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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Orde do 5 de febreiro de 2010 pola que se
incorpora un novo procedemento ao Rexis-
tro Telemático da Xunta de Galicia, regu-
lado polo Decreto 164/2005, do 16 de
xuño.

O Decreto 164/2005, do 16 de xuño, crea o
Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, que per-
mite a presentación por vía telemática de solicitu-
des, escritos e comunicacións. Esta orde inclúe no
anexo VII do Decreto 164/2005, do 16 de xuño,
un novo procedemento, co fin de continuar impul-
sando o emprego de técnicas e medios electróni-
cos, informáticos e telemáticos no desenvolve-
mento da actividade da Xunta de Galicia e no
exercicio das súas competencias.

De conformidade co disposto no artigo 2.2º e na
disposición adicional primeira b) e derradeira pri-
meira do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo
que se regulan e determinan as oficinas de rexis-
tro propias ou concertadas da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia, créase o
Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e regúla-
se a atención ao cidadán,

DISPOÑO:

Artigo único.

1. Inclúese no anexo VII do Decreto 164/2005,
do 16 de xuño, procedementos para os que está
habilitado o Rexistro Telemático da Xunta de
Galicia, e queda pois, habilitado cos efectos pre-
vistos no seu artigo 5.1º, o seguinte procedemen-
to: MR250A Solicitude unificada de axudas
PAC.

2. O procedemento para a tramitación electrónica
estará dispoñible no enderezo http://www.xun-
ta.es/servicios/.

Disposición derradeira

Única.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2010.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

Corrección de erros.-Orde do 7 de xaneiro
de 2010 pola que se aproba o modelo de
autoliquidación do canon eólico, creado
pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola
que se regula o aproveitamento eólico en
Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo
de Compensación Ambiental.

Advertido erro na devandita resolución, publicada
no DOG nº 8, do 14 de xaneiro de 2010, é preciso
publicar a seguinte corrección:

O artigo 3, parágrafo segundo, queda redactado da
seguinte forma:

«No caso de non coincidir os datos achegados na
autoliquidación cos que constan no Instituto Ener-
xético de Galicia, relativos aos parques eólicos ou se
se aplicase incorrectamente o tipo de gravame,
comunicarase esta circunstancia ao suxeito pasivo
xunto cunha liquidación complementaria».

CONSELLERÍA DO MAR

Orde do 2 de febreiro de 2010 pola que se
modifica a Orde do 8 de febreiro de 2008
pola que se regula o control da descarga e
do transporte dos produtos pesqueiros fres-
cos ata a fase de primeira venda e o trans-
porte de moluscos bivalvos, equinodermos,
tunicados e gasterópodos mariños vivos.

A Orde do 8 de febreiro de 2008, modificada pola
Orde do 10 de xuño de 2008 e pola Orde do 11 de
decembro de 2008, supuxo un salto cualitativo na
rastrexabilidade dos produtos da pesca e da acuicul-
tura, facilitando aos operadores comerciais a emi-
sión telemática dos documentos e conseguindo unha
xestión máis eficiente e racional destes, así como
unha maior operatividade no seu seguimento e con-
trol.

Non obstante, a plena emisión telemática non se
está a conseguir, debido, entre outras razóns, aos
complexos labores de cultivo e ás peculiaridades do
sector da comercialización. Por iso é que algúns
colectivos de profesionais, en especial os dedicados
ao cultivo de moluscos bivalvos, seguen a atopar
atrancos para a emisión telemática dos documentos,
polo que Dirección Xeral de Competitividade e
Innovación Tecnolóxica autorizou dun xeito tempo-
ral e en casos concretos a elaboración destes docu-
mentos dun xeito manual, a partir de talonarios sub-
ministrados pola propia Administración. Tamén no
caso de fallo accidental do sistema telemático, para
evitar perdas económicas aos operadores, está auto-
rizada a emisión manual de documentos.


