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Vull ser maquinista de tren... 
 
La Escuela Técnica Professional de Renfe Operadora ofereix un curs per a la 
obtenció del Títol de Conducció de Vehicles Ferroviaris de Categoria B, 
imprescindible per a l’exercici professional com a maquinista a qualsevol 
empresa ferroviària. Establert per la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del 
Sector Ferroviari, (LSF), l'Ordre FOM/2520/2006, de 27 de juliol i l'Ordre 
FOM/2872/2010, de 5 de novembre. 
                          
 
Estructura dels estudis: 
 
L’abast, continguts i matèries del programa de formació per a l’obtenció del 
títol l’ha proposat la Escuela Tècnica Profesional de Renfe Operadora, per 
l’aprovació de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, del 
Ministerio de Fomento. 
El programa formatiu té una durada de 1.150 hores (1 curs). Inclou 620 
hores de formació pràctica, de les que, al menys 200 hores són de 
pràctiques de conducció efectiva en línies de la xarxa ferroviària d’interès 
general i als trens de Renfe Operadora. 
Al finalitzar el programa formatiu, la Dirección General de Infraestructuras 
Ferroviarias realitzarà las proves d’avaluació per a la obtenció del títol. 
Prèviament a la realització de les proves d’avaluació, els aspirants hauran 
de presentar davant la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias el 
certificat de superació de les proves d’aptitud psicofísica corresponents al 
personal de conducció, que ha d’estar emès per un centre de reconeixement 
mèdic homologat, dins els dos mesos anteriors a la data de realització de 
les proves. El centre homologat de reconeixement mèdic de personal 
ferroviari de Renfe Operadora facilitarà la realització d’aquestes proves. 
Aquest mateix centre a més a més ofereix la possibilitat de realitzar un 
reconeixement mèdic prèviament a la matriculació del curs, de caràcter 
orientatiu, i de contingut similar al reconeixement obligatori que han de 
realitzar abans de les proves d’avaluació. Aquest reconeixement voluntari ni 
supleix ni condiciona a l’obligatori. 
 
 
 
 



 
Requisits d’accés: 
 
- Tenir 18 anys. 
- Tenir el Títol de Batxillerat LOGSE/LOE, Títol de Formació Professional de 
Grau Superior (FP II), Títol de Batxillerat Superior, Batxillerat Unificat 
Polivalent (BUP), o equivalent. 
- Si no es posseeix aquest nivell acadèmic, cal tenir el Títol de Conducció 
de Vehicles Ferroviaris de Categoria A i haver exercit, en aquest cas, les 
funcions emparades per aquest títol durant, al menys, dos anys. 
- Per als aspirants que sol·licitin el curs de Barcelona, en cas que 
s’imparteixi, existeix el requisit addicional de superar una prova de 
l'idioma francès, on s'haurà d'obtenir un nivell equivalent al nivell B1 del 
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. 
 
 
 
Centres privats: 
 
A més a més existeix l’alternativa de rebre una formació com a maquinista de 
ferrocarril desde diversos centres de caire privat,com ara: 
 
Cetren 
 
Sierra de Cazorla,1 – Las Matas (28290) – Las Rozas (Madrid) 
Tel: 91 127 92 27/29 
http://www.cetren.es/cetren-formacion  
mrrastrollo@cetren.es 
 
CEFF: 
 
Paseo de las Delicias 65,Escalera 1ª / Oficina 8 (28045) Madrid 
Tel: 91 530 43 25 
http://ceff.es/ 
ceff@ceff.es  
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