica en nom de tercers 

Agència Estatal d’Administració Tributària – AEAT-  Tramitació del model 06

Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona - Carpeta Professional

Agencia Tributària de Catalunya – Presentació i pagament de liquidacions per via telemàtica – E-Tributs

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya - REA

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya - Conciliacions

Departament de Justícia – Presentació telemàtica de comptes anuals de Fundacions

Instituto Nacional de Seguridad Social - TESOL

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Direcció General Política PYME -PAIT

Tresoreria General de Seguretat Social - Tresoreria Territorial Barcelona

Tresoreria General de Seguretat Social - Sistema RED

Diputació de Barcelona – L’Organisme de Gestió Tributària – ORGT: Consultes i tràmits mitjançant 

atenció telefònica, atenció presencial i l’Oficina Virtual de l’ORTG

Ajuntament de Girona - IVTM

Diputació de Girona -Xaloc

Registre Oficial de Màquinaria Agricola - Roma

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural - DUN

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - BOE-BORME

Registre Civil. Mercantil i Registre de la Propietat

Direcció General de Transports 

Direcció General de Cadastre

Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos - Direcció General de Cadastre -PIC

Red de Ciudades por la Bicicleta

ACORDS AMB ENTITATS PRIVADES
Relació d’acords
_______________________________________________________________________________
Acord de col·laboració amb Banco de Sabadell SA

Acord de col·laboració amb la Societat de Prevenció de Egarsat,  SA

Acord de col·laboració amb Gabinete Jurídico Fermín Morales

Acord de col·laboració amb Librería Tirant lo Blanch 

Acord de col·laboració amb Planificación Jurídica

Acord de col·laboració amb Mútua General de Catalunya

Acord de col·laboració amb Fundación Empresa y Clima

Acord de col·laboració amb ACCID

Acord de col·laboració amb Mutualidad de Gestores Administrativos

Acord de col·laboració amb FUNDACIÓ ONCE

Acord de col·laboració amb GREMI DEL MOTOR

Acord de col·laboració amb SIGA – Sistemes informàtics Gestors Administratius

Acord de col·laborció amb Ferrer Ojeda

Acord de col·laboracio amb AMEC

Acord de col·laboració amb Editorial Aranzadi
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MEMBRES DE 
Relació de Membres
_______________________________________________________________________

Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España

Corporació reguladora i propulsora de la professió en l’ambit estatal i internacional. També coordina  
la política i les accions desenvolupades pels Consells de Col·legis de les Comunitats Autonòmes i els 
Col·legis de Gestors Administratius.

Intercol·legial

El Col·legi de Gestors forma part com a membre de la Intercol·legial, l’Associació de Col·legis 
Professionals de Catalunya.

Aquesta entitat està formada per més de 90 Col·legis Professionals i representa  més de 150.000 
col·legiats amb l’objectiu de defensar els seus interessos, impulsar projectes en comú,  actuar com a 
interlocutor davant les administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu.

ACCID

El Col·legi forma part com a membre de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció ACCID,  
una de les entitats més destacades en el àmbit de les finances i la comptabilitat.

L’ACCID és una associació que neix amb l’ànim de convertir-se en un nexe d’unió per als 
professionals i acadèmics que treballen a Catalunya en l’àmbit de la comptabilitat. 

Gràcies a la col·laboració mútua entre les dues entitats els Gestors Administratius interessats i que 
tingueu l’especialització en l’àmbit Comptable i Fiscal gaudireu d’una informació especialitzada i que 
us oferirà suport per a l’assessorament i la gestió dins d’aquesta àrea. 

Gremi del Motor

Tots els gestors professionals del sector del motor disposeu d’una àmplia cartera de serveis per 
satisfer les necesitats dels col·legiats.

El Gremi del  Motor de Barcelona defensa els interessos col·lectius del sector i vetlla pel prestigi de 
l’activitat. 

Fundació Empresa i Clima

Ofereix suport per poder disposar de la informació necessària per afrontar els compromisos i reptes 
de les empreses  la qual cosa suposa complir amb les Normes contra el canvi climàtic.
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CLUB GA
__________________________________________________

Al COGAC també treballem perquè gaudiu del lleure i la cultura amb tots els 
avantatges.

El COGAC  pensa a  facilitar-vos eines per al desenvolupament  professional, però no ens oblidem 
del vostre àmbit personal. Per això oferim a tots els col·legiats el servei de lleure i cultura que 
us permet gaudir de descomptes especials en activitats culturals i de lleure arreu de Catalunya, 
mitjançant l’establiment de convenis de col·laboració amb museus, productes, teatres, etc.

Setmanalment rebreu informació sobre les activitats organitzades amb preus especials per a tots 
els col·legiats. Aquest servei és extensiu a familiars, amics,  col·laboradors i  empleats. 

MUSEUS
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MUSEUS 

    

 Condicions especials en 
sortides,viatges 
culturals i vistes 

 50% de 
descompte en 
entrades 

 20% de descompte fins a 4 
entrades. 

 Ofertes  puntuals per a 
exposicions guiades 

  
 

 

 Oferta 2 x 1 en el preu 
de l’entada 

 Oferta entrada 
reduïda 

 20% de descompte en  
l’ entrada i en les activitats 

 Entrada reduïda, 10 % de 
descompte en activitats i en 
publicacions i reproduccions 
de la botiga 

  

 

 

 Visites guiades 
exclusives 

 30% de 
descompte en 
l’exposició 
permanent i 
temporal 

 50% de descompte per al 
col·legiat i acompanyant 

 Visites gratuïtes a hores 
convingudes 

 

 
 

 

 20%  de descompte 
entrada i 2x1 en 
exposició temporal 

 Avantages en 
col·laboracions 
puntuals 

 Col·laboracions puntuals en 
exposicions guiades 

 Visites guiades a hores 
convingudes i espectacle de 
màgia. Tot gratuït 
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Condicions especials en 
sortides,viatges culturals 
i visites.

50% de descompte 
en entrades

20% de descompte fins a 4 
entrades.

Ofertes  puntuals per a 
exposicions guiades

Oferta 2 x 1 en el preu de 
l’entada

Oferta entrada 
reduïda

20% de descompte en 
l’ entrada i en les activitats

Entrada reduïda, 10 % de 
descompte en activitats i en 
publicacions i reproduccions 
de la botiga
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Promocions especials per a 
col·legiats
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 50% de 
descompte en 
entrades 

 20% de descompte fins a 4 
entrades. 

 Ofertes  puntuals per a 
exposicions guiades 
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LLIBRERIES 

    

 5% de descompte en la 
compra de tots els 
llibres 

 5% de descompte 
en el preu de tots 
els articles de la 
llibreria 

 
 

MÚSICA I TEATRE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Localitats a preus 
avantatjosos  

 10% de 
descompte en 
entrades 

 25% de descompte  15% de descompte  

 

 

 

 50% de descompte 
teatres Condal, La 
Villarroel i Romea 

 Preu exclusiu de 
10 € en la 
programació 
d’adults 

  

AGÈNCIES DE VIATGES I HOTELS 

 
 
 
   

 

 10% de descompte 
en allotjament per a 
qualsevol estada a 
partir d’una nit i 
Bons regal 2x1 en 
allotjament de 
diumenge a dijous 
(excepte festius, 
Nadal i Setmana 
Santa) 

 10% de 
descompte 
sobre les tarifes 
vigents 

 Xec descompte de 100 
euros i preus especials 
com un 5% de 
descompte en 
producte propi 

l  

 
  

 

 8% de descompte en 
programació  pròpia 
i 6 % en 
programació d’altres 
majoristes i creuers 

 20% de 
descompte (de 
diumenge a 
dijous inclosos)   

 Entre 10% i el 20% 
de descompte en 
tractaments termals i 
allotjaments 
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 8% de descompte en 
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i 6 % en 
programació d’altres 
majoristes i creuers 

 20% de 
descompte (de 
diumenge a 
dijous inclosos)   

 Entre 10% i el 20% 
de descompte en 
tractaments termals i 
allotjaments 

 

5% de descompte en la 
compra de tots els llibres

5% de descompte 
en el preu de tots els 
articles de la llibreria

MÚSICA I TEATRE
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Localitats a preus 
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AGÈNCIES DE VIATGES I HOTELS
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i 6 % en 
programació d’altres 
majoristes i creuers 

 20% de 
descompte (de 
diumenge a 
dijous inclosos)   

 Entre 10% i el 20% 
de descompte en 
tractaments termals i 
allotjaments 

 

10% de descompte en 
allotjament per a qualsevol 
estada a partir d’una 
nit i Bons regal 2x1 en 
allotjament de diumenge 
a dijous (excepte festius, 
Nadal i Setmana Santa)

10% de descompte 
sobre les tarifes 
vigents

5% de descompte en 
producte propi

Descomptes des de 30 € fins 
a 250 € en vols operats per 
Airfrance i KLM

8% de descompte en 
programació  pròpia i 6 % 
en programació d’altres 
majoristes i creuers

20% de descompte 
(de diumenge a 
dijous inclosos)

Entre el 10% i el 20% de 
descompte en tractaments 
termals i allotjaments

Avantatges especials en 
hotels  arreu del món

10% de descompte en el 
preu dels seus serveis

10% de descompte en 
els allotjaments rurals 
i en les activitats

10% de descompte en el 
preu dels allotjaments.

 Fins a un 7% de descompte 
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LLIBRERIES 

    

 5% de descompte en la 
compra de tots els 
llibres 

 5% de descompte 
en el preu de tots 
els articles de la 
llibreria 

 
 

MÚSICA I TEATRE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Localitats a preus 
avantatjosos  

 10% de 
descompte en 
entrades 

 25% de descompte  15% de descompte  

 

 

 

 50% de descompte 
teatres Condal, La 
Villarroel i Romea 

 Preu exclusiu de 
10 € en la 
programació 
d’adults 

  

AGÈNCIES DE VIATGES I HOTELS 

 
 
 
   

 

 10% de descompte 
en allotjament per a 
qualsevol estada a 
partir d’una nit i 
Bons regal 2x1 en 
allotjament de 
diumenge a dijous 
(excepte festius, 
Nadal i Setmana 
Santa) 

 10% de 
descompte 
sobre les tarifes 
vigents 

 Xec descompte de 100 
euros i preus especials 
com un 5% de 
descompte en 
producte propi 

l  

 
  

 

 8% de descompte en 
programació  pròpia 
i 6 % en 
programació d’altres 
majoristes i creuers 

 20% de 
descompte (de 
diumenge a 
dijous inclosos)   

 Entre 10% i el 20% 
de descompte en 
tractaments termals i 
allotjaments 
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LLIBRERIES 

    

 5% de descompte en la 
compra de tots els 
llibres 

 5% de descompte 
en el preu de tots 
els articles de la 
llibreria 

 
 

MÚSICA I TEATRE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Localitats a preus 
avantatjosos  

 10% de 
descompte en 
entrades 

 25% de descompte  15% de descompte  

 

 

 

 50% de descompte 
teatres Condal, La 
Villarroel i Romea 

 Preu exclusiu de 
10 € en la 
programació 
d’adults 

  

AGÈNCIES DE VIATGES I HOTELS 

 
 
 
   

 

 10% de descompte 
en allotjament per a 
qualsevol estada a 
partir d’una nit i 
Bons regal 2x1 en 
allotjament de 
diumenge a dijous 
(excepte festius, 
Nadal i Setmana 
Santa) 

 10% de 
descompte 
sobre les tarifes 
vigents 

 Xec descompte de 100 
euros i preus especials 
com un 5% de 
descompte en 
producte propi 

l  

 
  

 

 8% de descompte en 
programació  pròpia 
i 6 % en 
programació d’altres 
majoristes i creuers 

 20% de 
descompte (de 
diumenge a 
dijous inclosos)   

 Entre 10% i el 20% 
de descompte en 
tractaments termals i 
allotjaments 
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LLIBRERIES 

    

 5% de descompte en la 
compra de tots els 
llibres 

 5% de descompte 
en el preu de tots 
els articles de la 
llibreria 

 
 

MÚSICA I TEATRE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Localitats a preus 
avantatjosos  

 10% de 
descompte en 
entrades 

 25% de descompte  15% de descompte  

 

 

 

 50% de descompte 
teatres Condal, La 
Villarroel i Romea 

 Preu exclusiu de 
10 € en la 
programació 
d’adults 

  

AGÈNCIES DE VIATGES I HOTELS 

 
 
 
   

 

 10% de descompte 
en allotjament per a 
qualsevol estada a 
partir d’una nit i 
Bons regal 2x1 en 
allotjament de 
diumenge a dijous 
(excepte festius, 
Nadal i Setmana 
Santa) 

 10% de 
descompte 
sobre les tarifes 
vigents 

 Xec descompte de 100 
euros i preus especials 
com un 5% de 
descompte en 
producte propi 

l  

 
  

 

 8% de descompte en 
programació  pròpia 
i 6 % en 
programació d’altres 
majoristes i creuers 

 20% de 
descompte (de 
diumenge a 
dijous inclosos)   

 Entre 10% i el 20% 
de descompte en 
tractaments termals i 
allotjaments 
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LLIBRERIES 

    

 5% de descompte en la 
compra de tots els 
llibres 

 5% de descompte 
en el preu de tots 
els articles de la 
llibreria 

 
 

MÚSICA I TEATRE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Localitats a preus 
avantatjosos  

 10% de 
descompte en 
entrades 

 25% de descompte  15% de descompte  

 

 

 

 50% de descompte 
teatres Condal, La 
Villarroel i Romea 

 Preu exclusiu de 
10 € en la 
programació 
d’adults 

  

AGÈNCIES DE VIATGES I HOTELS 

 
 
 
   

 

 10% de descompte 
en allotjament per a 
qualsevol estada a 
partir d’una nit i 
Bons regal 2x1 en 
allotjament de 
diumenge a dijous 
(excepte festius, 
Nadal i Setmana 
Santa) 

 10% de 
descompte 
sobre les tarifes 
vigents 

 Xec descompte de 100 
euros i preus especials 
com un 5% de 
descompte en 
producte propi 

l  

 
  

 

 8% de descompte en 
programació  pròpia 
i 6 % en 
programació d’altres 
majoristes i creuers 

 20% de 
descompte (de 
diumenge a 
dijous inclosos)   

 Entre 10% i el 20% 
de descompte en 
tractaments termals i 
allotjaments 
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LLIBRERIES 

    

 5% de descompte en la 
compra de tots els 
llibres 

 5% de descompte 
en el preu de tots 
els articles de la 
llibreria 

 
 

MÚSICA I TEATRE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Localitats a preus 
avantatjosos  

 10% de 
descompte en 
entrades 

 25% de descompte  15% de descompte  

 

 

 

 50% de descompte 
teatres Condal, La 
Villarroel i Romea 

 Preu exclusiu de 
10 € en la 
programació 
d’adults 

  

AGÈNCIES DE VIATGES I HOTELS 

 
 
 
   

 

 10% de descompte 
en allotjament per a 
qualsevol estada a 
partir d’una nit i 
Bons regal 2x1 en 
allotjament de 
diumenge a dijous 
(excepte festius, 
Nadal i Setmana 
Santa) 

 10% de 
descompte 
sobre les tarifes 
vigents 

 Xec descompte de 100 
euros i preus especials 
com un 5% de 
descompte en 
producte propi 

l  

 
  

 

 8% de descompte en 
programació  pròpia 
i 6 % en 
programació d’altres 
majoristes i creuers 

 20% de 
descompte (de 
diumenge a 
dijous inclosos)   

 Entre 10% i el 20% 
de descompte en 
tractaments termals i 
allotjaments 
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LLIBRERIES 

    

 5% de descompte en la 
compra de tots els 
llibres 

 5% de descompte 
en el preu de tots 
els articles de la 
llibreria 

 
 

MÚSICA I TEATRE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Localitats a preus 
avantatjosos  

 10% de 
descompte en 
entrades 

 25% de descompte  15% de descompte  

 

 

 

 50% de descompte 
teatres Condal, La 
Villarroel i Romea 

 Preu exclusiu de 
10 € en la 
programació 
d’adults 

  

AGÈNCIES DE VIATGES I HOTELS 

 
 
 
   

 

 10% de descompte 
en allotjament per a 
qualsevol estada a 
partir d’una nit i 
Bons regal 2x1 en 
allotjament de 
diumenge a dijous 
(excepte festius, 
Nadal i Setmana 
Santa) 

 10% de 
descompte 
sobre les tarifes 
vigents 

 Xec descompte de 100 
euros i preus especials 
com un 5% de 
descompte en 
producte propi 

l  

 
  

 

 8% de descompte en 
programació  pròpia 
i 6 % en 
programació d’altres 
majoristes i creuers 

 20% de 
descompte (de 
diumenge a 
dijous inclosos)   

 Entre 10% i el 20% 
de descompte en 
tractaments termals i 
allotjaments 
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LLIBRERIES 

    

 5% de descompte en la 
compra de tots els 
llibres 

 5% de descompte 
en el preu de tots 
els articles de la 
llibreria 

 
 

MÚSICA I TEATRE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Localitats a preus 
avantatjosos  

 10% de 
descompte en 
entrades 

 25% de descompte  15% de descompte  

 

 

 

 50% de descompte 
teatres Condal, La 
Villarroel i Romea 

 Preu exclusiu de 
10 € en la 
programació 
d’adults 

  

AGÈNCIES DE VIATGES I HOTELS 

 
 
 
   

 

 10% de descompte 
en allotjament per a 
qualsevol estada a 
partir d’una nit i 
Bons regal 2x1 en 
allotjament de 
diumenge a dijous 
(excepte festius, 
Nadal i Setmana 
Santa) 

 10% de 
descompte 
sobre les tarifes 
vigents 

 Xec descompte de 100 
euros i preus especials 
com un 5% de 
descompte en 
producte propi 

l  

 
  

 

 8% de descompte en 
programació  pròpia 
i 6 % en 
programació d’altres 
majoristes i creuers 

 20% de 
descompte (de 
diumenge a 
dijous inclosos)   

 Entre 10% i el 20% 
de descompte en 
tractaments termals i 
allotjaments 

 



[ Guia-COGAC de Serveis als Gestors Administratius ] Distingiu-vos com a GA

32 I Pàgina

ESPORTS

 Avantatges exclusius per a 
gestors administratius.

ALTRES
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ESPORTS 

 
 
 
 
 

 

  

 Avantatges exclusius 
per a gestors 
administratius 

 10% de descompte en 
la quota i  bonificació 
del 100% en la quota 
d’inscripció 

  

ALTRES 

 

  

 
 

 10% de descompte en 
els sopars (per a dues 
persones) al Palau 
Requesens i a 
l’Observatori Fabra 

 
 Descomptes per als 

gestors de la llicència 
del corrector ortogràfic i 
gramatical de català 

 
 Invitacions per assistir 

a diversos actes com   
ara concerts, cinema, 
conferències o visites 
guiades 

 Possibilitat de 
realitzar un taller 
d'iniciació a l'hort 
urbà a un preu 
immillorable, 17 € 

 10% de descompte en 
totes les seves 
activitats 
 

 

  

 

 Descomptes especials 
en el preu de l’entrada 

 
 15% de 

descompte en els 
itineraris 
fotogràfics 

 Descomptes en els 
diferents 
equipaments de la 
Fundació: MÓN ST 
BENET, 
MÓNNATURA 
DELTA DE L’EBRE i 
MÓNNATURA 
PIRINEUS 

 
 Descomptes en el 

preu de la benzina a 
les estacions de 
CEPSA de tot el 
territori espanyol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V: 21-11-2013 
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ESPORTS 

 
 
 
 
 

 

  

 Avantatges exclusius 
per a gestors 
administratius 

 10% de descompte en 
la quota i  bonificació 
del 100% en la quota 
d’inscripció 

  

ALTRES 

 

  

 
 

 10% de descompte en 
els sopars (per a dues 
persones) al Palau 
Requesens i a 
l’Observatori Fabra 

 
 Descomptes per als 

gestors de la llicència 
del corrector ortogràfic i 
gramatical de català 

 
 Invitacions per assistir 

a diversos actes com   
ara concerts, cinema, 
conferències o visites 
guiades 

 Possibilitat de 
realitzar un taller 
d'iniciació a l'hort 
urbà a un preu 
immillorable, 17 € 

 10% de descompte en 
totes les seves 
activitats 
 

 

  

 

 Descomptes especials 
en el preu de l’entrada 

 
 15% de 

descompte en els 
itineraris 
fotogràfics 

 Descomptes en els 
diferents 
equipaments de la 
Fundació: MÓN ST 
BENET, 
MÓNNATURA 
DELTA DE L’EBRE i 
MÓNNATURA 
PIRINEUS 

 
 Descomptes en el 

preu de la benzina a 
les estacions de 
CEPSA de tot el 
territori espanyol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V: 21-11-2013 
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ESPORTS 

 
 
 
 
 

 

  

 Avantatges exclusius 
per a gestors 
administratius 

 10% de descompte en 
la quota i  bonificació 
del 100% en la quota 
d’inscripció 

  

ALTRES 

 

  

 
 

 10% de descompte en 
els sopars (per a dues 
persones) al Palau 
Requesens i a 
l’Observatori Fabra 

 
 Descomptes per als 

gestors de la llicència 
del corrector ortogràfic i 
gramatical de català 

 
 Invitacions per assistir 

a diversos actes com   
ara concerts, cinema, 
conferències o visites 
guiades 

 Possibilitat de 
realitzar un taller 
d'iniciació a l'hort 
urbà a un preu 
immillorable, 17 € 

 10% de descompte en 
totes les seves 
activitats 
 

 

  

 

 Descomptes especials 
en el preu de l’entrada 

 
 15% de 

descompte en els 
itineraris 
fotogràfics 

 Descomptes en els 
diferents 
equipaments de la 
Fundació: MÓN ST 
BENET, 
MÓNNATURA 
DELTA DE L’EBRE i 
MÓNNATURA 
PIRINEUS 

 
 Descomptes en el 

preu de la benzina a 
les estacions de 
CEPSA de tot el 
territori espanyol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V: 21-11-2013 
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ESPORTS 

 
 
 
 
 

 

  

 Avantatges exclusius 
per a gestors 
administratius 

 10% de descompte en 
la quota i  bonificació 
del 100% en la quota 
d’inscripció 

  

ALTRES 

 

  

 
 

 10% de descompte en 
els sopars (per a dues 
persones) al Palau 
Requesens i a 
l’Observatori Fabra 

 
 Descomptes per als 

gestors de la llicència 
del corrector ortogràfic i 
gramatical de català 

 
 Invitacions per assistir 

a diversos actes com   
ara concerts, cinema, 
conferències o visites 
guiades 

 Possibilitat de 
realitzar un taller 
d'iniciació a l'hort 
urbà a un preu 
immillorable, 17 € 

 10% de descompte en 
totes les seves 
activitats 
 

 

  

 

 Descomptes especials 
en el preu de l’entrada 

 
 15% de 

descompte en els 
itineraris 
fotogràfics 

 Descomptes en els 
diferents 
equipaments de la 
Fundació: MÓN ST 
BENET, 
MÓNNATURA 
DELTA DE L’EBRE i 
MÓNNATURA 
PIRINEUS 

 
 Descomptes en el 

preu de la benzina a 
les estacions de 
CEPSA de tot el 
territori espanyol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V: 21-11-2013 

20% de descompte en 
els sopars (per a dues 
persones) al Palau 
Requesens i a l’Observatori 
Fabra i a les activitats

Descomptes per als 
gestors de la llicència 
del corrector ortogràfic i 
gramatical de català

Invitacions per assistir 
a diversos actes com   
ara concerts, cinema, 
conferències o visites 
guiades

Possibilitat de realitzar 
un taller d’iniciació a 
l’hort urbà a un preu 
immillorable, 17 €

10% de descompte en 
totes les seves activitats 

Descomptes especials en el 
preu de l’entrada

15% de descompte en els 
itineraris fotogràfics

Descomptes en els dife-
rents equipaments de la 
Fundació: MÓN ST BENET, 
MÓNNATURA DELTA DE 
L’EBRE i MÓNNATURA 
PIRINEUS

Cliniques dentals Dr.Miravé
ofereix preus especial per a 
col·legiats.

Condicions especials en 
el lloguer de vehicles per 
hores.

Condicions especials per 
a Gestors en tots els 
productes

Les millors condicions 
del mercat en productes 
d’òptica.

Preus competitius per 
a col·egiats destrucció 
confidencial de documents

 10 % de descompte 10% de descompte
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ESPORTS 

 
 
 
 
 

 

  

 Avantatges exclusius 
per a gestors 
administratius 

 10% de descompte en 
la quota i  bonificació 
del 100% en la quota 
d’inscripció 

  

ALTRES 

 

  

 
 

 10% de descompte en 
els sopars (per a dues 
persones) al Palau 
Requesens i a 
l’Observatori Fabra 

 
 Descomptes per als 

gestors de la llicència 
del corrector ortogràfic i 
gramatical de català 

 
 Invitacions per assistir 

a diversos actes com   
ara concerts, cinema, 
conferències o visites 
guiades 

 Possibilitat de 
realitzar un taller 
d'iniciació a l'hort 
urbà a un preu 
immillorable, 17 € 

 10% de descompte en 
totes les seves 
activitats 
 

 

  

 

 Descomptes especials 
en el preu de l’entrada 

 
 15% de 

descompte en els 
itineraris 
fotogràfics 

 Descomptes en els 
diferents 
equipaments de la 
Fundació: MÓN ST 
BENET, 
MÓNNATURA 
DELTA DE L’EBRE i 
MÓNNATURA 
PIRINEUS 

 
 Descomptes en el 

preu de la benzina a 
les estacions de 
CEPSA de tot el 
territori espanyol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V: 21-11-2013 
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ESPORTS 

 
 
 
 
 

 

  

 Avantatges exclusius 
per a gestors 
administratius 

 10% de descompte en 
la quota i  bonificació 
del 100% en la quota 
d’inscripció 

  

ALTRES 

 

  

 
 

 10% de descompte en 
els sopars (per a dues 
persones) al Palau 
Requesens i a 
l’Observatori Fabra 

 
 Descomptes per als 

gestors de la llicència 
del corrector ortogràfic i 
gramatical de català 

 
 Invitacions per assistir 

a diversos actes com   
ara concerts, cinema, 
conferències o visites 
guiades 

 Possibilitat de 
realitzar un taller 
d'iniciació a l'hort 
urbà a un preu 
immillorable, 17 € 

 10% de descompte en 
totes les seves 
activitats 
 

 

  

 

 Descomptes especials 
en el preu de l’entrada 

 
 15% de 

descompte en els 
itineraris 
fotogràfics 

 Descomptes en els 
diferents 
equipaments de la 
Fundació: MÓN ST 
BENET, 
MÓNNATURA 
DELTA DE L’EBRE i 
MÓNNATURA 
PIRINEUS 

 
 Descomptes en el 

preu de la benzina a 
les estacions de 
CEPSA de tot el 
territori espanyol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V: 21-11-2013 
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ESPORTS 

 
 
 
 
 

 

  

 Avantatges exclusius 
per a gestors 
administratius 

 10% de descompte en 
la quota i  bonificació 
del 100% en la quota 
d’inscripció 

  

ALTRES 

 

  

 
 

 10% de descompte en 
els sopars (per a dues 
persones) al Palau 
Requesens i a 
l’Observatori Fabra 

 
 Descomptes per als 

gestors de la llicència 
del corrector ortogràfic i 
gramatical de català 

 
 Invitacions per assistir 

a diversos actes com   
ara concerts, cinema, 
conferències o visites 
guiades 

 Possibilitat de 
realitzar un taller 
d'iniciació a l'hort 
urbà a un preu 
immillorable, 17 € 

 10% de descompte en 
totes les seves 
activitats 
 

 

  

 

 Descomptes especials 
en el preu de l’entrada 

 
 15% de 

descompte en els 
itineraris 
fotogràfics 

 Descomptes en els 
diferents 
equipaments de la 
Fundació: MÓN ST 
BENET, 
MÓNNATURA 
DELTA DE L’EBRE i 
MÓNNATURA 
PIRINEUS 

 
 Descomptes en el 

preu de la benzina a 
les estacions de 
CEPSA de tot el 
territori espanyol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V: 21-11-2013 
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ESPORTS 

 
 
 
 
 

 

  

 Avantatges exclusius 
per a gestors 
administratius 

 10% de descompte en 
la quota i  bonificació 
del 100% en la quota 
d’inscripció 

  

ALTRES 

 

  

 
 

 10% de descompte en 
els sopars (per a dues 
persones) al Palau 
Requesens i a 
l’Observatori Fabra 

 
 Descomptes per als 

gestors de la llicència 
del corrector ortogràfic i 
gramatical de català 

 
 Invitacions per assistir 

a diversos actes com   
ara concerts, cinema, 
conferències o visites 
guiades 

 Possibilitat de 
realitzar un taller 
d'iniciació a l'hort 
urbà a un preu 
immillorable, 17 € 

 10% de descompte en 
totes les seves 
activitats 
 

 

  

 

 Descomptes especials 
en el preu de l’entrada 

 
 15% de 

descompte en els 
itineraris 
fotogràfics 

 Descomptes en els 
diferents 
equipaments de la 
Fundació: MÓN ST 
BENET, 
MÓNNATURA 
DELTA DE L’EBRE i 
MÓNNATURA 
PIRINEUS 

 
 Descomptes en el 

preu de la benzina a 
les estacions de 
CEPSA de tot el 
territori espanyol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V: 21-11-2013 
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Delegació Girona
C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona
Tel. 972 22 37 01
gestors.girona@gestors.cat

Seu Central Barcelona
Pl. Urquinaona 6, 6ª planta
08010 Barcelona
Tel. 93 317 06 86
Fax 93 301 37 87
colcatalunya@gestors.cat

Delegació Lleida
Avgda. Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida
Tel. 973 28 81 37
gestors.lleida@gestors.cat

www.gestors.cat

Col·laborador destacat:

Patrocinadors:

Membres de: Protectors de: Solidaris amb:



www.a9.ga | info@gaa9.com | 931 221 495

A9 Trànsit
Tramitació telemàtica 
dels expedients de trànsit

A9 Escriptures
Presentació telemàtica 
al Registre de la Propietat

A9 ARA
Emissió de certificats 
digitals des del teu despatx

A9 Multiplica
Facturació i gestió 
de processos interns

A9 Comunica
Enviament de SMS certificats 
i notificacions electròniques

A9 Prefirma
Connexió entre bancs i notaris, 
complint la nova llei hipotecària

A9 Laboral
Gestió del temps, fitxatge, presència, 
permisos i vacances

CONNECTA’T 
A LA SOLUCIÓ
Plataformes A9
Solucions telemàtiques per a gestors administratius
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