
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
I LA XARXA NACIONAL DELS FERROCARRILS ESPANYOLS 

(RENFE) 

Girona, 8 de febrer de 1999 

   
REUNITS  

D'una part, l'Excm i Mgfc. Sr. Josep Maria Nadal Farreras, rector de la 
Universitat de Girona,I de l'altra, el Sr Pere Dagà Gelabert, Gerent de 
la U.N. de Viatgers Regionals, de la Xarxa Nacional de Ferrocarrils 
Espanyols (RENFE), ambdues amb capacitat jurídica suficient per a 
obligar-se.  
   

 EXPOSEN  

 Que la Universitat de Girona té un elevat percentatge d'estudiants 
amb el domicili habitual en un lloc diferent d'on s'ubica el Campus  
universitari.  

Que els trens regionals de RENFE canalitzen una part dels 
desplaçaments diaris o setmanals d'aquests estudiants, així com del 
professorat i del personal d'administració i serveis adscrits a aquesta 
Universitat.  
   
Que ambdues institucions desitgen articular canals estables de 
cooperació, que permetin millorar l'adequació de l'oferta a la demanda, 
i desenvolupar iniciatives d'interès comú, per la qual cosa,  

   
ACORDEN  

Primer.- A partir de la data d'avui, la UN de Viatgers Regionals oferirà 
a l'estudiant, al professorat i al personal d'administració i serveis de la 
Universitat de Giorna la utilització d'abonaments mensuals, 
quadrimestrals i anuals en condicions avantatjoses.  

Segon.- Els trajectes, els preus i les condicions d'aplicació que figuren 
com a annex d'aquest document estaran subjectes a les revisions que 
es puguin produir en funció de l'evolució de les tarifes ferroviàries i de 
les modificacions de les condicions dels transport.  

Tercer.- La Universitat de Girona col�laborarà en la difusió de la 
informació sobre horaris i serveis de RENFE que siguin d'interès per als 
membres de la comunitat universitària.  

Quart.- Es crearà una comissió tècnica, composta per un representant 
de cadascuna de les parts signants, amb la finalitat de canalitzar 
adequadament les informacions d'interès comú, així com les d'estudiar 



noves iniciatives i avalar propostes d'actuació que suposin una millora 
del servei.  
   
Cinquè.- La comissió tècnica haurà d'elaborar el procediment de 
difusió de la informació mitjançant cartells, revistes, etc. A més, els 
abonaments objecte del present conveni podran ser anul�lats o 
modificats per aquesta comissió tècnica en funció de la serva 
utilització.  

Sisè.- Es faran, amb la peridiocitat que es determini, reunions 
consultives entre la Comissió Tècnica i la Universitat de Girona, amb la 
finalitat de conèixer quins problemes tenen els usuaris i de cooperar 
per tal de solucionar-los.  
   
Setè.- La vigència del present conveni serà d'un any a partir de la 
data amb què es signi i s'entendrà prorrogat automàticament per 
períodes iguals si cap de les dues parts no el denuncia amb un mes 
d'antelació.  

   
I, en prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat, en 
Català i en Castellà en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament.  

   

Josep M. Nadal i Farreras  

  

Pere Dagà Gelabert  

  

Rector de la Universitat de Girona 
Gerent de la U.N de Viatgers 
Regionals de la RENFE 

  

CONDICIONS GENERALS D'APLICACIÓ.  

ABONAMENT D'UNIVERSITARIS.  

   
VALIDESA.  

Els abonaments són personals i intransferibles.  

No s'admetrà, per un mateix viatge, la presentació simultània o 
consecutiva de més d'un títol de transport, si amb això s'obté un preu 
més reduït, havent-se d'abonar, en qualsevol cas, la diferència 
respecte el preu del total del trajecte.  

L'ABONAMENT MENSUAL serà vàlid tots els dies del mes natural 
abonat i per realitzar viatges il�limitats en el trajecte i període abonats.  



Els ABONAMENTS QUADRIMESTRALS i ANUAL D'UNIVERSITAT 
seran vàlids per a realitzar un viatge d'anada i un altre de tornada per 
setmana, independentment del dia, durant el període de vigència. Els 
viatges no realitzats en la setmana corresponent no seran convalidats 
per a d'altres dates ni se'n reintegrarà l'import.  
   

FORMALITZACIÓ.  

No cal formalització, a taquilla, d'aquests títols de transport.  
   

EXPENDICIÓ.  

Els abonaments s'expendran a la vista del Carnet d'Estudiant de l'any 
acadèmic en curs o documentació acreditativa en vigor de Professor o 
Empleat de la Universitat, en les estacions afectades.  

Els preus s'establiran atenent a la modalitat i trajectes autoritzats, per 
tot el seu període de validesa, no permetent-se cap descompte sobre 
els mateixos.  
   

TRANSBORDS  

Es permet el transbord de trens a les estacions de recorregut als 
trajectes assenyalats, per tal d'accedir a la Universitat.  

   
INTERRUPCIÓ DE LA LÍNIA.  

En cas d'interrompre's o suspendre's el servei durant els dies lectius 
en el trajecte de l'Abonament, l'estació on tingui lloc la detenció 
habilitarà el títol de transport per un període igual al de la interrupció, 
sense que el viatger tingui dret al reintegrament de cap quantitat.  

Si la suspensió o interrupció del servei és per dies lectius naturals 
complets, el portador de l'Abonament Quadrimestral o Anual 
tindrà dret a la devolució de la part proporcional corresponent.  

   
PÈRDUA O ROBATORI DELS ABONAMENTS.  

Atès el caràcter personal i intransferible dels Abonaments, no se'n 
facilitarà cap duplicat ni justificant, sigui quin sigui el motiu de la 
pèrdua o robatori.  

   
CONTROL EN RUTA.  



L'agent encarregat de la intervenció en ruta podrà sol�licitar del viatger 
posseïdor d'aquests títols de transport el DNI o similar. 

  

   

   
   


