
Núm. exp.

REÚNENSE:

Dunha parte: o señor Xesús Lide Barxoán, conselleiro de Cultura e Deporte que actúa en nome desta Con-
sellaría, no exercicio das facultades que lle confire […]

Doutra parte: o señor Xosé Bernardo Vázquez Freire, alcalde do Concello de Santiago de Compostela, 
que actúa en nome desta entidade, segundo o estabelecido […]

Doutra parte: o señor Francisco Postiga Barreiro, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, 

que actúa en nome desta entidade, segundo o estabelecido […]

EXPOÑEN:

1 Que a USC é unha entidade que elabora actividades de investigación, docencia e desenvolvemento 
científico e tecnolóxico, e ten como un dos seus fins a investigación e documentación en materias que 
lle afecten ao desenvolvemento socioeconómico de Galiza.

2 Que a Consellaría é o departamento que na Xunta de Galicia ten encomendados, entre outros, os labo-
res de conservación, protección e posta en valor do patrimonio artístico, histórico e cultural de Galiza.

3 Que o Concello está comprometido na conservación e potenciación do patrimonio artístico, histórico 
e cultural do municipio, e está interesado na recuperación do pasado histórico municipal e en darllo 
a coñecer á cidadanía, tanto á propia do concello coma aquela que se achega a Santiago por razóns 
variadas.

4 Que nos arredores da Cidade Histórica compostelá se atopan soterradas as antigas murallas.

5 Que como paso indispensábel e previo para a programación de accións futuras que permitan a con-
servación e a recuperación do espazo que no seu día ocupou a antiga muralla, así como dos restos 
existentes, é necesario acometer os pertinentes traballos de estudo histórico e arqueolóxico.

6 Que a USC conta cos recursos humanos e técnicos, coa experiencia e a calidade científica e técnica 
precisa, contrastada a nivel internacional, para a realización de accións de posta en valor dos restos 
da antiga muralla.

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

CLÁUSULAS:

1 Obxecto do convenio. A través do presente convenio estabelécense as condicións polas que se rexerá 
a colaboración entre a Consellaría, o Concello e a USC para realizar un Estudo histórico e arqueolóxico 
sobre a situación actual da antiga muralla de Santiago de Compostela.

2 Obrigas das partes. A USC realizará o estudo histórico segundo o proxecto que se anexa (Anexo i), ao 
que se lle dedicarán os fondos económicos que as partes achegan para a súa realización. A Consellaría 
supervisará os traballos arqueolóxicos e facilitará, segundo a normativa vixente os permisos necesa-
rios.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLARÍA DE CULTURA E DEPORTE, 
CO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA PARA REALIZAR UN ESTUDO HISTÓRICO E ARQUEOLÓXICO DA 
ANTIGA MURALLA DA CIDADE
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 O Concello encargarase da limpeza do xacemento e da realización daquelas obras que se consideren 
pertinentes para realizar os traballos recollidos no Anexo i.

3 Responsábeis da realización dos traballos e do seu seguimento. O equipo investigador por parte da 
USC será:

a Coordinador: Armando Porto Salgueiro, prof. Dr. do Departamento de Historia Medieval e Moder-
na.

b Dirección arqueolóxica: prof. Dr. Fernando Barbeiro Súñer e profa. Dra. María Méndez Vázquez, do 
Departamento de Historia Medieval e Moderna.

c Dirección do estudo histórico: profa. Dra. Rebeca Casal Fernández, do Departamento de Historia 
Medieval e Moderna.

 Este equipo terá como interlocutores a Xosé Ferreiro Ferreiro pola Consellaría e a Berta Caamaño 
López polo Concello.

4 Comisión de seguimento. Para o seguimento dos traballos créase unha comisión formada polas per-
soas anteriormente citadas máis un representante por cada unha das institucións participantes.

5 Duración. O presente convenio estenderase desde o momento da súa sinatura deica o 30 de novembro 
de 2010. As partes poderán prorrogar a súa duración nas condicións que posteriormente se pacten.

6 Informes. Unha vez rematado o estudo, o equipo investigador entregaralle ás partes un informe en que 
se recolla o traballo realizado, seguindo o Anexo i.

 O equipo investigador da USC poderá utilizar o material resultante deste estudo para realizar teses de 
licenciatura, de doutoramento ou publicacións científicas ou de divulgación, así como a presentación 
de relatorios ou comunicacións a calquera tipo de reunión científica.

7 Dereitos de autor. Se dos traballos que se realicen derivase a publicación dunha guía da muralla, tanto 
a preparación como a publicación será precedida do correspondente contrato sobre dereitos de autor.

8 Achega económica. A Consellaría achegaralle 12.000 € á USC para contribuír á realización do estudo.

 O Concello achegaralle á USC 15.000 € para contribuír á realización do estudo.

 O 50 % destas cantidades achegarase á sinatura do convenio contra cargo emitido pola USC e o 50 % 
restante ao remate do estudo, logo dunha presentación do informe final contra cargo e certificación 
de gastos emitido pola USC e faranse efectivas no número de conta 2091-0387-40-3156890065.

9 Responsabilidades. A subscrición do presente convenio non comporta relación laboral contractual ou 
de calquera tipo entre os profesionais que vaian desenvolver as actividades e a Consellaría de Cultura 
ou o Concello de Santiago de Compostela, de tal xeito que non se lle pode esixir responsabilidade nin-
gunha, nin directa nin subsidiaria, polos seus actos ou feitos.

 A participación dos investigadores da USC efectuarase conforme a regulamentación propia da USC, 
recollida nos seus estatutos e no Regulamento para a realización de traballos de carácter científico, 
técnico ou artístico e desenvolvemento de cursos de especialización, e de acordo coa Lei de incompa-
tibilidades de persoal ao servizo das administracións públicas e coa Lei orgánica de universidades.
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10 Modificación ou rescisión do convenio. As partes poderán denunciar ou modificar o presente convenio 
en calquera momento e por mutuo acordo. Se non se finalizase o traballo encomendado por causas im-
putábeis á USC, o convenio ficaría automaticamente rescindido e a Consellaría de Cultura e o Concello 
terán dereito a que lles sexa devolta a cantidade pagada a conta, nun prazo que non será superior a 
un mes.

 Así mesmo, se antes da data prevista se pretende unilateralmente dar por rematado o traballo 
antes deberáselle pagar á USC, no prazo dun mes, o importe proporcional do traballo realmente 
executado até ese momento.

11 Xurisdición. As partes comprométense a resolver de maneira amigábel calquera desacordo que poida 
xurdir na execución do presente convenio.

 En caso de conflito, ambas as partes acordan renunciar expresamente ao foro xudicial e someter a 
arbitraxe toda controversia, cuestión ou incidencia que entre elas poida xurdir en relación con este 
convenio. A dita arbitraxe será de dereito e a súa administración encoméndaselle á Asociación Galega 
para a Arbitraxe. Todos os gastos derivados do sometemento á dita arbitraxe correrán por conta da 
parte que resultase penada segundo o laudo que se ditar.

 

E en proba de conformidade, asinan por triplicado o presente convenio.

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2006

O concelleiro de Cultura   O alcalde   O reitor

Anexo i. Proxecto de realización do estudo histórico-arqueolóxico da antiga muralla de Santiago de Com-
postela. 
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DEFINICIÓN

Documento en que se formaliza o acordo adoptado entre o Concello e outra(s) institución(s) ou 
persoa(s) física(s) ou xurídica(s) sen seguir o previsto na LCAP.

ESTRUTURA

Cabeceira

• Identificación do documento

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

Consiste en identificar o documento mediante un título ou unha breve indicación na que 
se resume de modo moi xeral o obxecto do convenio.

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

• Participantes

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

O apartado debe levar como norma xeral a etiqueta REÚNENSE resaltada tipogra-
ficamente con letra grosa ou maiúscula e baixo del deben aparecer relacionados en 
parágrafos 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

• Exposición de motivos

Este apartado serve para expor os antecedentes e os fins ou as intencións de cada unha 
das partes.

O apartado debe levar o nome resaltado con letra grosa ou maiúscula (EXPOÑEN) e 
baixo del deben aparecer relacionados en parágrafos numerados e dun xeito claro os 
antecedentes e os fins de cada unha das partes.

ESTRUTURA DO CONVENIO ADMINISTRATIVO



• Cláusulas

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

O apartado debe estar encabezado por unha fórmula do tipo «As partes recoñecen a súa 
competencia e capacidade para formalizar o presente convenio coas seguintes CLÁU-
SULAS» ou «… polo que acordan asinar un convenio de conformidade cos seguintes 
ACORDOS». A parte final desta fórmula, que é en realidade o nome do apartado, debe 
aparecer á parte e 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.

Pódense ordenar as diversas cláusulas clasificándoas por apartados. A modo de exem-
plo, unha posíbel clasificación dun convenio marco pode ser a que segue, mais sempre 
tendo en conta que cada convenio ten as súas cláusulas específicas.

Primeira. Obxecto do convenio

Segunda. Achegas (ou obrigas) de cada unha das partes

Terceira. Financiamento

Cuarta. Seguimento e avaliación

Quinta. Réxime xurídico

Sexta. Vixencia do convenio

• 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 convenio» ou «En sinal de conformidade, asinan (ou asinamos) este convenio 
no lugar e na data que se indica».

Convén tamén introducir referencia ao número de exemplares que se asinan (por tripli-
cado, por duplicado, etc.).

Peche

• Lugar e data

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

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 convenio 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 pódese indicar a documentación que acompaña o convenio para deste xeito 
ampliar a información alí achegada. Se se opta por isto, convén numerar os nomes dos documentos 
resaltando tipograficamente o nome deste último apartado (ANEXOS).


