Temari laborals D1 Conductor/a (Carnet B)
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.
TEMARI GENERAL
Tema 5
La Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial (RDL 6/2015, de 30
d’octubre) i el Reglament General de Circulació (RD 1428/2003, de 21 de novembre):
aspectes regulats i estructura de les dues normes.
Tema 6
Mecànica bàsica: tipus, característiques i funcionament de motors.
Tema 7.
Seguretat en els vehicles: elements de seguretat en els vehicles. Seguretat activa i
seguretat passiva.
PART ESPECÍFICA PER A CADA DEPARTAMENT
Tema 8
El conductor: l'observació, l'anticipació. Factors que influeixen en les aptituds del conductor:
fatiga, son, tensió, tabac, alcohol, medicaments, estupefaents i substàncies psicotròpiques.
Tema 9
Concepte de distància de detenció o parada tècnica, el temps de reacció i els factors que hi
influeixen.
Tema 10
L’accident de circulació: comportament en cas d’accident. Delictes contra la seguretat del
trànsit. Nocions bàsiques de primers auxilis: Suport vital bàsic. Contusions, ferides,
hemorràgies, fractures, lesions per calor i fum, cremades.

Tema 11
El consum de combustible, la resistència a l'aire, conducció suau i lleugera, el consum en
la conducció urbana i interurbana, influència dels automòbils en el deteriorament del medi
ambient, elements contaminants, catalitzadors, mesures a adoptar per evitar la
contaminació.
Tema 12
L'organització del treball en l'àmbit de l'activitat de repartiment de paqueteria i
correspondència. Coneixements bàsics de la xarxa viària catalana. Preparació del vehicle i
de les rutes. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Ús del correu electrònic i
utilitats del calendari: nocions bàsiques. Nocions bàsiques del processador de textos i del
full de càlcul. Classificació, distribució i emmagatzematge de béns i materials.
Tema 13
Ús del material: fungible i no fungible. Seguretat laboral en la manipulació de càrregues:
mesures preventives. Bones pràctiques ambientals: eficiència en l’àmbit de l’energia, l’aigua
i el paper. Gestió adequada dels residus.
Tema 14
Objectius generals d'un pla d'emergència, elements principals i fases. Objectius generals
d'un simulacre d'emergència. Definicions als plans d'emergència i als plans d'evacuació:
evacuacions, confinament, emergència.
Tema 15
Transport de persones, col·lectius específics, característiques rellevants. Normes de
seguretat i sistemes de protecció dels diversos col·lectius. Instruccions de càrrega i
descàrrega segures de passatgers. Especial consideració al transport d’infants i
adolescents.

