
 

 

Temari laborals D2 Personal de serveis especialitzats – Peó  
 
PART COMUNA 
 
Tema 1 
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Estructura administrativa bàsica 
dels departaments, les unitats directives i l’organització administrativa territorial. La 
competència administrativa. El sector públic de la Generalitat: definició i finalitat de consorci, 
fundació i empresa pública. 
 
Tema 2 
Estatut dels treballadors: drets i deures del personal laboral. Conveni col·lectiu únic del 
personal laboral de la Generalitat de Catalunya: classificació professional, retribucions 
bàsiques i complementàries, jornada, vacances, tipologia de faltes i les seves sancions dins 
del règim disciplinari, i modificacions substancials de condicions de treball. 
 
Tema 3 

El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració. Administració 
electrònica: concepte, principis, i els beneficis per a la ciutadania i per a les administracions. 
Dades de caràcter personal: definició, el dret a ser informat, el consentiment, el dret d’accés, 
el dret de rectificació i el dret de supressió. 
 
Tema 4 
La  prevenció  de  riscos  laborals:  obligacions  dels  treballadors en matèria  de  prevenció  
de riscos. Seguretat i salut laboral: definició de risc laboral, definició d’accident laboral i les 
seves  tipologies,  i  definició  de  malaltia  professional.  Definició  i utilitat  dels  equips  de 
protecció individual. Primers auxilis: protegir, avisar i socórrer. 
 
PART GENERAL I ESPECÍFICA  
 
Tema 5 
Coneixement de l'àmbit d’actuació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural: els parcs naturals, les escoles agràries, les granges i les piscifactories.  
 
Tema 6  
Nocions bàsiques dels treballs de magatzem i de trasllats. Eines manuals i eines 
mecàniques. Coneixement de les eines pròpies dels oficis de manteniment forestal, de 
trasllat i de magatzem. Transport, ús i manteniment bàsic de les mateixes.  
 
Tema 7  
La senyalització d'obres als espais públics. Treballs previs a l'execució d'obres en relació 
amb la seguretat dels vianants i dels usuaris.  
 
Tema 8 
Coneixements bàsics de prevenció de riscos laborals específics en les funcions del peó: 
mesures de prevenció i de protecció individuals i col·lectives.  
 
Tema 9  
Coneixements bàsics de prevenció de riscos laborals específics sobre les normes útils per 
al moviment i el trasllat d'elements de pes. Coneixements bàsics en el maneig de productes 
fitosanitaris i tractament de biocides.  
 
 



 

 

Tema 10  

Nocions bàsiques en l’ús d’eines manuals de camp i de taller, i del seu manteniment. 
Maquinària de treball: motoserra i desbrossadora. Les aclarides, els desbrossaments i 
d’altres treballs de camp.  
 
Tema 11  
Les zones de caça i el seu funcionament: les reserves nacionals de caça, les zones de 
caça controlada, les àrees privades de caça, les zones de seguretat, i els refugis.  
 
Tema 12  
El manteniment i la millora de les pastures: la preparació del sòl, els fertilitzants i els 
plaguicides, i la gestió dels seus residus.  
 
Tema 13  
Nocions bàsiques del manteniment de la xarxa de senders i de pistes i senyalització 
específica dels espais naturals.  
 
Tema 14  
Nocions bàsiques de l’alimentació i el maneig del bestiar domèstic en règim extensiu.  
 
Tema 15  
Nocions bàsiques del manteniment de les instal·lacions de les explotacions agrícoles i 
ramaderes. 


