Temari de la categoria professional Auxiliar d’inspecció de transports (Grup C,
Subgrup C2)

Tema 1
L'Estatut d'autonomia de Catalunya: tipologia de competències. El Govern de la Generalitat de
Catalunya. El Parlament: funcions, composició, organització i cessament
Tema 2
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 3
Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: classificació
professional, retribucions, jornada, vacances, selecció de personal i contractació, tipologia de
faltes i les seves sancions dins del règim disciplinari, i modificacions substancials de condicions
de treball.
Tema 4
L’Estatut Bàsic de l’empleat públic: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament;
deures de l’empleat públic, codi de conducta, principi ètics i principis de conducta del empleats
públics.
Tema 5
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 6
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. Funcions del servei de prevenció i salut
laboral.
Tema 7
El transport interior per carretera. Introducció. Definicions . Tipologies de transport. Activitats
auxiliars i complementàries del transport per carretera. Activitats de mediació en la contractació
del transport de mercaderies per carretera. Agències de transport. Transitaris. Operadors
logístics. Magatzemistes-distribuïdors.

Tema 8
Autoritzacions en el transport interior de mercaderies per carretera. Classes d’autoritzacions.
Exempcions.
Tema 9
Els documents administratius del transport interior de mercaderies per carretera. El Certificat de
conductor de tercers països. El Certificat d’aptitud professional (CAP). Document de control en
el transport públic.
Tema 10
La regulació del transport interior de viatgers en vehicles de més de 9 places. Autoritzacions de
transport. El transport regular. El transport discrecional. Els documents de control en el
transport públic de viatgers per carretera. Transport consolidat amb reiteració d’itinerari.
Regulació específica del transport de menors.
Tema 11
La regulació del transport interior de viatgers en vehicles de fins a 9 places. EL Transport de
viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi). El lloguer de vehicles amb conductor (VTC). El
transport sanitari.
Tema 12
El transport de mercaderies peribles. L’Acord sobre transports internacionals de mercaderies
peribles i sobre les unitats especials utilitzades en aquests transports (ATP)
Tema 13
El transport de mercaderies perilloses (I) . Introducció. Definició de mercaderia perillosa.
Subjectes del transport de mercaderies perilloses. Classificació de les mercaderies perilloses.
Tema 14
El transport de mercaderies perilloses (II). Exempcions i recipients. L’exempció total segons la
naturalesa del transport. L’exempció total en el transport de gasos. L’exempció relativa al
transport de carburants líquids. L’exempció total en quantitats limitades per envàs i embalum.
L’exempció total en quantitats exceptuades per envàs i embalum. Les exempcions parcials
per quantitat total transportada per unitat de transport. Els recipients que s’utilitzen en el
transport de mercaderies perilloses.
Tema 15
El transport de mercaderies perilloses (III). Documentació, senyalització. Documentació
necessària a bord dels vehicles que transporten mercaderies perilloses. Senyalització dels
vehicles que transporten mercaderies perilloses. Marcatge i etiquetatge dels embalums, GRG i
grans embalatges.
Tema 16
El transport de mercaderies perilloses (IV). Altres condicions. Elements que ha de portar el

vehicle. Passatgers en el transport de mercaderies perilloses. Estacionament dels vehicles que
transporten mercaderies perilloses. Prohibicions de càrrega en comú. Prohibició de càrrega
substàncies alimentàries (cisternes).
Tema 17
El transport internacional de mercaderies per carretera. Concepte i règim jurídic. Classificació
dels transports internacionals. Serveis efectuats dins de l’àmbit de la Unió Europea (més
Suïssa, Islàndia i Noruega). Serveis efectuats fora de l’àmbit de la UE. El Conveni duaner
relatiu al transport internacional (TIR). El document de càrrega internacional (CMR). El Certificat
de conductor de tercers països. El Certificat d’Aptitud Professional.
Tema 18
El transport internacional de viatgers per carretera. Règim jurídic. El transport internacional dins
l’àmbit de la UE. El transport internacional de viatgers fora de l’àmbit de la UE. Documentació
necessària per realitzar transport internacional de viatgers per carretera.
Tema 19
Els temps de conducció i descans. Normativa bàsica. Àmbit d’aplicació. Definicions
Exempcions. Aplicació dels temps de conducció i descans: Conducció diària. Conducció
setmanal. Conducció bisetmanal. Interrupció de conducció. Descans diari. Descans setmanal.
Retorn a la base.
Tema 20
Tacògraf i limitador de velocitat. Tacògrafs analògics. Tacògrafs digitals. Tacògrafs digitals de
segona generació. El limitador de velocitat.
Tema 21
El procediment de control del transport en carretera. La denúncia d’infraccions. L’actuació en
carretera. Els registres de temps de conducció i descans. Les manipulació del tacògraf i del
limitador de velocitat. Els períodes i registres que es poden controlar. Les immobilitzacions de
vehicles. Les denúncies a persones físiques o jurídiques no residents a l’Estat espanyol. La
prelació de les infraccions dels temps de conducció i descans. L’excés de pes.
Tema 22
La Inspecció de Transports a Catalunya. Organització de la Inspecció de Transports a
Catalunya. El Pla d’Inspecció del Transport Terrestre i els barems sancionadors. El Decret
174/1992 d’ordenació de la inspecció de transports a Catalunya. Agents d’inspecció i Auxiliar
d’inspecció. Funcions. Les obligacions dels titulars d’activitats sotmeses a la normativa de
transports.
Tema 23
Aspectes procedimentals. El procediment inspector. Les actes: tipus i contingut. Els principis de
la potestat sancionadora. El procediment sancionador: fases, terminis de caducitat i prescripció
d’infraccions i sancions. La pèrdua d’honorabilitat.

Tema 24
Procediment administratiu electrònic. Les notificacions en format electrònic. Subjectes obligats i
no obligats. L’expedient electrònic. Les còpies autèntiques.
Tema 25
Riscos laborals associats a les tasques d’inspecció. Mesures de prevenció i mesures de
protecció individuals i col·lectives.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs
oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran
exclusivament sobre els temes número 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 i 21.

