
Manteniment Aeromecànic a Europa 
  

 
 
Tota activitat relacionada amb aeronaus, i en particular en aquest document, 

la normativa per ésser mecànic d’aeronaus està regulada per E.A.S.A. (Agència	 Europea	
de	Seguretat	 Aèria)	 que és l’Agència Europea responsable de garantir la seguretat i la 
protecció del medi ambient en el transport aeri a Europa. La normativa emesa per EASA 
és d’obligat compliment i els Estats Membres de l’EU han de fer-la complir. 
Generalment els estats tenen agències estatals com a organismes particulars per vetllar 
per la seva aplicació. En el cas d’Espanya A.E.S.A es l’agència estatal encarregada.  
  

Dintre de les regulacions, la Part 66 (a la qual ens referirem durant quest 
document) del Reglament 1321/2014 estableix les obligacions que un futur mecànic 
d’aeronaus ha d’assolir per poder arribar a ser mecànic certificador, Un mecànic 
certificador és el mecànic d’aeronaus habilitat per poder “posar en vol” una aeronau que 
té una avaria i està parada a l’espera de la reparació o manteniment adequat.   
  

Un dels requisits, entre d’altres més, per poder arribar a ésser mecànic 
certificador és estar en possessió d’una llicència de manteniment d’aeronaus. La Part 
66 estableix diversos tipus de llicències: A, B, C... i diverses subcategories dintre dels 
tipus de llicències, A1, A2... B1.1, B1.2...  

  
De totes les llicències de P66 que habiliten al personal certificador, nomenarem 

només cinc, i els noms clarament identifiquen l’àmbit d’actuació per cada llicència:  
 

• B1.1 Mecànic per avió amb motor turbina  
• B1.2 Mecànic per avió amb motor pistó  
• B1.3 Mecànic per helicòpter amb motor turbina  
• B1.4 Mecànic per helicòpter amb motor pistó  
• B2 Mecànic per sistemes d’aviònica  

   
Finalment per poder obtenir una d’aquestes llicències, la Part 66 estableix que:  

 

1. S’han d’aprovar tots els exàmens de mòduls (assignatures) relacionades 
amb la llicència en qüestió que es vol obtenir en un màxim de 10 anys des de 
que es fa el primer examen de mòduls. 
 
2. S’ha d’acreditar una certa experiència laboral en aeronaus de la llicència a 
la qual s’opta. Aquesta experiència en aeronaus, en tallers Part 145, varia en 
funció de la primera llicència per la que s’aspira. En el cas de Avions de motor 
turbina és de 5 anys d’experiència si NO s’ha cursat un curs bàsic de 
formació P147, en aquest cas, si es cursa un curs bàsic, l’experiència laboral 
necessària baixa a 2 anys per poder obtenir la llicència. (Aquests terminis 
varien segons la llicència a la qual es vulgui optar).  

  
 

Amb el requisit complerts, els aspirants poden demanar l’expedició de 
la llicència a qualsevol agència estatal de qualsevol estat membre.   

 
 
 

  



Cicles de formació professional LOE en manteniment d’aeronaus  
 
  Els cicles formatius de formació professional, i els currículums d’aquests, estan 
regulat pel Ministeri d’Educació Espanyol. Actualment existeixen cinc títols LOE en el 
manteniment d’aeronaus i que són molt semblants en nom i en continguts a les 
llicències EASA Part 66 que abans hem anomenat (entre parèntesis s’indica el codi del 
Cicles Formatiu pel Departament d’Educació de la Generalitat).  

  
•   Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina (TMB0)  
•   Manteniment de sistemes electrònics i d’aviònica d'aeronaus (TMC0)  
•   Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Pistó (TMD0)  
•   Manteniment Aeromecànic d’helicòpters amb motor de turbina (TME0)  
• Manteniment Aeromecànic d’helicòpters amb motor de pistó (TMF0) 

  
L’INS Illa dels Banyols és un centre públic d’FP que gestiona 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 

L’INS Illa dels Banyols com a valor afegit en l’actualitat, és a més 
una Organització de Formació de Manteniment Part 147.  
  

L’INS Illa dels Banyols es un centre públic politècnic exclusiu de formació 
professional. En relació amb els estudis de manteniment d’aeronaus  està autoritzada, 
segons la resolució del 8 d’abril de 2021 de la Direcció General 
de Formació Professional, impartir conjuntament en 4 anys els 5 títols de Manteniment 
LOE anteriorment exposats.  

  
L’itinerari formatiu és de 3 anys lectius de docència, i un 4rt any destinat a 

projectes i Formació en Centres de Treball (FCT).  
  
La distribució conjunta aprovada parteix de la realització com a base del cicle 

TMB0 (Avions de motor turbina). Per tant, el alumnes es matriculen d’inici en aquest 
cicle, no poden començar per altre. Les assignatures impartides en aquest cicle ocupen 
un temporització de tres cursos lectius de docència. El tercer curs, finalitza les hores 
formatives de TMB0 i realitza les hores no comunes del cicles restants. Durant segon 
curs estan previstes les FCT relatives a TMB0 a mitja jornada, i durant tercer curs les 
FCT a mitja jornada d’un altre cicle ofert. Durant el quart curs, es realitzen projectes 
dels cicles LOE restants i es plantegen les FCT’s a jornada sencera, donant la opció de 
poder arribar fins a 5 títols LOE en quatre anys.  

  
L’INS Illa dels Banyols té aprovació europea EASA Part147 (ES147.011) com 

a Organització de Formació de Manteniment habilitada pel Curs Bàsic per Avions 
Turbina. Això fa que el nostres alumnes, matriculats a TMB0, també estan sota 
l’aprovació Part 147 per poder obtenir la llicència EASA P66 B1.1 Avió de turbina. 
Aquesta aprovació permet:  

 

1. Escurçar el temps d’experiència laboral en empresa de 5 a 2 anys.  
 
2. Examinar-se del exàmens de mòduls en el propi INS Illa dels Banyols. 
(Aquests exàmens són a part de les avaluacions regulars de cicles LOE i 
tenen taxes de preu públic a part).  

  



Els nostres alumnes es matriculen del cicle LOE TMB0 Manteniment d’avions de 
motor turbina, i tenen el valor afegit de que aquest curs està reconegut com a Curs 
Bàsic P147 Avió Turbina per EASA, mentre sigui renovada aquesta aprovació, la 
qual està sotmesa a inspeccions anuals per part de l’autoritat AESA.  

  
  

FCT: Formació en  Centres de Treball. Anglès i mobilitat  
  

L’alumne que es vincula a aquests tipus d’estudis ha de ésser conscient que es 
matricula en un itinerari formatiu que consta de 3 anys lectius i un quart any de FCT’s + 
projectes, per poder assolir fins a cinc títols. A més són uns estudis molt vocacionals i 
s’entén que l’alumne voldrà esdevenir mecànic certificador en el futur. La seva vida 
professional no acabarà amb la finalització dels estudis, haurà de rebre una formació 
continua dintre de les empreses en noves aeronaus, cursos de tipus, cursos recurrents, 
factors humans, legislació...  

  
L’aviació i el seu entorn, des de la documentació tècnica (Manuals Manteniment 

AMM, EMM, Directives, SB...), futurs cursos de tipologies d’aeronaus, fins al tracte amb 
clients, pilots i personal, van molt lligats de la comprensió de la llengua anglesa, 
sobretot escrita i tècnica. Per altre banda, a l’aeroport de Barcelona i els aeroports de 
la Comunitat Autònoma, tenim un nombre reduït d’empreses per poder oferir FCT’s, i 
l’INS Illa dels Banyols ha treballat i treballa també amb empreses de fora de Catalunya 
(Madrid, València, Toulouse...).  

  
És per això que els nostres alumnes, han d’acabar tenint competències 

lingüístiques adequades de l’anglès, així mateix de poder tenir disponibilitat de jornada 
sencera i mobilitat per poder assolir les pràctiques que INS Illa dels Banyols ofereixi. 
L’Institut no pot assegurar, ni assegura, el cent per cent de les FCT’s a tots els alumnes 
a l’aeroport de Barcelona, degut a les impossibilitats empresarials, tècniques i 
logístiques de la zona.  
  
Preguntes freqüents: 
 

  
1. Puc accedir a qualsevol cicle LOE de manteniment Aaeromecànic?  
 

No. La resolució 5x4 (5 títols en 4 cursos) que tenim obliga a tots els 
alumnes a començar amb TMB0 (Avió Turbina) per poder optar als altres cicles. 
No es pot entrar directament.... per exemple en TMC0 Manteniment d’aviònica.  
  

2. Quan es fan FCTs?  
 

La distribució curricular ofereix poder fer les FCT’s de TMB0 a mitja jornada 
durant segon curs (és a dir, combinant estudis lectius per la tarda i estança en 
empresa pel matí, l’alumne pot renunciar en cas que prioritzi la realització dels 
estudis, entenent que passarà a la cua en el moment de demanar la realització 
de les pràctiques).   
Durant tercer curs està previst fer a mitja jornada les FCT d’un altre cicle. 
Aquestes FCT’s estan subjectes a disponibilitat de places en funció 
de vacants que es poden oferir a mitja jornada en els diferents cicles LOE, degut 
a que es combina, altre vegada docència per la tarda, i pel matí estança en 
empresa.  



El quart any, s’ha de poder disposar de jornada complerta i mobilitat per poder 
assolir la resta de FCT’s necessàries per titular els altres cicles que hagin 
quedat romanents.  
 

  
3. Estic obligat a fer totes les FCTs el quart any?  
 
No. La formació lectiva és de tres anys, i donem les bases per poder oferir un valor afegit 
als nostres alumnes i a la inserció laboral. Durant el quart any, si un escull, per exemple, 
que es vol dedicar a les aeronaus d’ala fixe dedicant-se a avió turbina i avió pistó, i no vol 
fer les FCT’s d’helicòpters pot fer-ho. Evidentment, només es titularan els alumnes que 
hagin superat tots els mòduls formatius més les FCT’s associades a la titulació.  
  
4. FCT’s remuneració i disponibilitat.  
   
Els alumnes de 2n i 3r curs han de tenir disponibilitat de mitja jornada (4h) per poder 
realitzar les pràctiques pel matí, o nit, i els estudis per la tarda.  
   
Els alumnes de 4t curs han de tenir disponibilitat de jornada complerta (8h) per poder 
realitzar les pràctiques a jornada sencera, ja sigui torn de dia o de nit.  
   
Les pràctiques no són un contracte laboral, i per tant NO són remunerades.  
  
5. Els estudis de aviònica o helicòpters estan sota aprovació P147?  
 
No, L’INS Illa dels Banyols només té l’aprovació de la Part 147 com a curs bàsic per Avió 
Turbina B1.1  
  
6. Puc demanar la llicència Part66 a INS Illa dels Banyols al acabar els 
estudis? 
 
No, L’INS Illa dels Banyols no emet llicències de la P66. Aquesta atribució depèn de les 
Agències de Seguretat Aérea de cada país membre.  
  
7. Presencial, no presencial...  
 
Els estudis  oferts són cent per cent de format presencial. S’ha d’assistir al 90% de les 
classes teòriques i la realització i aprovat del 100% de les pràctiques en tallers que es fan 
durant el curs reglat. No es poden compaginar semipresencialitat o estudi a distància. 


