
REÚNENSE:

Por unha parte: a señora Rosalía Márquez Besteiro, con DNI 44566698-R, directora de Augas do 
Camiño, S.L., en representación desta entidade. (Ver Anexo i).

Pola outra: o señor José Antonio Sánchez Bugallo, con DNI 36515478-E, en representación do Con-
cello de Santiago de Compostela, no exercicio das facultades que lle confire o artigo 21.1.b) da Lei 
reguladora das bases de réxime local.

Dá fe do acto o señor Xabier Lago Formoso, secretario do Goberno Municipal do Concello de Santia-
go de Compostela.

ANTECEDENTES:

1 O 12 de xaneiro de 2004, a Xunta de Goberno Local aproba o prego de cláusulas económico- 
administrativas particulares das obras. Así mesmo, aproba o inicio do expediente de contratación 
por concurso e procedemento aberto con trámite de urxencia, estabelecendo un orzamento de 
licitación de 257.300,25 € (douscentos cincuenta e sete mil trescentos euros con vinte e cinco 
céntimos), IVE incluído. (Anexo iii).

2 O financiamento das obras correrá pola conta da Xunta de Galicia.

3 A licitación é publicada no DOG núm. 26, do 2 de febreiro de 2004 e no BOP, núm. 23, do 28 de 
xaneiro de 2004.

4. O 1 de marzo de 2004, a Mesa de Contratación propón a adxudicación das obras a Augas do 
Camiño, S.A.

5 O 1 de marzo de 2004 a Xunta de Goberno acorda adxudicarlle a realización das obras á socieda-
de mercantil Augas do Camiño, S.A., por un importe de 160.000 € (cento sesenta mil euros), IVE 
incluído. (Anexo iv).

6 O adxudicatario constitúe o aval municipal por un importe de 2.573 € (dous mil cincocentos se-
tenta e tres euros), para responder das obrigas derivadas deste contrato.

As partes recoñecen a súa competencia e capacidade para formalizar o presente contrato coas 
seguintes

CLÁUSULAS:

1 O obxecto do contrato é a construción dunha rede de sumidoiros no tramo da travesía do Camiño 
Francés.

2 Augas do Camiño, S.L., comprométese á realización das obras de referencia nas condicións esta-
belecidas no proxecto e na oferta económica. (Anexo ii).

3 O prezo de adxudicación é de 160.000 € (cento sesenta mil euros), IVE incluído.

4 O prazo de execución do contrato é dun mes.

a Dentro do mes seguinte, e na data que o Concello sinale, efectuarase a comprobación do 
replaneamento.

b O réxime de penalidades é o estabelecido no artigo 33 do prego.
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c Estabelécese un prazo de garantía dun ano desde a recepción das obras.

5 Neste contrato non procede a revisión dos prezos.

6 Os gastos derivados da preparación, formalización e execución do presente contrato serán de 
conta da contratista, así coma os tributos de calquera esfera fiscal que se reporten con ocasión 
deste.

7 A contratista queda obrigada a colocar, pola súa conta, o cartel relacionado coa obra, coas carac-
terísticas e formato que sinale o Concello, que estará, en todo caso, redactado en lingua galega.

8 O incumprimento do contrato, quer por non axustar a súa actuación ás normas vixentes ou por 
incumprimento das obrigas do presente contrato, facultará o Concello para rescindilo. As causas 
da resolución seguirán os artigos 111 e 149 do Texto refundido da lei de contratos das adminis-
tracións públicas (TRLCAP), aprobado polo Real decreto lexislativo (RDL) 2/2000, do 16 de xuño.

9 O Concello resolverá as cuestións que xurdan da interpretación e cumprimento do presente con-
trato, de conformidade coas disposicións vixentes.

 Serán inmediatamente executivos os acordos que dite o órgano de contratación no exercicio das 
súas prerrogativas de interpretación, modificación e resolución.

10 A contratista dálle a súa conformidade ao prego e asina un exemplar para a súa constancia.

Para o non estabelecido no presente contrato seguirase o disposto no TRLACP; Real decreto 
1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da lei de Contratos das 
Administracións Públicas; a Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; a Lei do 
Parlamento de Galicia 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia; o Real decreto lexis-
lativo 781/86, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposición legais vixentes en 
materia de réxime local. Supletoriamente rexerase polas restantes normas de dereito administrativo 
e, no seu defecto, polas de dereito privado.

Para a constancia de todo o convido, asínase este contrato por triplicado.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2004

A directora de Augas do Camiño   O alcalde  O secretario

Anexo i. Datos da sociedade Augas do Camiño, S.L.

Anexo ii. Memoria do proxecto e anexos.

Anexo iii. Prego de cláusulas económico-administrativas.

Anexo iv. Acordo orzamentario e proxecto presentado.
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DEFINICIÓN

É o documento no que se formaliza o acordo adoptado entre o Concello e outra(s) institución(s) ou 
persoa(s) física(s) ou xurídica(s) ao abeiro da LCAP e por medio do que se formaliza o acordo tras a 
tramitación do correspondente expediente contractual.

ESTRUTURA

Cabeceira

• Identificación do documento

Tipo de documento de que se trata, neste caso CONTRATO ADMINISTRATIVO.

Título ou unha indicación na que se resume de modo moi xeral o obxecto do contrato.

No caso de que exista, cómpre indicar o número de expediente.

• Participantes

Este apartado serve para identificar as partes reunidas que participan no contrato e, 
de ser o caso, tamén quen dá fe do acto.

O apartado debe levar como norma xeral a etiqueta REÚNENSE resaltada tipografica-
mente con letra grosa ou maiúscula e dentro del deben aparecer ordenadas en parágra-
fos independentes cada unha das partes reunidas.

Os datos que deben aparecer de cada unha das partes reunidas son, por esta orde:

– Nome e apelidos (acompañados do tratamento protocolario apropiado ao seu cargo)

– Número de documento de identidade

– Cargo que ocupan

– A condición en que actúan (en representación dunha entidade, en nome propio, etc.)

– Entidade á que representa

Da persoa que dea fe do acto, de indicarse aquí, abonda con citar o seu nome e apelidos 
e en calidade de que dá fe.

Corpo

• Antecedentes

Este apartado serve para expor todas as negociacións seguidas até o asinamento do 
contrato.

O apartado debe levar o nome resaltado con letra grosa ou maiúscula (ANTECEDEN-
TES) e baixo del deben aparecer relacionados en parágrafos numerados e dun xeito 
claro e sucinto todos os feitos que serven de base para a resolución.

• Cláusulas

Este apartado serve para expor os compromisos concretos e os termos exactos do 
acordo ao chegan as partes asinantes do contrato.

ESTRUTURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO



O apartado debe estar encabezado por unha fórmula do tipo «As partes recoñecen 
a súa competencia e capacidade para formalizar o presente contrato coas seguintes 
CLÁUSULAS» ou «… polo que acordan asinar un contrato de conformidade cos seguin-
tes ACORDOS». A parte final desta fórmula, que é en realidade o nome do apartado, 
debe aparecer resaltada con letra grosa ou maiúscula (CLÁUSULAS ou ACORDOS).

Dentro deste apartado tamén deben aparecer ordenados en parágrafos numerados e 
dun xeito claro e concreto todos os compromisos que acordan as partes asinantes.

• Cláusulas non estabelecidas

Despois do apartado CLÁUSULAS ou ACORDOS debe sinalarse nun parágrafo indepen-
dente a lexislación que se debe seguir para o que non está estabelecido nas cláusulas 
concretas do contrato.

Este apartado pode comezar como norma xeral coa fórmula «Para o non estabelecido 
no presente contrato seguirase o disposto en…».

• Fórmula de compromiso

Para rematar a exposición dos acordos ou cláusulas e anunciar a aparición das sinatu-
ras pódese botar man dunha fórmula do tipo «Para a constancia de todo o convido, así-
nase este contrato» ou «En sinal de conformidade, asinan (ou asinamos) este convenio 
no lugar e na data que se indica».

Convén tamén introducir unha referencia ao número de exemplares que se asinan (por 
triplicado, por duplicado, etc.).

Peche

• Lugar e data

Nun parágrafo separado débese indicar o lugar e a data do asinamento do contrato.

Hai que ter en conta que as datacións non levan preposicións (nin En antes do lugar nin 
a antes da data) e que o nome do lugar débese separar da data mediante unha coma.

• Sinaturas

O contrato debe estar asinado por cada unha das persoas que se citan no apartado 
REÚNENSE, e as sinaturas deben aparecer na mesma orde na que se mencionaron nese 
apartado.

Coas sinaturas que autentican o escrito deben aparecer tamén os cargos das persoas 
que o asinan (despois do seu correspondente artigo e tendo en conta que os cargos 
oficiais deben escribirse con letra minúscula), pero non os seus nomes, pois estes xa 
aparecen ao comezo do documento.

• Anexos (opcional)

Ao final do documento recoméndase indicar a documentación que acompaña o contra-
to para deste xeito ampliar a información alí achegada. Convén numerar os nomes dos 
documentos resaltando tipograficamente o nome deste último apartado (ANEXOS).


