INFORMACIÓN AOS PROVEDORES

Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica
e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
DIR 3: CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA
INTERVENCIÓN XERAL
OC: L01360600
OG: L01360600
ALCALDÍA-PRESIDENCIA
OT: L01360600
INTERVENCIÓN

DIR 3: FUNDACIÓN DEPORTES
OC: LA0003309
INTERVENCIÓN DELEGADA
OG: LA0003309
PRESIDENCIA
UT: LA0003309
ADMINISTRACIÓN

De acordo coa Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do
rexistro contable de facturas no Sector Público, o Concello de Vilagarcía de Arousa, como
calquera outra administración pública, deberá dispor dun rexistro contable de todas as facturas
e demais documentos emitidos polos contratistas a efectos de xustificar as prestacións realizadas
polos mesmos, cuxa xestión corresponderá á Intervención ou órgano da Entidade local que teña
atribuída a función de contabilidade.
Dende o 15 de xaneiro de 2015, calquera factura ou documento xustificativo emitido polos
contratistas a cargo da Entidade local, deberá ser obxecto de anotación no rexistro indicado no
apartado anterior con carácter previo á súa remisión ao órgano responsable da obriga económica.
Para a rexistro contable das facturas tanto en formato electrónico coma en formato papel, será
precisa a correcta identificación polo provedor do DIR 3 da Entidade: unha para o Concello en
xeral e outra para a Fundación de Deportes.
Concretamente, todas as facturas en formato papel deberán conter como mínimo a seguinte
información:
a) Data de expedición da factura.
b) Data de presentación da factura no rexistro administrativo.
c) Número de Identificación Fiscal ou número de identificación equivalente d expedidor da
factura.
d) Nome e apelidos, razón ou denominación social completa do obrigado a expedir factura.
e) Número de factura e, no seu caso, serie.
f) Importe da operación, engadido IVA (ou imposto equivalente).
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g) Unidade monetaria na que está expresado o importe, de acordo coa codificación ISO 4217
Alpha-3.
h) Código dos órganos competentes na tramitación da factura así como do órgano ou unidade
administrativa que teña atribuida a función de contabilidade, codificado de acordo co directorio
DIR3 de unidades administrativas xestionado pola Secretaría de Estado de Administracións
Públicas e que está dispoñible no portal web municipal.
O directorio DIR3 e os códigos de órganos competentes correspondentes ao Concello de
Vilagarcía de Arousa son:
Tipo

Descrición

Código

Centro xestor

Descrición

OC

Oficina contable

L01360600

AY

Intervención xeral

OG

Órgano xestor

L01360600

AY

Alcaldía-Presidencia

UT

Unidade tramitadora

L01360600

AY

Intervención

O directorio DIR3 e os códigos de órganos competentes correspondentes á Fundación Pública
de Servizos Deportivos Municipais de Vilagarcía de Arousa son:
Tipo

Descrición

Código

Centro xestor

Descrición

OC

Oficina contable

LA0003309

DE

Intervención delegada

OG

Órgano xestor

LA0003309

DE

Presidencia

UT

Unidade tramitadora

LA0003309

DE

Administración

Non se anotarán no rexistro contable de facturas as que contiveran datos incorrectos ou omisión
de datos que impediran a súa tramitación, as que non se acompañen do documento acreditativo
do impulso municipal asinado polo responsable de compras, nin as que correspondan a outras
Administracións Públicas. Neste caso, serán devoltas ao rexistro administrativo de procedencia
con expresión da causa de dito rexeitamento.
De conformidade co disposto no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da
factura electrónica, quedan excluídas da obriga de presentación de factura electrónica
aquelas de importe inferior a 5.000,00€, así como as emitidas polos provedores aos servizos no
exterior das Administracións Públicas ata que ditas facturas poidan satisfacer os requirimentos
para a súa presentación a través do Punto xeral de entrada de facturas electrónicas, de acordo coa
valoración do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, e os servizos no exterior dispoñan
dos medios e sistemas apropiados para a súa recepción en ditos servizos.
Vilagarcía de Arousa, decembro de 2014.

