
CURS DE LLICÈNCIA I DIPLOMA DE 

MAQUINISTA



L’objectiu d’aquesta convocatòria es la impartició de la formació per a l’obtenció de la Llicència i Diploma

de conducció.

El curs tindrà una durada de 1150 hores:

➢ Formació teòrica: 650 hores

➢ Formació pràctica: 500 hores, de les quals 216 seran de conducció efectiva

En acabar el programa de formació, l’Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) farà un examen teòric i un

altre pràctic als aspirants (en aquest punt es d’aplicació la Resolución 4/2017 de l’AESF).

No és possible presentar-se a l’examen pràctic si no s’ha aprovat prèviament el teòric.

Un cop superades ambdues proves, l’AESF atorgarà als aspirants aprovats el títol de Llicència i el Diploma.

La durada estimada del curs es de 10 mesos.

NOTA: És requeriment imprescindible 

l’assistència a la formació teòrica i pràctica.

CONVOCATÒRIA Setembre 2019 (23/09/2019)

INFORMACIÓ GENERAL



Lloc d’impartició: El curs s’impartirà a Catalunya, tot i que part de la formació teòrica es farà a Madrid.

INFORMACIÓ PARTICULAR DEL CURS

CONVOCATORIA Setembre 2019 (23/09/2019)

Idioma: El curs s’impartirà en català i castellà.

Allotjament: Atès que el curs s’imparteix a Catalunya, la part pràctica íntegrament i la part teòrica parcialment,

per a la resta de la part teòrica que s’imparteix a Madrid, és a dir, mesos d’octubre de 2019 a febrer de 2020,

l’allotjament està inclòs al preu i serà assignat per Cetren; l’alumne es farà càrrec de les seves dietes i trasllats

(els detalls sobre l’import del curs es troben a la darrera pàgina d’aquest document).

Horari formació teòrica: 15.00 a 21.00.

Formació teòrica: Es desenvoluparà en aules homologades, a Barcelona i Madrid.

Formació pràctica: Les pràctiques de conducció es faran en trens de Renfe, a la xarxa de Catalunya.

• Aquestes pràctiques poden ser en torns de matí, tarda i fins i tot en jornada partida.

• Així mateix, també podran fer-se de dilluns a diumenge, incloent festius.

• Aquests punts en particular es determinaran immediatament abans de l’inici de la formació pràctica, un cop

RENFE faci la programació.



- Estar en disposició, almenys, de la titulació de Batxiller o de Tècnic de Formació Professional o equivalents als

efectes laborals.

- Certificat d’aptitut psicofísica expedit per un centre homologat. És necessari presentar aquest certificat abans del

començament de la formació.

Es pot consultar el llistat de centres mèdics homologats a la web de l’AESF:

http://www.seguridadferroviaria.es/agentes-sector-ferroviario/Centros-medicos-homologados

- S’ha de tenir una edat mínima de 20 anys a la data de les proves d’evaluació que faci l’AESF.

- Tots els interessats que no tinguin el castellà com idioma natiu hauran d’acreditar un coneixement suficient del

castellà que els permeti l’adequat seguiment de la formació i de la superació de la prova oficial de l’AESF.

D’acord amb allò establert a l’Ordre FOM/2872/2010, els candidats hauran d’acomplir els següents requeriments per

poder accedir a la formació:

REQUERIMENTS PER ACCEDIR A LA FORMACIÓ

http://www.seguridadferroviaria.es/agentes-sector-ferroviario/Centros-medicos-homologados


- Full d’inscripció degudament emplenat i signat.

- DNI (en vigor) i foto de carnet.

- Títol o certificat d’estudis.

S’obre el termini d’inscripció fins el 11 de juliol de 2019.

Si el nombre de llocs demanats es més gran que el nombre de llocs ofertats (30), els interessats hauran

de superar una Prova d’Accés, segons l’Ordre FOM 2872/2010.

Pre-inscripció. Enviar por correu electrònic, a mcperez@cetren.es, els següents documents:

PRE-INSCRIPCIÓ 



1. La prova d’accés, en cas de tenir lloc, constarà de dues parts:

• Coneixements generals de llengües castellana i catalana, geografia i història i física de nivell 4rt d’ESO (aprox.

30 min)

• Prova psicotècnica (aprox. 30 min)

2. El llistat de tots els participants inscrits a la prova serà enviat per correu electrònic.

3. Els aspirants amb millor puntuació podran formalitzar la matrícula enviant el justificant de pagament del 20% de

l’import del curs (4.580€).

4. Abans del començament del curs, els aspirants hauran de presentar un certificat psicofísic. En cas de resultar No

Apte, no podrà accedir al curs i se’l tornarà l’import de la matrícula.

5. Si no es rep la documentació requerida per a la matriculació en el termini establert, es notificarà el lloc vacant a la

persona immediata al llistat de participants a la prova d’accés, segons puntuació. S’actuarà de la mateixa manera quan

la vacant sigui conseqüència de la qualificació de No Apte al psicofísic mèdic.

PROVA D’ACCÉS I MATRICULACIÓ 

NOTA: La Prova d’Accés, en cas de fer-se, tindrà un cost de 10 

€, independent del preu del curs. 



Preu del curs: 22.900 € 

* Exempt d’IVA per ésser formació homologada.

Condicions de pagament:

✓ Matriculació: 20% de l’import total (4.580€), fins el 9 

d’agost de 2019,

✓ Abans de l’inici del curs: 30% de l’import total (6.870 

€).  Aquest pagament es pot fraccionar en dos: 

✓ 3.435 € abans del 20 de setembre,  i la resta 

abans del 9 de desembre).

✓ Abans del començament de les Pràctiques :  50% de 

l’import total (11.450 €).

María del Carmen Pérez

mcperez@cetren.es

- Recollida d’Inscripcions:  fins el 11/07/2019

- Prova d’accés (si aplica): NO FIXADA

- Data de Matriculació: fins el 09/08/2019

- Començament del Curs: 23/09/2019

Nº DE LLOCS CONVOCATS:   30

CETREN FORMACIÓN

Pº de la Castellana, 91. Planta 10.

28046- Madrid

Tel. 91-264 83 30

www.cetren.es

Catalunya i Madrid.

LLOC D’IMPARTICIÓ

DATES D’INTERÈSPREU I FORMA DE PAGAMENT

CONTACTE

http://www.cetren.es/

