
Sol·licitud d’ajuda per al transport destinada a l’alumnat que cursa el CFGM de Xarxes i Estacions 

de Tractament d’Aigua i el CFGS en Gestió de l’Aigua  

 

_______________________________ amb DNI ____________, alumne/a del cicle formatiu  

___________________,  

O, en cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, 

________________________________ amb DNI ____________, mare / pare / tutor/a legal de  

________________________________, alumne/a del cicle formatiu _____________, 

 

Manifesta 

Que té coneixement del programa d’ajudes  per al transport destinades a alumnes que cursen, en règim 

d’alternança i amb formació dual, el CFGM de Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigua i el CFGS en 

Gestió de l’Aigua.  

 
➢ Que està interessat/da en obtenir l’atorgament de l’ajuda per al transport com a alumne/a que 

cursa el cicle formatiu indicat anteriorment. Concretament, coneix els següents requisits establerts 

per a l’atorgament de l’ajuda: 

 

• Estar matriculat al CFGM de Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigua o al CFGS en 

Gestió de l’Aigua. 

• Estar empadronat en algun dels municipis on AGBAR presta els seus serveis. Queden 

exceptuats els municipis gestionats per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de 

Gestió del Cicle Integral del Aigüa, S.A. (en endavant, “AB”). 

• Realitzar l’entrevista prèvia amb AGBAR. 

 

➢ Que retorna aquest document signat i aporta la documentació necessària per acreditar que 

compleix els requisits indicats a través del correu electrònic bequestransport@agbar.cat i 

especificant a l’assumpte: Programa Beques Transport. Documentació a aportar: certificat 

d’empadronament i matrícula del cicle formatiu. En el cas de ser necessari, també aportarà el seu 

expedient acadèmic. 

 
➢ Que autoritza a que l’Institut on cursarà el cicle formatiu corresponent comuniqui a AGBAR la 

informació relativa al compliment, en el seu cas, de l’assistència mínima del 80% a les sessions 

de classe del cicle formatiu, com a requisit necessari per a l’atorgament i manteniment de l’ajuda 

indicada. 

 
➢ Que, en cas de resultar beneficiari/a de l’ajuda, comunicarà a AGBAR les dades necessàries per 

tal que aquesta pugui realitzar l’aportació econòmica corresponent. Concretament, aportarà 

fotocòpia del seu DNI i un número de compte bancari amb el certificat de titularitat corresponent. 

 

 

Lloc i data: 

Signat: 

 

_______________________________ 

L’Alumne/a o Mare / Pare / Tutor/a legal 

mailto:bequestransport@agbar.cat

