
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (SEF)

PARA OS PROFESIONAIS DE ANIMACIÓN QUE REALIZAN ACTIVIDADES CULTURAIS DENTRO

DA REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA:

Todas as facturas enviaranse por tramitación electrónica

No módulo de facturación hai dúas opcións:

 Rexistrar factura simple (no caso de non levar IRPF)

 Rexistrar factura estendida (no caso de levar IRPF)

Deberán xuntar,  a  través  da  factura  electrónica,  o/os  certificado/s  de realización  da/s

actividade/s, que lle facilitará a biblioteca o mesmo día da actuación.

Poderase rexistrar unha factura con cada actividade realizada ou, preferentemente con

varias que coincidan en datas próximas, xuntando os certificados correspondentes.

Moi  importante: hai  que  cubrir  todos  os  campos  que  aparecen  no  cadro  de

DESTINATARIO, cos seguintes datos:

Consellería/organismo: Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Órgano de contratación: Secretaría Xeral de Cultura

Unidade de contratación: Subdirección Xeral de Bibliotecas

Así mesmo, no cadro DATOS FACTURA, no campo descrición, deben indicar o número de

conta bancaria,  no caso de ser unha nova conta deberán presentar certificado orixinal

Edificio Administrativo de San Caetano 
Bloque 3 , 2º andar
15781 Santiago de Compostela
Teléfono 981 544 814/813
secretaria.xeral.cultura@xunta.es
web: http://www.cultura.gal/ 

http://www.cultura.gal/


bancario,  ou  no  seu  caso,  declaración  responsable  acerca  da  veracidade  dos  datos

consignados na solicitude relativos a dita conta.

No apartado CONCEPTO deberán poñer o nome da actividade, lugar e data de realización.

Moi importante: No caso de ter excepción ou redución do  IRPF ou IVE,  deben indicar no

apartado descrición o decreto polo cal se encontran en tal  condición, de non facelo a

factura quedará rexeitada automaticamente.

As facturas deberán enviarse antes do 31 de outubro de 2016

Para calquera dúbida, poden poñerse en contacto co departamento de xestión, a través

do  correo  electrónico  lercontamoito@xunta.es ou  no  seguinte  teléfono:  881  999  280

(Conchi)

No caso de non ter o módulo electrónico, deberán poñerse en contacto co CIXTEC, no

seguinte teléfono: 981 54 13 00 .
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