
Temari de la categoria professional Conductor/a (Grup D, Subgrup D1) 
 
 
 
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. 
 
Tema 5  
 
Annex 1 del Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: àmbit 
personal i funcional. Ordenació de la jornada laboral. Calendari laboral. Descansos i festius. 
 
Tema 6  
 
Annex 1 del Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: hores 
extraordinàries i de major dedicació. Taules de retribucions. Dietes i disponibilitats. 
Indemnitzacions. Complement del lloc de treball. 
 
Tema 7  
 
Objectiu. Funcions. Organització. Activitats. Relacions amb altres departaments i 
administracions. Comissió de Vehicles: funcions i composició. Ús dels vehicles de serveis de 
representació. Serveis per als alts càrrecs. 
 
Tema 8  
 
Demarcacions, comarques i municipis de Catalunya. Carreteres de Catalunya: denominació i 
localització. Delegacions territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya. 



 
Tema 9  
 
Preparació del vehicle i de les rutes. Desenvolupament del servei. Actuació en cas d’incidències 
durant el servei. Seguiment de comitives. 
 
Tema 10   
 
Normativa general. Seguretat. Aturades. Velocitat. Encotxar i desencotxar alts càrrecs. Protocol 
en les esperes. Comunicació entre la persona usuària i el xofers o xofera. 
 
Tema 11  
 
Tipus de conducció. Frenades d’emergència. Control del derrapatge. Conducció nocturna i en 
condicions meteorològiques adverses. Conducció en espais reduïts. Ús de l’equip de reparació 
de punxades. 
 
Tema 12  
 
Tipus de via: vies urbanes, autopistes i autovies. Zones de la via. Marques diverses longitudinals. 
Fletxes. Carrils especials o reservats. Incorporació de vehicles pel carril d’acceleració. Ús de les 
prohibicions específiques. Velocitat. Conceptes de velocitat. Velocitat moderada i detenció de 
vehicle. Senyals relatius a la velocitat. Distància de seguretat entre vehicles. 
 
Tema 13  
 
Prioritat de pas. Fase d’aproximació. Fase de posició d’entrada. Fase de franqueig. Normes 
generals de prioritat. Comportament en interseccions. Senyals òptics i acústics. Normes generals 
de senyalització. Agents de trànsit. Senyals circumstancials. Semàfors. Senyals de perill, 
preceptius i informatius. Distintius en els vehicles. 
 
Tema 14  
 
Classes de permisos de conducció. Suspensió i intervenció del permís de conduir. Vehicles. 
Documentació i assegurança. Coneixements dels diferents tipus de vehicles segons el tipus de 
motor (elèctric, benzina, GLP, híbrids, etc.) 
 
Tema 15  
 
Identificació i avaluació del risc: factors de risc i riscos específics del col·lectiu de xofers i xoferes 
dels serveis de representació. Mesures de prevenció i de correcció aplicables. Mesures 
preventives específiques durant l’estat d’emergència sanitària. 
 
 
 
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 5, 8, 9, 11, 12, 13 i 14. 
 


