
 

 

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia 
Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures 
Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d'1 de desembre”. 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

Tècnic/a en conducció de 
vehicles de transport per 
carretera  

Possibles llocs de feina: conductor/a de 
vehicles per carretera, conductor/a de 
camió T.I.R. (Transport Internacional), 
conductor/a de camió amb remolc, 
conductor/a de cisternes, conductor/a de 
vehicle frigorífic, conductor/a de porta 
vehicles, conductor/a de formigonera, conductor/a de vehicle basculant, conductor/a 
de vehicle autobolquet, conductor de vehicle grua d’auxili en carretera. 

Àmbit d’actuació:  Transport i logística 

Descripció de l’ocupació: El tècnic/a de conducció s’encarrega de transportar 
mercaderies per carretera o de fer la distribució al consumidor final. Els darrers anys 
s’han introduït tecnologies de la informació als vehicles, com el GPS o els tacògrafs 
digitals. Al/la conductor/a se li demanen cada cop més habilitats tecnològiques fent així 
més eficaç el transport de mercaderies en termes empresarials i fent més fàcil i segura 
la jornada laboral. 

FUNCIONS 

 Realitzar el trasnport de mercaderies per 
carreteres, segons la ruta 

 Gestionar la documentació 
 Conèixer i aplicar la tecnologia bàsica per la 

conducció eficient i segura 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 

- Carnet de conducció de camions C+E 
- Certificat CAP 
- Formació tacògraf 
- Coneixements en seguretat vial, normativa de 

transport, manteniment del vehicles i dels 
requeriments de qualitat, seguretat i medi 
ambient. 

   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Competència digital 
 Planificació i organització 
 Gestió de les emocions i 

l’estrès 
 Orientació als resultats 
 Responbabilitat 

LES EMPRESES VALOREN 
 Coneixements en mecànica 
 Disponibilitat per treballar a 

l’estranger 
 Disponibilitat horària 
 Coneixements en transport 

internacional 
 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 

 Trota 
 Transervetó 
 Trans-bautista 
 Transportes J. Carrión 

 


