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Les proves oficials se celebren el 14 de setembre a Barcelona 

Més de 100 titulats universitaris opten a convertir-se en gestor 

administratiu 

 52 titulats més també accediran enguany a aquesta professió a través dels 

Màsters en Gestió Administrativa implantats a Catalunya. 

Barcelona, setembre de 2019. Un total de 109 titulats universitaris optaran a  convertir-se 

en Gestor Administratiu mitjançant la prova oficial d’accés, que tindrà lloc el proper 

dissabte 14 de setembre a les 10:30 hores a la Facultat de Dret de la Universitat de 

Barcelona (UB).  

Els candidats hauran de superar un examen teòric sobre nou blocs temàtics de l’àmbit del 

dret, com ara el laboral, el civil o el mercantil, entre d’altres. També hauran de resoldre 

un cas pràctic basat en una situació real que poden tenir durant l’exercici de la professió. 

El Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya és l’òrgan encarregat 

d’elaborar el contingut de les proves. 

Els aspirants han de ser titulats en l’àmbit del dret, l’economia o les ciències polítiques, 

formació mínima requerida per ser Gestor Administratiu i presentar-se a les proves. 

Enguany, un 48% provenen de titulacions  relacionades amb l’economia i un 43% amb 

l’àmbit jurídic.  

Un any més, es va consolidant la paritat en les noves generacions que volen accedir a 

aquesta professió, ja que un 53% dels aspirants són homes i un 47% son dones.  
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El Màster, una altra via d’accés 

Un total de 52 estudiants dels Màsters en Gestió Administrativa que s’imparteixen a 

Catalunya, també accediran aquest any a la professió una vegada superats aquests 

estudis. Actualment, són tres les universitats catalanes que imparteixen aquesta 

formació: Universitat Abat Oliba-CEU, Universitat  de Barcelona  i Universitat de Lleida. 

Per tant, aquest any, més de 160 titulats universitaris volen accedir a una professió que 

els capacita per assessorar i gestionar els assumptes de particulars i empreses, en els 

àmbits fiscal, laboral, mercantil o de trànsit, entre molts altres. Actualment, Catalunya 

compta amb més de 1.000 gestors administratius. 

Els aspirants que superin la prova o el màster podran sol·licitar l’expedició del títol 

professional al Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. Amb 

el títol i la col·legiació, el nou gestor administratiu podrà començar la seva activitat 

professional.  

 

 

 

 

 

 

Dia: Dissabte 14 de setembre de 2019 

Hora: de 10:30 a 13  hores 

Lloc: Facultat de Dret de la UB. Aula 2 

(Avinguda Diagonal 684, Barcelona) 

 

 


