
  

 

  

    
     
     
    

    

 
 

 

           
    

 

  

  

   
 

  

 

    
   

 

  
    

Sol·licitud d’admissió a la convocatòria de proves per a l’obtenció del títol de
gestor administratiu 

Dades de la persona sol·licitant 
Primer cognom Segon cognom Nom 

Nacionalitat DNI o passaport 

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica 

Adreça Localitat Codi postal 

Titulació Universitat Any 

Documents que s’adjunten1 

DNI


Passaport o targeta d’estrangeria


Justificant com a sol·licitant de treball


Justificant de la discapacitat al·legada


Justificant de família nombrosa


Fotografia tipus carnet per a la identificació de la prova en línia (en format jpg quan la sol·licitud és telemàtica)


Acreditació de la llengua catalana


Justificant del pagament de la taxa en concepte de drets d’examen per a la participació en la convocatòria de proves 

(100 euros al compte corrent ES30-2100-0679-19-0200552620; indiqueu a l’assumpte GA2023/ seguit del vostre 
DNI)

Altres (especifiqueu-lo)  


1 Marqueu les caselles dels documents que adjunteu. 

Declaració de la persona sol·licitant 

Declaro que són certes totes les dades consignades a la sol·licitud i que compleixo els requisits 
determinats en la resolució de la convocatòria per concórrer a les proves. 

Signatura de la persona sol·licitant 

Lloc i data 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsables del tractament: Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia i Consell de Colꞏlegis Oficials  
de Gestors Administratius de Catalunya. 


Finalitat: Gestió de les proves d’accés i, en el supòsit de declarar-se apte l’aspirant, gestió de títols i registre professional.  

Legitimació: Compliment d’una obligació legal i consentiment de l’interessat. 

Persones destinatàries: Les dades es comunicaran a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), al Consell General de Colꞏlegis 
Oficials de Gestors Administratius d’Espanya i, excepcionalment, en els casos que determini la legislació vigent. No es preveuen cessions a tercers
	
països. 


Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat davant dels 
responsables del tractament. 


Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del Departament de 
Justícia i al web del Consell de Colꞏlegis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya.
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Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
	

http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/tractaments-gestors-administratius
http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/tractaments-gestors-administratius
https://www.conselldegestors.cat/registre-activitats
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