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Enhorabona,  ets  
Gestor Administratiu

Comença a gaudir dels avantatges de ser 
Gestor Administratiu i a desenvolupar una 
professió essencial per la societat. 

Crea la teva gestoria administrativa o 
amplia els teus serveis si ja tens la teva 
assessoria

Qui som

El Col·legi de Gestors Administratius es l’entitat que 
representa a la teva professió,  et facilita les eines per 
desenvolupar el teu futur professional i fer créixer el  
negoci de la teva Gestoria Administrativa 2
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Que pots oferir als teus clients?

Financer, fiscal i 
comptable

Impostos de societats, Renda 
i Patrimoni, IVA, retencions, 

impostos especials, 
comptabilitat, comptes

anuals, planificació fiscal 
empresarial, incentius, 

deduccions i bonificacions...

Laboral i Seguretat
Social 

Alta d’empreses, contractació,gestió
de la nòmina dels treballadors, 
cotitzacions, altes i baixes, faltes i
sancions, acomiadaments, 
accidents laborals i malalties, 
retencions IRPF,calendaris laborals, 
jubilació, viduïtat,orfandat...

Creació i Gestió de 
Pimes

Constitució d’empreses, 
autònoms,societats civils
privades, societats mercantils, 
associacions i fundacions, 
cooperatives, Registres 
Mercantils, autoritzacions
administratives, subvencions.

Estrangeria

3

Autoritzacions de residència, de 
treball, obtenció de nacionalitat
espanyola, reagrupaments familiar, 
arrelaments …
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I a més … diferenciació 
i valor afegit 

Com a Gestor Administratiu i gràcies als serveis 
especilitzats de Col·legi que et faciliten, entre 
altres,  plataformes telemàtiques uniques, 
oferiràs serveis que et diferenciaran d’altres 
professionals, agilitzarás els teus tràmits i 
t’ajudaran a fer creixer el teu negoci

Vehicles i Transports 

Serveis centralitzats i la Plataforma A9 
trànsit especial per a GA et facilita i 
agilitza les tramitacions amb la DGT de 
manera preferencial

Els Gestors Administratius han realitzat en el 
últim any més de 938.000 tràmits a la DGT, 
més de 280.000 matricules, o més de 
430.000 de permisos de circulació impresos. 

Accedeix a aquesta capacitat de negoci

Estrangeria

Amb una plataforma per presentar 
les Nacionalitats de Residencia i el 
seu servei excluisu,  a més de 
l’especialització entorn al diversos tràmits 
en estrangeria podràs oferir un Servei de 
qualitat als teus client amb la máxima 

agilitat. 

Especialitza’t i guanya clients

Autoritat de Registre
Com a GA estas reconegut com 
Autoritat de Registrei i et permet 
emetre els certificats digitals per als teus 
clients persones físiques o jurídiques per 
24 hores o dos anys, sense 
desplaçaments, agilitza les gestions i 
guanya temps.

Marca propia

Exclusiva per a Gestors 
Adminsitraius.Com a Gestor 
Administratiu tens la teva pròpia 
marca que et diferencia d’altres 
professionals i ofereix garantia als 
teus clients 

4
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Gran potencial de 
clients

Els Gestors Administratius donen un Servei 
integral tant a particulars, autònom i empreses i 
són imprescindibles per assessorar i gestionar els
assumptes dels seus clients

1.500.000

Autònoms

1.300.000

Pimes

13.700.000

Assalariats
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32.900.000

Vehicles

5.400.000

Estrangers Comerços

5.400.000
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I com fer-ho realitat?
Amb els serveis del teu Col·legi

El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya té un únic
objectiu: que tu tinguis els serveis per fer créixer la teva 
Gestoria i que tingui una gran capacitat de negoci. És així com 
creix la professió i la importància del nostre col·lectiu a la 
societat,  cada cop més present.

6
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COGAC

Tots els serveis per la teva 

gestoria administrativa

Fiscal Laboral i SS Estrangeria

Vehicles i 
transports

Més línies 
de negoci

Eines per 
assessorar

Formació Tecnologia Comunicació 
de la professió
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L’assessorament fiscal als teus clients és 
imprescindible perquè tinguin el millor rendiment 
i  compleixin adequadament amb les seves 
obligacions.
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FISCAL

• Declaració de la Renda

• Tramitació Telemàtica

• Prioritat per tramitar amb l’AEAT, avantatges  i beneficis pel GA

• Formació  puntual  i especifica , informació detallada durant tot  l’any per 
assessorar  àmpliament als clients

• Suport publicitari amb  campanyes de comunicació amb pòsters, flyers, 
mailings personalitzats pel despatx, informar al ciutadà potenciant  la figura 
del GA com especialista en declaracions.

• Altres impostos  i  tràmits

• Declaracions Tributàries

• Pagament de les declaracions  i autoliquidacions  en nom de tercers per via 
telemàtica davant de  l’Agencia Tributària de Catalunya (E-Tributs)

• ORGT  de la Diputació de Barcelona, Consultes, liquidacions o 
autoliquidacions  dels tributs   municipals  i tràmits  de manera simplificada a 
través,  de l’oficina virtual

• Presentació dels comptes anuals de les Fundacions

• Presentació per via telemàtica , estalviant temps de gestió davant del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

• Institut  Municipal d’Hisenda, Tràmits a nom de tercers  davant  l'Ajuntament 
de Barcelona

• Pagament  tributs, Ibi, plusvàlua, multes, altres

• Disposar d’una porta de gestió de clients que facilita les tasques al Gestor

• Tràmits per mitjans telemàtics 

• Accedir a les dades fiscals que té l’institut Municipal d’Hisenda de Barcelona 
dels clients del gestor.
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LABORAL I SEGURETAT SOCIAL  I

Un reforç imprescindible per als teus clients 

ORGT  de la Diputació de Barcelona

Consultes, liquidacions o autoliquidacions  dels tributs   municipals  i tràmits  de 
manera simplificada a través,  de l’oficina virtual.

Presentació dels comptes anuals de les Fundacions

Presentació per via telemàtica , estalviant temps de gestió davant del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Institut  Municipal d’Hisenda, Tràmits a nom de tercers  davant  
l'Ajuntament de Barcelona

• Pagament  tributs, IBI ,plusvàlua, multes, altres

• Disposar d’una porta de gestió de clients que facilita les tasques al 
Gestor

• Tràmits per mitjans telemàtics

• Accedir a les dades fiscals que té l’institut Municipal d’Hisenda de 
Barcelona dels clients del gestor 

REA - Registre Empreses Acreditades

Inscripció i tràmits d’empreses de la construcció  sense apoderaments notarials, 
Facilitats amb les tramitacions
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PAE – Punt d’Atenció a l’Emprenedor
Assessorament i prestació de Serveis  als emprenedors per les 
seves iniciatives empresarials, posar-les en marxa, convertint 
la Gestoria en un punt PAE
Constitució de la Societat mitjançant  el  DUE (Document Únic 
electrònic R.C Limitada)

Oportunitat d’ampliació  de la cartera de clients a l’estar dins 
del buscador del web CIRCE al qual accedeixes directament 
amb el certificat digital

Més línies de  negoci al  gestionar creacions de noves 
empreses
Utilització del logo PUNT PAE
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Laboral i Seguretat Social II

RED - SILTRA

○ Entreu en contacte directe amb la TGSS, accés a dades d’empreses i 
treballadors

○ Facilitat per gestió del tràmits  a través del sistema Siltra

○ Cotització i presentació de TC2, altes i  baixes 

○ Tràmits i  consultes amb  rapidesa  i  una  resolució més àgil  pels nostres 
gestors

○ Millorar la  qualitat de les dades

○ Evitar  esperes a les oficines de l'administració al poder tramitar  i rebre 
missatges de  la TGSS en  el mateix despatx del gestor

○ Sense limitació d’ horaris d’oficina 

Compulsa  de Documents

○ Facilita i agilitza les gestions al professional pels tràmits davant la TGSS de 
Barcelona i província

○ Segells de compulsa per  presentar  els documents

TESOL-INSS

○ Tramitació de prestacions socials amb la millor eina, gestioneu jubilació,   
viudetat, orfenesa  i altres

○ Tramitació de forma telemàtica a través de la plataforma Tesol

○ Simplificació de documentació

○ Sol·licituds davant INSS

OTG

○ Assignació al GA d’una única oficina pels  tràmits en matèria laboral 

○ Guanya temps oferint un servei  més personalitzat als vostres clients

Concilia – Laboral

○ Tramitació laboral telemàtica de les paperetes de conciliacions prèvia a la 
via judicial,  aportant més comoditat  a la gestió

10
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ESTRANGERIA 

Una especialitat 
dels GA 
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Gaudeix d’un servei  integral per 
oferir als teus clients tots els 
procediments relacionats amb 
Estrangeria.

Plataforma Mercuri  ( tramitació 
sol·licituds, expedients)

Mitjançant  el Certificat digital per les 
tramitacions que facilita el col·legi

Tramitacions del SOC via 
telemàtica o pel col·legi

Cites per tramitacions assumides per 
oficines del SOC, el col·legi gestiona 
les cites dels procediments  inicials i 
modificacions  que actualment són 
competència de la Generalitat de 
Catalunya 

Servei d’ expert en estrangeria
que  a través del programa de SIGA,  
facilita informació,  legislació, 
consultes,  documentació d’acord 
amb les diverses casuístiques. 

Formacions  per part del col·legi 

Informació continuada de 
novetats legislatives i de les 
administracions.

Nacionalitats

Facilitem als col·legiats un servei 
exclusiu per a la tramitació 
d’expedients de Nacionalitat de 
residència que millora l’agilitat i 
rapidesa en la realització dels tràmits 
en els despatxos. 

Mitjançant una plataforma telemàtica 
el gestor podrà presentar les 
sol·licituds de Nacionalitats.

Estalvi de temps i recursos humans 
per realitzar el tràmit Certificat

Revisió Col·legial que garanteix que 
els documents presentats són vàlids

Avantatge davant altres professionals 
és un servei exclusiu per als GA
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TRANSIT I 
TRANSPORTS

Únicament els Gestors Administratius garanteixen una 
correcta tramitació en aquest àmbit en el qual son 
especialistes.

• Tramitació  Telemàtica àgil  davant  la DGT

• Serveis Centralitzats

• Atenció personalitzada,  revisió, tramitació i resolució 
d'incidències dels expedients  tramitats 

• Plataforma A9 

• Tramitació telemàtica  expedients de  trànsit, matriculació, 
baixes transferències, pagament de taxes e impostos

• Estalvi de  temps amb les  gestions de la DGT

• Servei  de gestió de  model 06 de l’AEAT (impost especial per a 
determinats transports)

• Servei Gestió ROMA (Inscripció en el registre  Oficial de 
Maquinària Agrícola) 

• XALOC Vehicles ( autoliquidació de l’impost de tracció mecànica 
als Municipis de la Diputació de Girona)

• IVTM Presentació de l’impost mitjançant la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Girona.

• Impressió de distintius ambientals

• Duplicats carnets internacionals i de conducció

• Compulsa Documents

• Facilita i agilitza-les gestions al professional  pels tràmits 
davant la Direcció General de Ports i Transports  i la  DGT.

• Segells de compulsa per  presentar els documents

• Reconeixement de la signatura del Gestor per part de 
l’administració de Ports i Transports

• Acord de Col·laboració  amb  el  Gremi  del Motor



NOMBRE O LOGOTIPO

Més línies de negoci
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Facilitem noves línies de negoci per fer créixer a les gestories

BARCELONA ACTIVA

El Col·legi de gestors 
col·labora amb Barcelona 
Activa,  de forma que  
Barcelona Activa prescriu als 
gestors administratius  com 
a professionals essencials,   
als més de 1000 usuaris que 
atenent cada any, perquè els 
puguis assessorar en les 
línies de: petites empreses i 
persones treballadores 
autònomes, l’aterratge 
empresarial a Barcelona i 
empreses per la Segona 
Oportunitat.

AJUTS EN COMPRA DE 
VEHICLES

Els gestors administratius 
poden oferir als seus clients 
la gestió dels ajuts 
econòmics en la compra de 
vehicles amb el suport del 
Gremi del Motor , segons 
l’acord que el col·legi manté 
amb l’associació

PROTECCIÓ DE DADES I 
MARQUES

Servei de Consultoria  
Integral en Matèria de 
Protecció de Dades i 
Marques amb la col·laboració 
de PYMELEGAL.
Assegura el compliment de 
les normatives en matèria de 
Protecció de Dades i 
Marques  per al gestor i 
permet oferir el servei als 
clients de la gestoria

INTERNACIONALITZACIÓ

El col·legi ofereix el servei 
d'Internacionalització per al 
clients dels gestors, a través 
del seu  col·laborador Amec
especialitzat en la promoció 
de l’exportació, la anàlisis en 
diverses temàtiques, envers 
les oportunitats per a les 
empreses en el comerç 
exterior i la internalització 
per tal d’ augmentar la seva 
competitivitat arreu del món.

ASSEGURANCES DE SALUT

Proporcioneu els productes 
de la Mútua General de 
Catalunya a tota la vostra 
cartera de clients actuals i 
potencials. A més i de 
manera exclusiva,  podreu 
facilitar la contractació de la 
cobertura de l’assistència 
sanitària per a estrangers 
per complir amb el requisit 
indispensable per obtenir 
l’autorització de residència. 
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TECNÒLOGIA PUNTERA

○ A9 Trànsit Tramitació telemàtica dels 
expedients de trànsit.

○ A9 ARA Emissió de certificats digitals per 
als teus clients des del teu despatx.

○ A9 FIRMA signatura electrònica fins a 6 
signants, OTP + SMS, OTP + Grafia i 
Biomètrica. 

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

○ A9 Escriptures Presentació telemàtica al 
Registre de la Propietat.

○ A9 Multiplica Facturació i gestió de 
processos interns.

○ A9 Comunica Enviament de SMS 
certificats i notificacions electròniques

14

Disposar de tecnologia exclusiva 
diferencia a la professió de GA
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La nostra prioritat,  l’agilitat per al teu despatx

15

Més tecnologia per 
destacar

Plataforma 
Nacionalitats

Mitjançant una 
plataforma telemàtica 
el gestor podrà 
presentar les 
sol·licituds de 
Nacionalitats de 
residència.

Estalvi de temps i 
recursos humans per 
realitzar el tràmit 

Certificat de Revisió 
Col·legial que 
garanteix que els 
documents presentats 
són vàlids

Avantatge davant 
altres professionals,   
un servei exclusiu per 
als GA

Certificat digital

La gestió  del vostre 
despatx amb màxim 
rendiment, al vostre  
abast els programes 
informàtics 
especialitzat per a GA

Gestió de Despatxos: 
Facturació, 
Comptabilitat, 
Nòmines, S. Social, 
Autònoms, Empreses 
Renda.

Estrangeria: Qualsevol 
tràmit amb totes  les 
casuístiques possibles, 
ara un mes gratuït

Correu electrònic

Senyal d'identitat 
davant altres 
professionals  al tenir 
un compte de correu  
sota el domini 
@gestors.net

Software per la 
gestoria

Facilita  al professional  
o als empleats un 
certificat que permet 
tramitar 
telemàticament 
gestions davant  
l’Administració i altres 
entitats.

Permet identificar-se 
en  línia

Signar  documents 
amb  validesa legal

Protegir la informació 
tramesa per via 
telemàtica
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FORMACIÓ

Un valor imprescindible per la professió

CENTRE FORMATIU COGAC

Reciclatge en formacions continuat  per ser competitius i accedir  a noves 
oportunitats de negoci.

Plataforma de formació exclusiva pels despatxos Formacogac
www.formacogac.gestors.cat

Informació prèvia de les formacions per facilitar-vos la vostra planificació

• Cursos 

• Jornades

• Conferències

• Formació sobre les  novetats legislatives

INSTITUT SUPERIOR EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA - ISGAC

Ensenyament superior per formar-vos o reciclar-vos en  una professió que 
marca  la diferència

• Màsters en Gestió Administrativa 

• Cursos de nivell superior per reciclar-te professionalment
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EINES PER ASSESSORAR ALS TEUS CLIENTS

○ News d’actualitat professional             

News Setmanals que rebreu per Mail amb informació actualitzada 
dividida per àmbits com: fiscal, laboral, mercantil, trànsit,  
estrangeria.

○ Serveis Info en línia

Informació relativa als constants canvis normatius  en cadascun dels 
àmbits que us facilitarà la vostra tasca diària, per Mail i en un 
repositori posteriorment:

• Informes , dictàmens, i notes d'experts assessors de les Comissions  
Econòmiques, Financeres Tributàries i del Dret del treball i Seguretat 
Social

• Informes de les Administracions

• Notes informatives

○ Servei de Consultes

Puntuals Gratuïtes  mitjançant la  base de dades Tirant Assessors, 
Consultes puntuals o Consultes Complexes 

○ Servei Plataformes jurídiques 

• Accés gratuït a VLEX  i Tirant Assessors

17
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Us mantenim informats 

Estareu diàriament informats a través 
dels nostres canals d’informació: 

○ E-mailing diari BOE i Notícies

○ News d’actualitat Professional 
destacada

○ News d’activitats Col·legials

○ News de formació

○ News de serveis

○ Revista El Gestor

18

Estar informat és vital 
per al vostre dia a dia
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Comunicació de la professió

Reforcem la 
figura del GA

Notorietat

Promocionem la figura 
del Gestor amb  
campanyes en diversos 
mitjans de comunicació,  
Tv,  radio, Premsa i 
Internet, i conferències 
de premsa dels membres 
de Junta 

Diferenciació

La  vostra pròpia marca 
GA us identifica com  
símbol de 
professionalitat i 
especialització

La teva marca

El Gestor Administratiu 
és un professional 
reconegut, per això el 
col·legi  ha dissenyat 
una placa que us 
reconeix com 
especialistes  i  que 
podeu personalitzar amb 
el logotip de la vostra 
gestoria 
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Posicionament

Us facilitem la 
impressió i disseny de 
Flyers , Pòsters 
Plataforma e-mail-
màrqueting 
Personalitza les 
Campanyes que  us 
facilitem  amb les 
dades  de la teva 
gestoria i fes publicitat 
de la teva gestoria

Reconeixement

Donem a 
conèixer la 

professió als 
teus clients

Et facilitem
Marca pròpia 

que t’identifica

Placa 
professional

Aquesta és la vostra 
marca: Utilitzeu la 
marca GA en cartes, 
mails, web i en tots 
aquells elements de 
comunicació de la 
gestoria així 
marcareu la 
diferència davant la 
competència
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PROTECCIÓ PERSONAL I 
FAMILIAR

Perquè també pensem en la vostra protecció 
us oferim assegurances:

• Responsabilitat Civil Professional

• Mèdica MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA

• Col·lectiva d’Accidents

• Assegurança COVID-19

• Assegurança Ciberiscos

• MUTUAGA

• Pla Alternatiu a Seguretat Social

• Pla Complementari
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○ T’ajudem a iniciar la teva professió i 
durant tot l’exercici de la teva professió  
amb tot això i molt més.

○ La prioritat del Col·legi de Gestors és 
que cadascun dels seus col·legiats 
creixein amb les seves gestories i com a 
professionals i ho podem probar dia a 
dia. 

T’esperem 

Esperem que formis part del gran col·lectiu professional 
que formen els Gestors Administratius i emprenguis amb 
èxit la teva professió.
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CONTACTE

DEPARTAMENT COMERCIAL

93 317 06 86

https://www.gestors.cat/

COL·LEGI DE GESTORS 
ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA

CLICA I DEMANA INFORMACIÓ

https://www.microsoft.com/es-es/
https://forms.gle/FvvDZL59me5M1o1M6

