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galego

Non existe unha mellor proba do progreso dunha civilización
que a do progreso da cooperación.

John Stuart Mill (1806-1873)
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Dende a súa xestación, os integrantes do equipo de traballo do proxecto Infraestrutura de datos espaciais
para o territorio rural de Galicia-Norte de Portugal (SIGN II en diante) plantexámonos a nosa participación
neste como unha oportunidade de achegar o noso granito de area a un ámbito moi dinámico, en constante
e rápido cambio e evolución: a información espacial, para aplicala ao medio rural, de tendencia
tradicionalmente máis conservadora. Así, ao longo dos meses de execución, o SIGN II converteuse no noso
medio de ensaio no que compartir datos, experiencias, ideas, metodoloxías e traballos relacionados cos
datos xeográficos. Con iso intentamos demostrar que, aínda que difícil, é posible non só intercambiar
información -algo que xa fixeramos no pasado-, senón tamén facela doadamente accesible e interoperable,
mesmo para usuarios pouco familiarizados cos Sistemas de Información Xeográfica (SIX en diante) e coa
cartografía dixital en xeral.

Nun mundo cada día máis globalizado, pretendemos facer accesibles a empresas, a investigadores e á
cidadanía en xeral, algúns dos bens e servizos que a sociedade da información pon á nosa disposición.
Entendemos que a información por se soa non é suficiente, que non abonda co concepto abstracto de datos,
que se fai imprescindible que os diferentes axentes implicados nos acollamos a algunhas normas comúns,
que posibiliten o intercambio en sentido amplo. Así, a aprobación da DDiirreeccttiivvaa  IInnssppiirree e a súa publicación o
25 de abril de 2007 (Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 14 de marzo de 2007,
pola que se establece unha infraestrutura de información espacial na Comunidade Europea (Inspire)) culminou
un proceso que se dilatou varios anos, e que encerrou un longo e intenso período de debates en torno á
información espacial nas súas múltiples facetas. A pequena escala, parte deste intercambio de ideas e
experiencias xa se producira no seo do grupo de traballo constituído para desenvolvemento do proxecto
SIGN (Sistema de Información Xeográfica para o territorio rural de Galicia-Norte de Portugal), antecesor do
actual SIGN II. Non obstante, é agora cando os retos derivados da aplicación da Directiva cobran pleno
significado. En sentido figurado, se antes había unha porta entreaberta á que nos asomaramos timidamente,
agora está aberta de par en par e decidimos cruzar o umbral para comprobar que podemos atopar ao outro
lado,... Xa non só estamos interesados en recoller datos e en harmonizalos para combinalos -entendendo que
estes son o soporte para calquera proceso de planificación, xestión e construción-, senón que nos queremos
implicar no proceso tecnolóxico por medio do cal se entrelazan uns con outros conforme a normas e
protocolos de ampla aceptación. Queremos dar este salto cualitativo porque entendemos que o coñecemento
da información xeográfica, facilita a toma de decisións e constitúe o verdadeiro motor do desenvolvemento.
En resumo, pretendemos evolucionar dun SIX no que o intercambio de información se facía a nivel interno,
restrinxido aos socios, recorrendo a miúdo a adaptacións “á medida” dos datos, a unha Infraestrutura de
Datos Espaciais (IDE a partir de agora) transfronteiriza enfocada ao usuario, dispoñible en Internet mediante
un xeoportal, seguindo os protocolos e estándares establecidos na Directiva Inspire. Non obstante, somos
conscientes de que non é suficiente con que existan datos, protocolos e normas relacionados coa información
xeográfica, que quedan fóra do alcance da maioría do público potencialmente interesado nela; de aí o
importante impulso que se lle deu no SIGN II á vertente formativa e divulgativa, aspectos ambos os dous que
consideramos imprescindibles.

introdución
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O partenariado encargado de organizar e desenvolver os traballos inclúe institucións privadas e públicas, da
administración, do sector asociativo e do ámbito universitario de Galicia e do norte de Portugal. En total,
colaboran 7 socios:

- S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, que actúa como Xefe de Fila (SDC)

- Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

- Instituto para ou Desenvolvimento Agrário dá Região Norte (IDARN)

- Associação Florestal de Portugal (FORESTIS)

- Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN)

- Comissão de Viticultura dá Região dos Vinhos Verdes (CVRVV)

- Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Unha das nosas premisas de partida é que para xestionar axeitadamente o medio no que desenvolvemos a
nosa actividade -sobre todo rural-, é preciso coñecelo antes nas súas diferentes facetas. De aí xorde a idea
de organización do traballo en áreas temáticas que denominamos subproxectos. Dependendo de que o seu
contido sexa sectorial ou máis amplo, podemos establecer dous tipos de subproxectos: verticais (ou
monotemáticos) e horizontais (ou transversais), traballando en toda a área de intervención ou só nunha a súa
parte, variando tamén a escala de traballo en función dos obxectivos específicos.

Ao longo das páxinas que compoñen esta obra o lector descubrirá as respostas que o equipo de traballo do
SIGN II foi atopando a preguntas moi variadas, que van dende o ¿por que? ¿cando? ¿como? ¿onde? ¿quen?
ata o imprescindible ¿para que?. Esperamos ser capaces de transmitir axeitadamente e dun modo intelixible,
polo menos parte das nosas aprendizaxes técnicas. Estas non serían posibles se non estivesen acompañados
de grandes doses de ilusión, traballo, enerxía, comprensión, paciencia e sentido do humor, en proporción
variable dependendo do momento. E é que, ao final, en calquera proxecto -e o SIGN II non é unha excepción-
, tanto o que se consegue como o que queda no camiño está condicionado de forma moi importante polas
persoas que directa e indirectamente participaron no seu desenvolvemento.

Chegados a este punto, queremos aclarar que os textos desta publicación foron redactados antes de que o
proxecto se dese por concluído, polo que os resultados explicados nalgún apartado, non coinciden cos finais.
Dado que os últimos meses foron especialmente intensos no que a desenvolvemento informático se refire, o
desequilibrio, neste caso, acentúase, non reflectíndose a realidade en toda a súa dimensión.

introdución
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antecedentes [sign]

O SIGN II (Infraestrutura de Datos Espaciais para o territorio rural de Galicia-Norte de Portugal) xorde da
confluencia no tempo de varios factores:

- A satisfactoria experiencia previa que varios socios tiveramos co proxecto SIGN (Sistema de Información
Xeográfica para o territorio rural de Galicia-Norte de Portugal), desenvolvido dende xullo de 2003 a
decembro de 2004, e as valiosas aprendizaxes que, en todos os ámbitos e niveis, dela obtivemos.

- A rápida evolución da técnica no que se refire a Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC)
en xeral e aos SIX particular dende a finalización do SIGN.

- A publicación dunha terceira convocatoria da iniciativa comunitaria Interreg III do Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional a favor da cooperación transfronteiriza para fomentar o desenvolvemento
rexional integrado entre rexións fronteirizas veciñas, mediante estratexias e programas de
desenvolvemento conxuntos
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- A impresión do partenariado do SIGN de que, se ben o resultado resultara frutífero, quedaran asuntos
importantes pendentes, polo que o convencemento de que era posible abordar novas liñas de traballo
con posibilidades de éxito era a tónica dominante.

- A posibilidade de incorporación de novos socios, capaces de achegar bagaxe técnica e profesional,
ademais de novas ideas.

A combinación de todos estes factores animounos a intentar evolucionar dun SIX tradicional a unha IDE
(Infraestrutura de Datos Espaciais), aproveitando para iso aqueles aspectos que nos resultaran especialmente
útiles. Neste sentido, a nivel organizativo e técnico, ambos os dous proxectos están moi relacionados, seguindo
criterios xerais similares. Aínda que en apartados posteriores afondaremos nos detalles, cremos que é bo
ofrecer unha visión xeral inicial da relación de ambos os dous proxectos, dado que o SIGN II é, en boa medida,
o resultado da evolución do SIGN.

Se consideramos a organización do proxecto dende o punto de vista técnico, tamén a relación entre SIGN e
SIGN II resulta evidente.

A xeito de resumo, decidimos aproveitar a experiencia acumulada co SIGN, acompañándoa dalgúns aspectos
innovadores, centrándonos en tres frontes: ampliación da zona de intervención, afondamento nos subproxectos
desenvolvidos e, por último, creación de novos temas a desenvolver. Dado que a tendencia que se enxergaba
no camiño estaba directamente relacionada coa deslocalización da información -responsable de que o usuario
poida acceder aos datos independentemente de onde se atopen estes fisicamente- e coa posibilidade de
acceder aos datos e servizos distribuídos grazas á interoperabilidade destes, facilitada á súa vez mediante a
utilización de normas e especificacións comúns (estándares), optamos por tomar ese camiño.

antecedentes [sign]
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Dende o punto de vista xeográfico, a área de intervención global do proxecto abrangue unha superficie de
6.303 Km2 distribuídos entre 40 municipios galegos e 16 portugueses, que forman parte das NUT III de
Pontevedra (comarcas de O Baixo Miño, OU Condado e A Paradanta) e Ourense (comarcas de Terra de
Celanova, Baixa Limia e A Limia), e a totalidade das NUT III Minho-Lima e Cávado.

O territorio está bañado polos ríos Miño, Lima e Cávado, dispostos en dirección NE-so. As características
orográficas son variables, podéndose atopar espazos de val, de transición e de montaña. Dende o punto de vista
climático, a área atópase baixo unha clara influencia atlántica, observándose unha progresiva continentalización
a medida que se avanza cara ao interior. A ocupación humana e a diversidade das actividades vinculadas ao
sector primario, antigas e intensas na área de intervención, constitúense en fundamentais dende o punto de vista
económico, social e ambiental. O núcleo urbano de Braga, pola súa banda, contribúe á diversificación das
actividades económicas, potenciándose os sectores secundario e terciario.

Os condicionantes físicos e naturais, unidos á diversidade e particularidade da distribución da poboación e ás
actividades económicas, outorgan á área elevadas potencialidades vinculadas ao desenvolvemento sostido e
sostible do territorio. Como xa comentamos, no SIGN II, dependendo do subproxecto, traballarase en toda a
área de intervención ou só nunha a súa parte, adaptando tamén a escala de traballo ás peculiaridades de
cada caso.

Dende o punto de vista dos contidos, a decisión dos subproxectos en torno aos cales se ía articular o SIGN
II, estivo condicionada en boa medida, tanto polas áreas de traballo nas que xa tiñamos experiencia de
colaboración conxunta, como nas especialidades de cada socio, dado que sería precisamente nestes temas
nos que resultaría máis sinxelo obter información e procesala para facela máis útil e interoperable. Desta forma,
os traballos continuaron en practicamente todos os subproxectos do SIGN (BDREF, BDSOL, BDUSO, BDFOR,
BDRUR, FORMAR, DIVUL), organizando novos grupos para o resto: BDMETEO, BDSTAT, BDTUR e BDORD.
Loxicamente, o punto de partida foi diferente. No primeiro grupo, xa había parte do camiño recorrido, o que
axudou a definir mellor os obxectivos a alcanzar no SIGN II e a comezar cos ensaios relacionados coa IDE ao
pouco tempo de iniciar a andaina. En contra do que puidese parecer, para o segundo grupo o punto de partida
non foi cero, porque a experiencia acumulada durante o transcurso do SIGN foi moi valiosa e permitiunos
avanzar a bo ritmo. A continuación resumiremos a caracterización empregada para os subproxectos,
dependendo de que o seu contido fose sectorial (ou monotemático) ou máis amplo (transversal):

Os subproxectos verticais son:

BDREF: Base cartográfica de referencia
BDMETEO: Base de datos de Meteoroloxía
BDSOL: Clases de solos e aptitude da terra
BDUSO: Ocupación e usos do chan
BDFOR: Ocupación forestal
BDRUR: Ocupación e actividades agrarias
BDTUR: Base de recursos turísticos

ámbito de actuación

INFRAESTRUTURA DE DATOS ESPACIAIS PARA O TERRITOTIO RURAL DE GALICIA-NORTE DE PORTUGAL SIGN II 11



12 SIGN II INFRAESTRUTURA DE DATOS ESPACIAIS PARA O TERRITOTIO RURAL DE GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

ámbito de actuación

BDSTAT: Estatísticas agrarias
BDORD: Ordenación do territorio e protección ambiental

Os subproxectos horizontais son:

FORMAR: Formación
DIVUL: Divulgación

En resumo, cremos que a organización do proxecto, herdada en parte, aínda que adaptada ás peculiaridades
do SIGN II, permitiu cubrir aspectos variados, co denominador común de ter aplicacións vinculadas ao medio
rural da área de intervención.
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O oobbxxeeccttiivvoo  pprriinncciippaall do SIGN II consistiu en continuar desenvolvendo a liña de cooperación transfronteiriza
que se iniciara co proxecto SIGN, ensaiando a posibilidade de transferir aquelas experiencias a novos territorios
e/ou sectores da Eurorrexión, completándoas con novas achegas de índole técnica, relacionadas coa rápida
evolución do proceso tecnolóxico no referente ao ámbito da Información Xeográfica (IX a partir de agora).
Expresándoo na terminoloxía propia da terceira convocatoria Interreg III A, ao presentarnos á medida
“Desenvolvemento tecnolóxico, investigación e extensión da Sociedade da Información” pretendemos alcanzar
os seguintes oobbxxeeccttiivvooss  xxeerraaiiss:

- “promover a innovación e os niveis de desenvolvemento tecnolóxico das actividades das empresas e
das organizacións rexionais”.

- “fortalecer as economías locais con base a unha ampliación e cualificación da oferta de servizos ás
actividades de especialización das zonas fronteirizas“.

- “promover a cualificación dos recursos humanos e a igualdade de acceso ao mercado de traballo
transfronteirizo“.

En canto aos oobbxxeeccttiivvooss  eessppeeccííffiiccooss da terceira convocatoria Interreg III A, mediante o deseño formulado para
desenvolver o proxecto prentedemos:

- “estimular a creación de ambientes favorables á cooperación empresarial, científica e tecnolóxica, en
especial, a partir do desenvolvemento de experiencias de traballo común”.

- “valorizar a produción e distribución de resultados dos procesos de innovación e de desenvolvemento
tecnolóxico realizados en conxunto por institucións de I+D de ambos os dous lados da fronteira“.

- “apoiar a concepción e o desenvolvemento de accións conxuntas coa finalidade de promover a
investigación técnica e científica en campos orientados á valorización de recursos rexionais”.

- “dinamizar o crecemento da utilización das diversas expresións técnica da Sociedade da Información,
en particular para o comercio electrónico, o teletraballo e a modernización dos servizos públicos, a partir
da introdución das novas Tecnoloxías da Información e da Comunicación”.

En liñas xerais, o proxecto deseñouse para sistematizar, harmonizar e divulgar de forma conxunta información
dixital de varias disciplinas ligadas ao medio rural. Pensamos que unha boa forma de logralo era recorrendo
ás TIC, dado que mediante elas a información convertese nun ben accesible para planificadores e xestores do
medio rural, permitindo:

- A definición dun mmooddeelloo  ccoonnxxuunnttoo  ddee  eessttrruuttuurraacciióónn  ddaa  iinnffoorrmmaacciióónn, aplicando protocolos e estándares
a todas as bases de datos -gráficas e alfanuméricas-, independentemente da súa procedencia,
permitindo así, a unificación e harmonización da información dos dous países.

obxectivos



- A rreeccoommppiillaacciióónn  ee  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn  ddaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eexxiisstteennttee en diferentes institucións, formatos e
soportes, creando varios conxuntos de bases de datos interrelacionadas.

- A elaboración dunha IDE ttrraannssffrroonntteeiirriizzaa con interese para a planificación, monitorización e avaliación
das actividades e dinámicas do espazo rural.

- O iinntteerrccaammbbiioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ee  eexxppeerriieenncciiaass entre as institucións implicadas, co fin de crear un grupo
de discusión multidisciplinar.

- A ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  bbaasseess  ddee  ddaattooss  inicialmente complexas e áridas nun produto final de doada
interpretación visual, evitando ao usuario o traballo intermedio que inclúe tediosos procesos matemáticos
e estatísticos.

- O iinntteerrccaammbbiioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  xxeeooggrrááffiiccaa elaborada para que poida ser utilizada, contribuíndo á
xeneralización do uso das TIC aplicadas ao medio rural, dado que cremos que o acceso ás novas
tecnoloxías da información é unha fonte de crecemento económico, calidade de vida e mellora de
oportunidades.

- Facilitar a oobbtteenncciióónn  dduunnhhaa  vviissiióónn  gglloobbaall  ddoo  tteerrrriittoorriioo, ao dar a posibilidade de consultar cartografía
sectorial, obtendo en pantalla os datos requiridos polo demandante.

- A achega de contidos dixitais atractivos e innovadores nas lliinngguuaass  ooffiicciiaaiiss  ddooss  ppaaíísseess  ddoo  ppaarrtteennaarriiaaddoo
implicados no proxecto, contribuíndo ao desenvolvemento da Sociedade da Información.

Temos o convencemento de que mediante unha IDE adaptada ás peculiaridades da zona de intervención,
utilizando as últimas linguaxes de programación, programas e aplicacións existentes no mercado, seremos
capaces de resolver eficaz e axilmente os servizos demandados polos usuarios no que garda relación coa
cartografía -de referencia e temática-, así como coa xestión das bases de datos temáticas. Combinaranse
eficazmente factores como as características dos datos propiamente ditos, os equipamentos dispoñibles -
hardware e software-, o servizo que se pretende ofrecer, a capacitación técnica dos recursos humanos e,
finalmente, o presuposto dispoñible para a súa elaboración e posta en funcionamento.

obxectivos
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O deseño da estratexia para abordar a organización dos traballos que nos permitirían lograr os obxectivos
formulados afrontouse a varios niveis:

- En primeiro lugar, deseñáronse as grandes fases en torno ás cales se estruturaría o proxecto,
especificando os resultados que se esperaba obter en cada unha delas. Tamén se estableceu dende o
principio qué socios participarían en cada subproxecto e como.

- En segundo lugar, deseñouse unha estrutura funcional de tipo piramidal partindo da premisa da
participación igualitaria e obrigatoria de todos os socios nos órganos de dirección e xestión do proxecto.

- En terceiro lugar, organizouse internamente cada subproxecto.

- Nas seguintes páxinas describiremos con maior detalle as principais características de cada un
destes niveis.

Fases/Actividades do SIGN II

No SIGN II, as fases e as actividades coinciden e son tres:

- Fase 1 (Inventariado, reunión e sistematización da información). Nela abordouse o do deseño da nova
“Infraestrutura de Datos Espaciais para o territorio rural de Galicia-Norte de Portugal”, mediante reunións
dos membros do equipo interdisciplinar. Tamén se fixaron os obxectivos concretos a lograr para pasar,
seguidamente, a recompilar, inventariar e sistematizar toda a información -gráfica e alfanumérica- de
acordo cos obxectivos previamente fixados.

- Fase 2 (Xestión de bases de datos). Ademais de instalar e poñer en funcionamento o novo hardware
e software, foise elaborando a cartografía continua ata recubrir toda a zona de intervención, recorrendo
para iso a traballos de depuración, integración, tratamento e análise de datos asociados.

- Fase 3 (Edición e divulgación de contidos). Nesta última fase déuselle prioridade ás actividades
encamiñadas a informar os beneficiarios directos e indirectos do proxecto, editando e divulgando os
resultados obtidos ao longo da súa execución e utilizando para iso todos os medios ao noso alcance.
Estas accións consistiron na posta en funcionamento dunha web e dous servidores cartográficos -un
xeral e outro exclusivo para ofrecer os datos meteorolóxicos- en Internet, a distribución dunha publicación
técnica, así como a celebración de varios encontros e dun seminario ao final do proxecto.

En canto á adaptación dende o punto de vista temporal das tres fases ao período de execución do proxecto,
aínda estando claramente diferenciadas, solápanse en boa medida ao longo do tempo. Isto é debido,
fundamentalmente, ao distinto punto de partida dos diferentes subproxectos que o conforman. Así, por

metodoloxía
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exemplo, nos subproxectos que xa existían e a metodoloxía dos cales estaba estudada, depurada e aplicada,
pasouse directamente á recompilación dos datos (unicamente da área ampliada).Pola contra, naqueles
subproxectos novos e nos que cremos que se considerou especialmente importante o aspecto metodolóxico,
grande parte do tempo dedicouse ao deseño e análise desas metodoloxías, pasando a xestión das bases de
datos e a aplicación empírica a un segundo plano e, moitas veces, unicamente nunha área piloto da zona de
intervención. En canto á difusión e divulgación, dende o principio, a nosa intención foi que tivese lugar dunha
forma máis continuada e dirixida a grupos máis pequenos xa dende unha etapa temperá, combinándoa na
medida do posible coas accións formativas.

No que se refire á xestión da participación, a continuación resúmese graficamente qué socios participan en qué
subproxectos, sinalando cunha cela de cor o socio que actúa como coordinador. Os subproxectos verticais
contan cun coordinador (galego ou portugués indistintamente), mentres que os transversais contan con dous
coordinadores (un galego e outro portugués).

Estrutura funcional: dirección, xestión, avaliación

A estrutura funcional do SIGN II baséase nun dobre mecanismo de seguimento, un interno, responsable da
dirección e xestión e outro, externo, responsable da avaliación.

Como xa se comentou, o mecanismo de seguimento interno é de tipo piramidal:

metodoloxía
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Comezando pola base da pirámide, diremos que está constituída por tantas UNIDADES DE INTERVENCIÓN (UI)
como socios participantes e, máis concretamente, polos técnicos directamente implicados de cada organismo
ou entidade. Os técnicos, polo tanto, poden colaborar nun ou en varios subproxectos dependendo das
características e requirimentos concretos. Así, cada subproxecto está, constituído por un número variable de
técnicos, pero sempre coordinado por un COORDINADOR DE SUBPROXECTO ou por dous -un de cada país-
no caso dos subproxectos transversais. Esta é a persoa encargada de facer funcionar dende o punto de vista
técnico o seu subproxecto. Os seus cooordinados transmitiranlle por escrito información das tarefas
desenvolvidas mediante as FICHAS POR ACCIÓN que lle entregarán para que poida elaborar o correspondente
INFORME CUATRIMESTRAL DE SUBPROXECTO acompañado do “contraste de cronograma”. Neste reflíctense
graficamente os traballos realizados ata o momento e durante o período en análise concreta: en qué actividades
se traballou, qué socios, etc., a xeito de un “histórico” moi visual. A continuación, o informe cuatrimestral con
toda a súa documentación, transmítese ao ÓRGANO TÉCNICO DE XESTIÓN (OTG), integrado por un
representante de cada socio. Este órgano é o encargado de realizar o seguimento e control das tarefas técnicas,
propoñendo para iso as modificacións que se consideren pertinentes no caso de que se produzan desviacións
respecto ao cronograma inicialmente formulado. Con estas achegas o Órgano Técnico de Xestión redactará o
INFORME CUATRIMESTRAL que será elevado á COMISIÓN TRANSFRONTEIRIZA DE DIRECCIÓN (CTD) para
que lle dea o visto bo. A periodicidade das reunións do OTG será cuatrimestral, aínda que se poderán celebrar
reunións extraordinarias sempre que se considere necesario. A CTD -integrada polo Xefe de Fila e por un
representante de cada unha das demais entidades partenarias- é o órgano encargado de dirixir, coordinar e
aprobar os informes cuatrimestrais, que haberán de ser enviados unha vez aprobados o Xefe de Fila.

No que respecta ao sistema de seguimento externo correu a cargo de dous avaliadores -un español e outro
portugués-, independentes de calquera dos membros que integran o partenariado, e se denominou COMITÉ
DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN. O seu seguimento dos traballos mantívose ao longo de todo o período de
execución, acudindo a diversos eventos relacionados co SIGN II, tanto en calidade de convidados como de
participantes. Paralelamente, cando o consideraron oportuno, puxéronse en contacto cos socios para coñecer
de primeira man a evolución dos traballos. Á súa vez, e para que o partenariado puidese contar cunha
valoración fiable e contrastada da execución do proxecto, o Comité entregou un INFORME INTERMEDIO e un
INFORME FINAL.

Organización interna dos subproxectos

Para cada subproxecto deseñáronse dous cronogramas de accións enmarcados dentro do cronograma xeral
do proxecto e, á súa vez, dentro das tres fases ou actividades deste. A xeito de resumo:
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A organización do traballo desta forma outorga a vantaxe de que se dispón dun marco uniforme para realizar
o seguimento, sen prescindir da flexibilidade suficiente como para que cada grupo de traballo se adapte ás
características do seu subproxecto. Estas cuestións non son banais. Recordemos que se trata de once
subproxectos de índole moi variada e que integran a dedicación de moitas persoas durante moitos meses. En
cada caso, tanto o número de accións, como a súa duración, como o seu encadramento nunha das tres
grandes fases, están condicionados polas características específicas do subproxecto, sendo estes moi
diferentes entre si. A medida que se vai xerando a información convenientemente revisada e validada, e tendo
en conta, tanto o marco institucional como as especificacións das Normas e Servizos que son de aplicación
a cada caso, incorpóranse á IDE. Intégranse conxuntamente cartografía, datos alfanuméricos, imaxes de
satélite e metadatos. Finalmente, mediante varias aplicacións servidor e cliente, póñense a disposición do
público. Os mencionados procesos resúmense no seguinte gráfico. En próximos apartados serán
desenvolvidos e explicados pormenorizadamente.

metodoloxía
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Introdución

O establecemento dunha Infraestrutura de Datos Espaciais require da adopción dun conxunto de estándares
e da súa implementación, facilitándonos así os procesos de interoperabilidade. Estes procesos de
estandarización permiten a comunicación, minimizando custos na actualización da información e maximizando
a utilización e a estabilidade dos produtos da información.

Existen dous organismos internacionais encargados do desenvolvemento de estándares comerciais: o WWoorrlldd
WWiiddee  WWeebb  CCoonnssoorrttiiuumm  ((WW33CC)) [1], que desenvolve tecnoloxías interoperativas (especificacións, liñas mestras,
software e ferramentas) para guiar a Web cara a o seu máximo potencial a través do desenvolvemento de
protocolos e pautas que aseguren o seu crecemento futuro, e OOrrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  SSttrruuccttuurreedd
IInnffoorrmmaattiioonn  SSttaannddaarrddss  ((OOAASSIISS)) [2], organización que dirixe o desenvolvemento, converxencia e adopción de
estándares abertos para a sociedade da información.

Baixo a influencia dos seus amplos dominios atópanse outros dous organismos mundialmente recoñecidos e
intimamente relacionados, encargados de xerar os principais estándares para a información xeográfica dixital,
estes dous organismos son:

- IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttaannddaarrddss  OOrrggaanniizzaattiioonn ((IISSOO)) [3], que a través do seu Comité Técnico 211 traballa nun
conxunto de normas orientadas á transferencia de datos xeográficos e á interoperabilidade entre eles.

- OOppeenn  GGeeoossppaattiiaall  CCoonnssoorrttiiuumm  ((OOGGCC))  [4], organización internacional que lidera o desenvolvemento de
estándares en servicios xeospaciais. Encárgase de elaborar documentos técnicos (OpenGIS®) que
detallan interfaces e codificacións que os desenvolvedores de software usan para construír as súas
interfaces ou codificar os seus produtos e servizos interoperables.

Os documentos Abstract Specification subministran un modelo de referencia para o desenvolvemento
dos documentos OpenGIS Implementation Specifications, escritos para unha audiencia máis técnica e
que detallan a estrutura da interface entre diferentes compoñentes de software.

Unha especificación de interface considérase que está a un nivel de implementación se, cando é
implementada por dous softwares distintos os compoñentes funcionan nesa interface.

Actualmente estas dúas organizacións compleméntanse xerando ISO estándares estáticos que son orientados
cara á industria por parte de OGC.

A nivel europeo e atendendo ás necesidades sociais en temas ambientais e de conservación dos recursos
naturais xerouse a directiva IInnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  SSppaattiiaall  IInnffoorrmmaattiioonn  iinn  EEuurrooppee  ((IINNSSPPIIRREE)) [5], Directiva 2007/2/EC
do Parlamento Europeo e do Consello do 14 de Marzo de 2007 na que se establece a Infraestructura para a
Información Espacial na Comunidade Europea, publicada no boletín oficial o 25 de abril de 2007 e efectiva
dende o 15 de Maio de 2007. Nesta directiva prevese o establecemento duns servizos de rede nos que será

normas e estándares

INFRAESTRUTURA DE DATOS ESPACIAIS PARA O TERRITOTIO RURAL DE GALICIA-NORTE DE PORTUGAL SIGN II 19



posible localizar, transformar, visualizar e descargar conxuntos de datos espaciais de modo que sexan
interoperables empregando para iso, cando sexa posible, normas internacionais xa establecidas.

Obxectivos

O noso principal obxectivo dentro do proxecto SIGN II foi a adopción dos principais estándares definidos polos
diferentes organismos de estandarización no ámbito da información xeográfica en formato dixital, de modo que
nos permitise a máxima interoperabilidade nos servizos ofrecidos.

Debemos ter en conta que os procesos de estandarización son continuos, con aparición de novos estándares
e outros en proceso de elaboración (borradores) ou revisión; ademais, os estándares pasan posteriormente
por procesos de implementación que seguen unha serie de especificacións definidas polos propios
organismos de estandarización, implementación que é máis ou menos custosa dependendo da norma a
tratar, así atopámonos aínda en fases incipientes en canto ao cumprimento dos diferentes estándares, non
obstante tanto a adopción dos xa existentes, como o seguimento dos que están en elaboración, permite un
achegamento á súa posterior adopción.

Por este motivo, foi a nosa intención implementar os estándares xa existentes, así como guiarnos polos
borradores á data actual nos casos en que a norma non sexa efectiva, definindo o seu tipo, contexto e versión.

Este tipo de estándares afectan a diferentes niveis da información xeográfica: modelo de referencia, perfís,
esquemas espaciais e temporais, catálogo, sistema de referencia, metadatos, servizos ou representación, polo
que se tratou de implementar a norma correspondente en cada un dos niveis.

Metodoloxía

Seguíronse unha serie de fases para intentar abranguer os obxectivos descritos no apartado anterior:

Na primeira foi necesario documentarse acerca das normas que afectaban a cada un dos niveis da información
xeográfica: datos, acceso aos datos, acceso e descubrimento dos servizos, servizos integradores e interface
de usuario, así como a xerarquía ou relacións existentes entre elas.

Posteriormente nunha segunda fase levouse a cabo a súa implementación.

Na terceira e última fase procedeuse a análise ou control de calidade dos procesos de implementación.

Resultados

No apartado de ddaattooss tratouse de unificar os modelos existentes para cada un dos subproxectos, creando unha
aplicación web para xerar o catálogo de fenómenos. Este catálogo permite a creación, edición, busca e saída
en diferentes formatos de cada un dos fenómenos introducidos no catálogo e nos 4 idiomas contemplados.
Para a creación desta aplicación baseámonos na ISO 19110, Geographic information - Methodology for feature
cataloguing [6], asociando cada un dos fenómenos ás listas temáticas contempladas por INSPIRE nos seus
anexos I, II e III. (Táboas 1 a 3)
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Para xerar o sseerrvviizzoo  ddee  ccaattáállooggoo pensouse inicialmente en seguir o Núcleo Español de Metadatos (NEM v1.0)
[7], este considérase un perfil (tal e como o define ISO 19106, Geographic information - Profiles [8]) de ISO
19115 e que se entende como o mínimo recomendable pola súa relevancia e significado. Na súa definición
interviñeron as dúas normas de metadatos máis esenciais: ISO 19115, Geographic information - Metadata. [9]
e Dublín Core Metadata [10].

Non obstante, a familiarización que os diferentes subproxectos de traballo presentaron no uso das aplicacións
xestoras de metadatos fíxonos decantarnos pola adopción do perfil INSPIRE da ISO 19115, perfil contido nas
dúas aplicacións máis empregadas na xeración dos metadatos, CatMdEdit e MIG.

Como complemento á norma ISO 19115 Geographic information - Metadata. [9] elaborouse a ISO 19115,
Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data [11] e a ISO 19139,
Geographic information - Metadata - XML schema implementation [12], que proporciona un mecanismo para
envorcar o contido dos metadatos definidos de acordo a ISO 19115 en XML.

A iinntteerrffaaccee é definida pola especificación OGC, Catalogue Service Implementation Specification v2.0.2.[13].
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O sseerrvviizzoo  ddee  ttooppoonniimmiiaa segue as especificacións establecidas polo Modelo de Toponimia de España (MNE
v1.2) [14]. Este modelo permite o establecemento dun sistema de referencia baseado en identificadores
xeográficos segundo a norma ISO 19112, Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers
[15] e a implementación de servizos de toponimia tal e como os define Open Geospatial Consortium (OGC).
Para este modelo tivéronse en conta aquelas normas ISO relativas a aspectos de calidade (ISO 19113,
Geographic information - Quality principles [16], ISO 19114, Geographic information - Geographic information
- Quality evaluation procedures [17]) e á descrición dos datos xeográficos mediante metadatos (ISO 19115,
Geographic information - Metadata [9]).

O SSeerrvviizzoo  ddee  TTrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  ccoooorrddeennaaddaass desenvolveuse baixo as directrices definidas por OGC (OpenGis
Coordinate Transformation Service Implementation Specification v1.0 [18]), servizo que permite a importación
de datos salvando o inconveniente creado polo uso de distintos sistemas de coordenadas.

O SSeerrvviizzoo  ddee  MMaappaass vainos permitir visualizar mapas xeorreferenciados a partir de información xeográfica. Este
servizo segue as recomendacións do Consello Superior Xeográfico [19]. Nelas recoméndase que o servizo de
mapas sexa conforme á especificación de OGC, Web Map Service (VMS) Implementation Specification v1.3
[20], aprobada como ISO 19128, Geographic Information - Web Map Server Interface [21], na que se definen
as operacións para obter unha descrición dos mapas ofrecidos polo servidor (GetCapabilities), obter un mapa
(GetMap) e consultar información sobre as entidades mostradas no mapa (GetFeatureInfo). Así mesmo,
recomendase o uso da especificación OGC, Styled Layer Descriptor Implementation Specification, v1.0 [22]
como unha extensión do WMS que permita unha simbolización definida polo usuario e da especificación OGC,
Web Map Context (WMC) [23], que describe como salvar unha imaxe de mapa composta de diferentes capas
de diferentes Web Map Servers, de modo que se poida recuperar automaticamente no futuro.

O SSeerrvviizzoo  ddee  aacccceessoo  aaooss  ddaattooss  aaooss  ddaattooss  xxeeooggrrááffiiccooss segue a especificación OGC, Web Feature Service
(WFS) Implementation Specification v1.1 [24], contemplada tamén como ISO 1142, Geographic Information -
Web Feature Service. Esta especificación define interfaces para o acceso a datos e á realización de operacións
de manipulación das entidades xeográficas.

O SSeerrvviizzoo  WWeebb  ddee  LLooccaalliizzaacciióónn  ddee  RReeccuurrssooss  ee  IInnffrraaeessttrruuttuurraass permite a localización de recursos situados a
unha distancia determinada dunhas coordenadas dadas.Este servizo está baseado na especificación de
OGC, Location Service (OpenLS) Implementation Specification: Core Services v1.1 [Part 3. Location Utility
Service] [25].

O SSeerrvviizzoo  ddee  llooccaalliizzaacciióónn  ddee devolve as coordenadas xeográficas ao introducir un  tamén está baseado na
especificación de OGC, Location Service (OpenLS) Implementation Specification: Core Services v1.1 [Part 3.
Location Utility Service] [25].

O SSeerrvviizzoo  ddee  ppeerrccoorrrriiddoo  óóppttiimmoo, utilizado para o cálculo de rutas está baseado na especificación de OGC,
Location Service (OpenLS) Implementation Specification: Core Services v1.1 [Part 5. Route Service] [25].

Para avaliar os nosos resultados, entendidos como nivel de interoperabilidade alcanzado por parte dos nosos
servizos ofrecidos no proxecto comprobáronse en aplicacións externas de ámbito IDE. Para iso tomouse como
referente a Infraestrutura de Datos Espaciais de España (IDEE) [26], así como outra serie de aplicacións como
gvSIG [27] ou uDig [28].

Ao mesmo tempo comprobáronse a interoperabilidade existente entre servizos ofrecidos por outras IDEs no
noso visualizador (VMS).

En ambos os dous casos detectamos unha variación en canto ao nivel de interoperabilidade, feito que obedece
principalmente ao estado incipiente dos labores de implementación que están a abordar as diferentes IDEs e
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cuxa causas principais son a utilización de diferentes versións das diferentes regras de implementación e parcial
cumprimento dos estándares. Debemos ter en conta que tanto a elevada complexidade dos estándares, así
como o seu propio dinamismo pode levarnos a este feito ata que non sexan implantadas definitivamente unhas
recomendacións a seguir por todas as IDE.

Conclusións

As infraestruturas de datos espaciais estanse a converter no principal recurso de acceso aos datos e servizos
xeoespaciais por parte dos cidadáns, administracións públicas ou privadas. A un nivel superior as IDEs están
empezando a formar parte imprescindible no mecanismo que facilita a toma de decisións por parte dos
organismos xestores. Este feito faise máis relevante en casos de emerxencia, epidemias, ou control medio
ambiental en casos de aplicación para áreas globais; é especialmente nestes casos nos que as aplicacións
transnacionais deben ser efectivas e polo tanto as diferentes IDEs interoperables.

Este grao de intereoperabilidade conséguese unicamente baixo o uso de estándares codificados e de interfaces
apropiadas baseadas en implementacións estructuradas e consistentes.

No caso que nos ocupa, este feito ten unha maior relevancia no momento en que se trata de unificar
información xerada por organismos de diferentes países.

A adopción das diferentes normas e estándares internacionais por parte dos servizos que se ofrecen dentro
deste proxecto garante a súa integración nos sistemas actuais de xestión da información xeográfica,
alcanzando o máximo grao de interoperabilidade do que a día de hoxe se é capaz e posibilitando así en enorme
medida a difusión da información xerada.
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A infraestrutura tecnolóxica é, xunto cos datos e metadatos, e o marco institucional, un compoñente esencial
dunha infraestrutura de datos espaciais.

A arquitectura teórica para soportar esta infraestrutura de datos espaciais debería estar baseada no uso de
dous nodos, un por cada país. Esta sería a mellor forma de demostrar que os principios que sustentan a
tecnoloxía usada nas IDE’s (harmonización e interoperabilidade) funcionan neste proxecto transfronteirizo.

Nun principio criamos que a mellor forma de traballar era utilizando dous conxuntos de datos harmonizados,
e que cada un deles conservase algunhas das súas peculiaridades. No desenvolvemento do proxecto,
debido a recortes no presuposto deste no seu inicio, decidiuse que só se ía utilizar un nodo cos datos dos
dous países.

Polo tanto, o soporte final da IDE SIGN II residirá no nodo creado no SITGA en Galicia, ata que algunha das
entidades portuguesas dispoña dunha infraestrutura tecnolóxica capaz de facer funcionar os servizos e
aplicacións desenvolvidos neste proxecto.

Estes servizos e aplicacións desenvolvéronse sobre unha tecnoloxía modulable que nos vai permitir distribuilos
sobre diferentes nodos.

Infraestrutura tecnolóxica

Para soportar este nodo, dispoñemos dun conxunto de servidores para almacenar a información e as
aplicacións. Utilízase un servidor con base de datos ORACLE 10 G para almacenar a maior parte da cartografía
vectorial e os datos alfanuméricos asociados, e outro equipo cunha cabina de datos para almacenamento, de
maneira que temos almacenadas as ortofotos e as imaxes de satélite. As aplicacións e os servizos execútanse
nun conxunto de servidores organizados por un balanceador de carga.

As características técnicas da infraestrutura tecnolóxica que vai soportar a IDE SIGN II son as seguintes:

- Tecnoloxía baseada en Geomedia Webmap Professional 6.0 de Intergraph (con 12 Map Servers en
cada servidor) cos intérpretes precisos para XML e demais estándares Open GIS.

- Seis servidores de rack compacto dá serie PRIMERGY RX300 S2 de Fujitsu Siemens. Consta de dous
discos duros na primeira canle de 73 GB a 15.000 rpm configurados en RAID1 onde se sitúa o sistema
operativo e tres discos duros de 73 GB a 15.000 rpm na segunda canle configurados en RAID5 onde
se sitúan os datos.

- Como balanceador de carga por hardware, utilízase un RADWARE Web Server Director, que asegura
a total dispoñibilidade, optimización de ancho de banda e aumento da seguridade no servidor
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cartográfico. - Existe comunicación entre este equipo e as aplicacións para detectar as sobrecargas e
as caídas de software, de forma que reenvía as peticións a outros servidores.

- O sistema operativo utilizado nos servidores é Windows 2003 Server SP2, con servidor web IIS de
Microsoft.

- Tamén temos outro servidor da serie PRIMERGY RX200 S3 de Fujitsu Siemens con sistema operativo
SuSE Linux 9 Enterprise dispoñible para servizos.

- O xestor de bases de datos utilizado é ORACLE DATABAse 10 g Release2 ENTERPRISE EDITION.

Esquema de almacenamento

Despois dos traballos de determinación de metodoloxías de harmonización de datos realizados en cada un dos
subproxectos, traballouse na definición dos modelos de datos de cada un deles. Estas definicións van formar
un catalogo que cumpra coa norma ISO 19110, na que se contemplan as características que ten, ou debe ter
cada un dos elementos residentes nesta IDE.

Estes labores forman parte da fase de harmonización de datos, previa ao almacenamento destes en cada
unha das bases de datos. Aínda que dunha forma lóxica ou de organización do proxecto, sempre falamos de
10 bases de datos, realmente o almacenamento físico vaise organizar en catro repositorios físicos en función
do tipo de datos de orixe: vectoriais, ráster, alfanuméricos e metadatos. Estes últimos, aínda que son datos
alfanuméricos, considerámolos separados dos demais deste tipo para distinguilos claramente.

Unha vez organizados os datos, a difusión ou diseminación destes realizarase mediante as aplicacións e
servizos que comentamos no seguinte capitulo.
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Os metadatos almacénanse nunha base de datos creada ao efecto usando a tecnoloxía que nos proporciona
o produto Geomedia Pro 6.1. Aínda que a súa adquisición se realizou con outros produtos diferentes,
aproveitamos as funcionalidades deste produto pola súa integración á hora de realizar as buscas sobre as
entidades gráficas almacenadas na base de datos.

A información ráster estará aloxada nun servidor cunha cabina de discos que permitirá o almacenamento de
todas as ortofotos, imaxes de satélite, modelos dixitais do terreo e mapas nese formato. Estes datos
almacenaranse en forma de ficheiros, xeralmente en formato ECW.

Respecto aos datos vectoriais, almacenaranse en dous tipos de formatos: por un lado, os datos menos
susceptibles de modificación e/ou actualización estarán gardados en formato SmartStore (un tipo de ficheiro
que almacena datos vectoriais cunha forte indexación) e, por outro, os datos temáticos, con maior nivel de
cambios, estarán almacenados en Oracle Spatial. Tamén os datos alfanuméricos, dos subproxectos BDRUR,
BDTUR e BDSTAT estarán neste mesmo repositorio, xunto cos metadatos.

Esquema de aplicacións

Imos utilizar unha arquitectura de tres capas, de forma que disporemos de dous servidores físicos para a capa
de datos, un para Oracle e outro para os ficheiros de imaxe. Para a capa de aplicacións (ou cálculo), imos ter
entre tres e seis servidores en balanceo de carga, para soportar a xeración de mapas e realizar os cálculos e
modelizacións necesarias para elaborar novas capas de información sobre estes. E na capa de usuario,
prepararemos unhas interfaces de doado uso que van permitir o acceso a todos os datos e servizos.
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Na capa de aplicacións de servidor, imos basear a elaboración de mapas no software Geomedia Webmap Pro
da empresa INTERGRAPH, que é o que vén utilizando o servidor cartográfico do SITGA dende o ano 2001 para
a publicación en web da súa cartografía. Con esta familia de programas e os seus complementos, tamén
estamos a poñer en marcha unha serie de servizos que cumpren coas especificacións de OGC. Aínda que non
todos os servizos desta IDE van ser elaborados con Geomedia, tamén se van a dispoñibilizar accesos a datos
e servizos dende diferentes tecnoloxías.

Esta capa vai ser a responsable de acceder aos datos e preparar os mapas para cada un dos servizos e
aplicacións cliente. Como comentabamos no apartado de infraestrutura tecnolóxica, estas aplicacións de
servidor van correr en 7 servidores regulados por un balanceador de carga, de forma que o usuario só vai ser
un nodo e este dispositivo vai repartir as peticións entre os diferentes servidores de forma que cada unha delas
vaia ao servidor correspondente que menos ocupado estea.

Acceso á IDE

Como se comenta no apartado de Produtos e servizos a dispoñibilizar, o acceso a este nodo realizarase
fundamentalmente a través do xeoportal, pero non sempre vai ter que ser con esta funcionalidade. Os usuarios
con aplicacións SIX de escritorio teñen a posibilidade de interoperar coa información do proxecto SIGN II con
estás, dunha forma transparente e doada.

Deseñouse unha grande cantidade de servizos para utilizar os datos da forma máis flexible posible. Cumprindo
os estándares OGC, puxeron en marcha os servizos recomendados pola directiva INSPIRE de busca,
descubrimento, visualización e descarga de datos. Non obstante, os datos do SIGN II non só poden interactuar
cos datos SIGN II con este tipo de servizos -que aínda que sexan efectivos, ás veces quedan un pouco escasos
en funcionalidades-. Para gañar en versatilidade, deseñáronse outra serie de servizos que consideramos moi
útiles no manexo da información por parte do usuario. Trátase de servizos que permiten a elaboración de
mapas temáticos, cambio de sistemas de coordenadas, descarga de ficheiros e produtos, etc.

Os servizos Web definidos son reutilizables e operan entre se seguindo estándares abertos definidos sobre
protocolos e formatos Web ubicuos como HTTP, XML e SOAP. Esta elección facilita a interoperabilidade e
permite a implementación dun amplo rango de aplicacións e ferramentas baseadas na IDE para crear e manter
a información espacial existente.

Características da arquitectura IDE SIGN II

Esta organización técnica facilita a interoperabilidade. Podemos concibir a organización do proxecto como
unha serie de base de datos temáticos na que cada unha se corresponde cun tipo de datos diferente. Sobre
cada unha pódense aplicar un conxunto de servizos que só teñen sentido dentro dese subproxecto. Ademais
necesitan o respaldo de datos que son de uso común por todos os subproxectos.

Para evitar as particularidades de cada subproxecto, a información intercámbiase utilizando exclusivamente o
nivel dos servizos de acordo co paradigma de Arquitectura Orientada a Servizos e a Web Services Architecture
impulsada por Open Geospatial Consortium (OGC).
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Antecedentes

O xeoportal do SIGN II xorde a partir do SIX que se preparou no marco do proxecto SIGN (SIX para o territorio
rural de Galicia-Norte de Portugal). Nel dispoñíase dun visualizador de mapas que permitía cargar diferentes
cartografías, de mapas temáticos predefinidos e tamén se podían construír mapas temáticos a partir de datos
seleccionados polo usuario utilizando a información recollida nas bases de datos do proxecto. Así mesmo,
tamén se podía acceder a servidores web de mapas mediante unha interface desenvolvida para iso.

Este xeoportal dispoñía de servizos baseados en OGC (Open Geospatial Consortium), aínda que as versións
de implementación destes
servizos non estaban totalmente
definidas dende INSPIRE. Entre
outras utilidades dispoñía do
mapa de cartografía básica, da
posibilidade de construír e
personalizar mapas temáticos,
permitía cargar mapas temáticos
xa definidos, facilitaba un servizo
(non OGC) de busca de
topónimos e un servizo (non
OGC) de catálogo de metadatos,
etc. Outra característica do
xeoportal do SIGN era que solo
era compatible co navegador
Microsoft Internet Explorer.

Xeoportal SIGNII: Visor e servizos

O novo xeoportal é compatible con Internet Explorer e Mozilla Firefox e estase a probar a súa adaptación a
diferentes tipos de usuario, xa que dependendo dos permisos, se poderá acceder a diferentes tipos de mapas
con diferentes restricións espaciais. Dispón de varias interfaces para acceder a servizos web, como son a
interface de busca no catálogo de metadatos (CSW) ou Catalog Service Web (que será comentado no apartado
de servizos), que se está a probar para acceder dende unha entrada da lenda. É dicir, pulsando en calquera
entrada da lenda activa accédese aos metadatos correspondentes. O novo xeoportal tamén dispón dunha
aplicación baseada no servizo de toponimia para a busca de topónimos, chamado “Localizador de Toponimia“.
Trátase dunha utilidade de creación de mapas temáticos personalizados, similar ao que había no xeoportal
SIGN, pero ampliado coa introdución dun filtro xeográfico. Tamén está en período de implementación e probas
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unha utilidade para poder engadir
novas capas ao mapa visualizado,
que permitirá ao usuario compoñer
un mapa coa información publicada
no xeoportal.

Outra utilidade é a “Elaboración de
rutas para BDTUR”, baseada no
servizo de percorrido óptimo. Trátase
dun comando para permitir a
elaboración de rutas a medida dun
xeito interactivo sobre o xeoportal,
co obxectivo de utilizar con datos da
base de datos de recursos turísticos
(BDTUR).

Mediante unha interface, o usuario
pode elixir os puntos de inicio e final
de percorrido (entidades de
poboación) e varios puntos de pasos
intermedios (recursos turísticos,
infraestruturas ou poboacións).

O resultado é unha capa que se
pode visualizar no xeoportal e un
listado de puntos de paso coas
correspondentes vías de
comunicación.

Tamén se creou un interface de
consultas alfanuméricas avanzado,
mediante o cal podemos consultar
a base de datos alfanumérica do
SIGN. Dispón dun filtro xeográfico
para seleccionar o territorio sobre o
que realizar a consulta, un ámbito,
o filtro onde se seleccionan os datos e un filtro avanzado onde se indican as operacións a realizar con eses
datos. O resultado pódese descargar ha formato web (HTML) ou ben en formato XLS (Ms Excell).

Simultaneamente implementarse un interface de consultas espaciais con diferentes filtros para definir a consulta
dependendo das necesidades do usuario.

Servizos Web. OGC - Estándares

¿Que é un Servizo Web?

É unha interface capaz de recibir unha petición, activar uns procesos e devolver os resultados. Todo isto, en
Internet e a través de protocolos de rede (HTTP,FTP,SMTP).
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A comunicación entre os
diferentes ámbitos do Servizo
Web realízase mediante XML.

Para establecer un diálogo
coherente entre o WSC (Web
Service Cliente), que envía a
petición e recibe a resposta e o
WSS (Web Service Servidor), que
executa o proceso e envía a
resposta, utilízase SOAP (Simple
Object Access Protocol), que é unha codificación baseada en XML.

Un Web Service, en vez de obter peticións dende un navegador e devolver páxinas Web como resposta, recibe
peticións, mediante unha mensaxe formateada con SOAP, dende outras aplicacións realiza o labor que lle
pediron e devolve unha mensaxe de resposta tamén con formato SOAP.

Isto implica:

- Independentemente da arquitectura e linguaxes de programación utilizadas, tanto o Web Service cliente
como o Web Service servidor terán que ser capaces de enviar, recibir e interpretar SOAP. Isto
conséguese grazas ás diferentes librarías ou obxectos dedicados aos Web Service e baseados en
tecnoloxías como .NET, JAVA, PHP ou PERL.

- A necesidade de obter / dar información sobre o que fai e onde está o Web Service (UDDI)

- A necesidade de obter / ofrecer como interrogar o Web Service (WSDL).

¿Para que serve un Web Service?

Para ter acceso a información e procesos remotos a través de aplicacións Web ou desktop.

Isto quere dicir, por exemplo, que un Web Service pode ser invocado remotamente como unha funcionalidade
máis dentro dunha aplicación SIG desktop, coas vantaxes que: É totalmente invisible para o usuario final, ao
ser un proceso remoto o consumo de recursos é absorbido polo Web Service e a aplicación pode estar
desenvolvida en calquera linguaxe e plataforma.

A finalidade dun Web Service, é a de ofrecer, vender ou alugar un proceso e que este poida ser invocado por
outras aplicacións sen considerar a linguaxe de programación utilizada.

Servizos desenvolvidos na IDE SIGNII

A continuación describiremos os Servizos OGC implantados:

1. WMS. Web Map Service

Trátase dun servizo Web que xera unha vista dun conxunto de capas superpostas dun ou varios servizos, é
dicir, xera cartografía a partir de información xeográfica. Mediante unha petición HTTP permite indicar: capas
a visualizar, estilos a utilizar, formato de imaxe e resolución da imaxe.
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Existen dous tipos de servizos: WMS Básico, onde os estilos están predefinidos e non se poden cambiar e
WMS con SLD, no que os estilos se definen utilizando o estándar SLD (SLD-enabled WMS).

As operacións que soporta o WMS son
GetCapabilities (que informa sobre o servizo), GetMap
(que constrúe e devolve un mapa como unha imaxe)
e GetFeatureInfo (que devolve información acerca dos
obxectos representados nun pixel da imaxe).

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTCCAAPPAABBIILLIITTIIEESS

A solicitude GetCapabilities proporciona información do servizo: información sobre o contacto, nome,
operacións soportadas, linguaxes soportadas e sobre os metadatos da información: lista de capas dispoñibles,
sistemas de coordenadas de cada unha, formatos permitidos, etc.

Exemplo de solicitude GetCapabilities: http://ideg.xunta.es/wms/Request.aspx?request=GetCapabilities

A información que devolve será un ficheiro XML con toda a información do servizo e metadatos da información
citados anteriormente.

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTMMAAPP

A interface GetMap subministrará a información de saída en función do valor dos parámetros pasados a este.

Exemplo de solicitude de GetMap: 

http://ideg.xunta.es/WMS/Request.aspx?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SRS=EPSG:23029&WIDTH=5
12&HEIGHT=512&LAYERS=ortofotos2003,PARROQUIA_200&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image/png&
BBOX=575919,4653400,576169,4653650

A resposta á petición GetMap é esta:

Estamos a probar a adaptación deste servizo para
que permita o acceso a este con parámetros que
axuden a filtrar a información a visualizar.

No que se refire á visualización dos mapas dos
servizos WMS, estamos a probar a posibilidade de
escoller diferentes simboloxías para a información a
mostrar, para isto utilizamos a utilidade que ofrece o
SLD (Styled Layer Descriptor) definido por OGC en
http://www.opengeospatial.org/standards/sld

Un WMS con SLD proporciona funcionalidades
como: utilizar a linguaxe SLD como unha biblioteca,
o desenvolvedor pode definir o estilo, o cliente pode
consultar a definición do estilo, pódese utilizar a
linguaxe para definir novos estilos, o cliente mostra
a información cun estilo propio, o servizo pode
almacenar os novos estilos ou implementar un
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servizo WMS en fervenza, permitindo tamén indicar no estilo a fonte de datos. En definitiva, o WMS úsase
como un “pintor de información xeográfica”.

Os servizos WMS son xerados a través da utilidade GeoMedia WebMap’s WMS Adapter Kit.

2. WFS. Web Feature Service

É o servizo de consulta/descarga de entidades de información xeográfica, cunha linguaxe de consulta e
codificación estandarizados.

Recibe peticións usando o protocolo HTTP e devolve ou modifica os obxectos xeográficos. Pódese utilizar
como mediador, xa que define un interface común para acceder a datos que proveñan de diferentes fontes.

Poden construirse dous tipos de WFS, un WFS básico con funcionalidade de consulta ou un WFS Transaccional
con funcionalidade de modificación de datos.

As operacións definidas son: GetCapabilities e GetFeature, DescribeFeatureType

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTCCAAPPAABBIILLIITTIIEESS

Devolve información do servizo como nome e información do contacto, operacións soportadas, linguaxes
soportadas, etc., así como os metadatos da información: tipos de fenómenos dispoñibles, sistemas de
coordenadas de cada un e operacións soportadas polos fenómenos.

Exemplo de solicitude GetCapabilities: 

http://ideg.xunta.es/wfs/request.aspx?request=getcapabilities

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTFFEEAATTUURREE

Corresponde á petición cos valores do fenómeno solicitado, é dicir: coordenadas das xeometrías, nomes e
identificadores dos elementos que compoñen o fenómeno solicitado.

Exemplo de operación GetFeature: 

http://ideg.xunta.es/wfs/request.aspx?request=getfeature&typename=COMARCA_25

A resposta, en formato gráfico, a unha solicitude GetFeature feita dende unha aplicación GIS é a seguinte:
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OOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEESSCCRRIIBBEEFFEEAATTUURREETTYYPPEE

Enviándolle como parámetro o tipo ou tipos de fenómeno (Feature Type) que queremos, devólvenos o esquema
do fenómeno solicitado: tipo de xeometría do fenómeno, tipo de dato de cada campo, etc.

Exemplo de operación DescribeFeatureType:

http://ideg.xunta.es/wfs/request.aspx?request=DescribeFeatureType&typename=COMARCA_25

3. CSW. Catalog Service for Web

Servizo de Catálogo de Metadatos, almacén ou repositorio de Metadatos sobre conxuntos de datos e/ou
servizos Web, con capacidade de busca e recolección automática.

Implementarse este servizo, co que se pode dispoñer de toda información de metadatos das entidades
dispoñibles no SIGNII, de acordo ás especificacións do OGC Catalog Service versión 2.0
(http://www.opengeospatial.org/standars/cat) accedendo á base de metadatos do SIGN, a cal se está a
adaptar para que siga as pautas do NME (Núcleo Español de Metadatos).
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As operacións soportadas por este servizo son:

GGeettCCaappaabbiilliittiieess que proporciona un ficheiro XML con formato similar aos servizos web OGC, con información
do servizo, metadatos acerca do servizo e as operacións soportadas por este.

Un exemplo desta operación pódese visualizar en:
http://ideg.xunta.es/CSW/request.aspx?request=getcapabilities

Outras operacións de consulta permitidas por
este servizo son: DescribeRecord (describe a
estrutura dos rexistros devoltos polo servizo);
GetDomain (describe o dominio dos valores
que poden tomar os atributos dos rexistros);
GGeettRReeccoorrddss (permite realizar consultas ao
servizo) e GetRecordByID (permite realizar
consultas ao servizo coñecendo o identificador
do metadato desexado). De forma paralela,
estase a probar o ámbito de visualización e
consulta de metadatos do xeoportal SIGNII.

4. WMC. Web Map Context

Esta especificación de OGC en realidade é
máis unha especificación de formato que de
servizo. Especifica un formato XML para salvar
o contexto dun visualizador, permitindo
almacenar as diferentes conexións existentes
a servidores WMS na lenda dun usuario
concreto do xeoportal, co obxectivo de volver
recuperar nunha sesión posterior.

Implementarse os botóns necesarios para
gardar o contexto.

5. Servizo Web de Nomenclator

Tamén se chama Servizo WFS-MNE. O
desenvolvemento deste servizo realizouse
utilizando tecnoloxías Open Source,
empregando, polo tanto, proxectos
consolidados do ámbito dos servizos de
información xeográfica tanto ráster como
vectorial. Este servizo configúrase mediante
proxectos de código aberto multiplataforma.

Este servizo -en período de probas-, respecta
os estándares definidos por Open Geospatial
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Consortium (OGC) para o servizo toponimia. O
protocolo que define este servizo é Web
Feature Server Gazetteer Profile (WFS-G).

O desenvolvemento deste servizo consistiu na
publicación dun servizo WFS-G da base de
datos de topónimos do proxecto.

Un servizo de toponimia WFS-G permite a
consulta de topónimos mediante un protocolo
estandarizado baseado en tecnoloxías
XML/http, que deriva á súa vez do servizo de
distribución de fenómenos xeográficos (Web
Feature Service). É dicir, o protocolo para a
toponimia é un perfil do protocolo xeral de
publicación de entidades xeográficas WFS.

O servidor de datos do SIGNII mantén, de momento en probas, unha base de datos de topónimos empregando
o Modelo Toponimia de España (MNE), que é consultada polo servidor de toponimia. Polo tanto, para o
desenvolvemento deste servizo realizáronse os traballos de configuración e adaptación dun servidor WFS para
o perfil Gazetter, que permite que calquera cliente estándar poida realizar consultas de topónimos da base de
datos do proxecto, seguindo o MNE (WFS-MNE).

6. Servizo WCS

É o Servizo Web de Coberturas, que permite a carga de datos de cobertura xeoespacial (p.e.: MDT ou elevación
dixital). Basicamente serve para descargar arquivos ráster cos que se poderá traballar nun SIG.

Para o desenvolvemento deste servizo utilizáronse tecnoloxías Open Source ou de código aberto, respectando
os estándares definidos por Open Geospatial Consortium (OGC) para a publicación de coberturas. O protocolo
que define este servizo é o Web Coverage Service (WCS).

A xeito de resumo diremos que o desenvolvemento deste servizo consistiu na publicación dun servizo
WCS de Modelos Dixitais do Terreo -que nestes momentos temos en período de ensaio-, así como de
diferentes coleccións de imaxes de satélite do proxecto SIGN II, que permiten servir coberturas por medio
do protocolo WCS (Web Coverage Server) do Open Geospatial Consortium versión 1.0. Así, por medio
deste protocolo serviranse:

- Imaxes de satélite.

- Ortofotos dixitais

- Modelos dixitais do terreo (MDTs).

Estamos a tratar de que o servizo permita a incorporación de series temporais de coberturas.

Simultaneamente a todo o exposto ata o momento deseñáronse e desenvolvido outros servizos baseados en
OGC que pasamos a describir a continuación:
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Consultas socioeconómicas

Consiste nun servizo Web tipo OGC para a publicación da información socioeconómica do Proxecto SIGNII.
Este servizo permite que, ao achegarlle os parámetros necesarios, devolva os datos que se soliciten en formato
XML coa información alfanumérica e un vínculo á información en formato gráfico.

As operacións soportadas por este servizo son GetCapabilities e GetMap

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTCCAAPPAABBIILLIITTIIEESS

A solicitude GetCapabilities proporciona información do servizo e das capas sobre as que se poden realizar as
consultas temáticas.

Exemplo de solicitude GetCapabilities:

http://ideg.xunta.es/Socioeconomicas/Request.aspx?request=GetCapabilities

A información de saída será un ficheiro XML con información sobre o servizo, información de contacto,
operacións soportadas, metadatos, e atributos socioeconómicos dispoñibles para consultar.

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTMMAAPP

A interface GetMap subministrará a información de saída en función do valor dos parámetros pasados a este.

Exemplo de solicitude de GetMap:

http://ideg.xunta.es/Socioeconomicas/Request.aspx?request=GetMap&entidad=SIGN_DEN_POB&atributo=D
EN01&intervalos=16&colorincio=255,255,0&colorfin=80,50,50&metodo=1&formato=1

Os parámetros necesarios na solicitude GetMap son:

- Entidade de entrada (táboa) <entidad>

- Atributo de clasificación (Campo) <atributo> ou un atributo funcional que devolva un variable numérica

- Número de intervalos para agrupar os datos <intervalos>

- Técnica de clasificación <metodo>

- Igual número

- Igual rango

- Desviación estándar

- Cor inicial do gradiente de cor a aplicar < colorInicio > en formato R,G,B podendo valer de 1 a 256
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- Cor final < colorFin > en formato R,G,B podendo variar entre 1 e 256

- Formato: 1. jpg, 2. png

- Rango xeográfico <BBOX> Xmin, Ymin, Xmáx, Ymáx

O resultado á solicitude GetMap será un ficheiro XML coa información relativa ao temático solicitado, un enlace
á información alfanumérica e outro ao mapa en formato gráfico no formato solicitado.

O resultado final da consulta ao Servizo de Consultas Socieconómicas é o seguinte:

Servizo de Transformación de coordenadas Xeográficas a UTM 29 ED50

Trátase dun servizo Web tipo OGC que subministrará o resultado da función de transformación de coordenadas
xeográficas a UTM 29 ED50, mediante un arquivo en formato XML.

As operacións soportadas por este servizo son GetCapabilities e GetTransformationUTM:

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTCCAAPPAABBIILLIITTIIEESS

Deseñouse un servizo de información sobre a utilización do Web Service mediante a solicitude de
GetCapabilities, que subministra a información de uso, as operacións permitidas e os parámetros que debe
proporcionarse a este (o par de coordenadas a transformar).
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A chamada a esta funcionalidade faise mediante a invocación á URL onde se posicione o servizo, pasando
como argumento á instrución request o parámetro GetCapabilities.

Exemplo de solicitude de GetCapabilities:

http://ideg.xunta.es/GEO2UTM/Request.aspx?request=GetCapabilities

A información de saída será un ficheiro XML cun formato similar aos servizos Web OGC.

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTTTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONNUUTTMM

Deseñouse un servizo de información sobre a utilización do Web Service mediante a solicitude de
GetTransformationUTM, que devolve as coordenadas no sistema UTM 29 ED50 a partir das coordenadas
xeográficas como parámetro de entrada, mediante un ficheiro XML.

Exemplo de solicitude de GetTransformationUTM:

http://ideg.xunta.es/Geo2UTM/request.aspx?request=GetTransformationUTM&coordenadas=-8.3,43.2

O resultado é un arquivo XML, xerado polo Servizo, que devolve as coordenadas indicadas convertidas en
coordenadas UTM 29 ED50.

Servizo de Transformación de coordenadas UTM 29 ED50 a Xeográficas

Este Servizo web tipo OGC subministrará o resultado da función de transformación de coordenadas UTM 29
ED50 a coordenadas xeográficas, mediante un arquivo en formato XML.

As operacións soportadas por este servizo son GetCapabilities e GetTransformationGeo.

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTCCAAPPAABBIILLIITTIIEESS

Deseñouse un servizo de información sobre a utilización do Web Service mediante a solicitude de
GetCapabilities, que subministra a información de uso e os parámetros que debe proporcionarse a este (o par
de coordenadas a transformar).

A chamada a esta funcionalidade faise mediante a invocación á URL onde se posicione o servizo, pasando
como argumento á instrución request o parámetro GetCapabilities.

Exemplo de solicitude de GetCapabilities:

http://ideg.xunta.es/UTM2GEO/Request.aspx?request=GetCapabilities

A información de saída será un ficheiro XML cun formato similar aos servizos Web OGC.
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OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTTTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONNGGEEOO

Deseñouse un servizo de información sobre a utilización do Web Service mediante a solicitude de
GetTransformationGEO, que devolve as coordenadas no sistema EPSG:4326 (Xeográficas) a partir de
coordenadas UTM 29 ED50 como parámetro de entrada, mediante un ficheiro XML.

Exemplo de solicitude de GetTransformationGEO:

http://ideg.xunta.es/UTM2GEO/request.aspx?request=GetTransformationGEO&coordenadas=599711.76,4719
093.93

O resultado é un arquivo XML, xerado polo Servizo, que devolve as coordenadas indicadas convertidas en
coordenadas xeográficas (EPSG:4326).

Nestes momentos estamos a ensaiar unha ampliación do servizo de transformación de coordenadas, incorporando
novos sistemas xeodésicos de referencia para facer transformación de coordenadas e o cambio de DATUM.

Servizo Web de Localización de Recursos e Infraestruturas

Este Servizo WEB tipo OGC para a publicación de equipamentos contidos no SIGN, permite a localización de
recursos situados a unha distancia determinada das coordenadas introducidas. Este servizo subministrará os
datos que se soliciten en formato XML, e conterá a información alfanumérica dos equipamentos solicitados e
un vínculo á información en formato gráfico.

As operacións soportadas por este servizo son GetCapabilities e GetEquipamiento.

SSOOLLIICCIITTUUDDEE  GGEETTCCAAPPAABBIILLIITTIIEESS

Proporciona información do servizo, nome, datos do contacto, operacións soportadas e metadatos da
información, tales como datos, entidades, atributos, etc.

Un exemplo desta solicitude é:

http://ideg.xunta.es/equipamentos/Request.aspx?request=GetCapabilities

Esta petición devolverá un ficheiro XML coa información antes citada.

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTEEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO

En función dos parámetros proporcionados á solicitude GetEquipamiento devolve un ficheiro XML con
información dos equipamentos indicados e un link á información gráfica resultante.
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Exemplo de solicitude GetEquipamiento:

http://ideg.xunta.es/equipamientos/Request.aspx?Request=GetEquipamiento&COORD=571896.39,4653642.
32&equipamientos=VERTICE_XEOD_ORDE_INF|COTA|CLAS_FINAL|NOME,VERTICE_XEODESICO_1_ORDE|
COTA|CLAS_FINAL|NOME,VERTICE_XEOD_MARCO_FRONT|COTA1|CLAS_FINAL&distancia=7000&tam=250
,250

Proporciona un ficheiro XML con información dos equipamentos indicados e un link á información gráfica
resultante.

O resultado é o seguinte:

A este servizo poderase acceder mediante aplicacións desktop e aplicacións web.

Servizo de descargas vectoriais a formatos comerciais

Este Servizo web tipo OGC, ao achegarlle os parámetros necesarios, subministrará a información alfanumérica
solicitada en formato XML e un vínculo á información en formato gráfico.

As solicitudes soportadas por este servizo son: GetCapabilities, GetLayersInfo e GetMap.

SSOOLLIICCIITTUUDDEE  GGEETTCCAAPPAABBIILLIITTIIEESS

Proporciona información do servizo, nome, datos do contacto, operacións soportadas e metadatos da
información, tales como datos, entidades, atributos, etc.

Un exemplo desta solicitude é:

http://ideg.xunta.es/Expor2/Request.aspx?request=GetCapabilities
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Esta petición devolverá un ficheiro XML coa información antes citada e que mostramos de forma aplicada no
seguinte exemplo:

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTLLAAYYEERRSSIINNFFOO

Esta solicitude subministra información das distintas clases de entidade sobre a que se vai solicitar información.

Exemplo de solicitude de GetLayersInfo:

http://ideg.xunta.es/Expor2/Request.aspx?request=GetLayersInfo&Feature=1

Devolve un ficheiro XML coa información das Features pedidas: Tipo de xeometría, tipo de conexión a BD,
escala mínima e máxima

OOPPEERRAACCIIÓÓNN  GGEETTMMAAPP

A interface GetMap subministrará a información de saída en función do valor dos parámetros pasados a este.

Un exemplo desta solicitude é:

http://ideg.xunta.es/Export2/request.aspx?request=GetMap&FileParam=1&LAYERS=2,3,5,8,11,14&Type=5&C
FG=cfg1.XML&THESCREENMAPMETERS=0.256418796522564&ESCALA=1604984.25631452&BBOX=376
568.2365897,4652135.26523,786431.5478965,4858585.7854263
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Os parámetros necesarios que se deberán incluír nesta operación son:

- FILEPARAM - Nº de ficheiro de configuración

- LAYERS - Capas seleccionadas

- TYPE - Tipo de Saída:

1-dgn V7

2-dgn V8

3-DXF

4-GML

5-Shape

- THESCREENMAPMETERS - cadea co valor de relación screen

- CFG - Arquivo XML de configuración de simboloxía

- ESCALA - denominador da escala calculada

- BBOX - Rango de coordenadas

O webservice xerará un ficheiro .zip contendo as layers seleccionadas no formato indicado e coa simboloxía
e escalas determinadas e enviará como resposta un XML que conterá un link a ese ficheiro.

Localizador de (OpenLS)

Este servizo baséase no OpenGIS® Location Services (OpenLS) Location Utility service version 1.1.

Realiza a xeocodificación dun  para o cal é preciso introducir un ou lista de ; devolve as coordenadas
xeográficas.
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A operación soportada no interface é o GeocodeRequest. O punto de entrada ao servizo pódese acceder
explorando o Locate.aspx dunha instancia do servizo.

Este servizo está en período de ensaio coa base de datos de guía completa para todo o territorio SIGN.

Localizador de percorrido óptimo (OpenLS)

Interface soportada por o o OpenGIS® Location Services (OpenLS) Route service version 1.1.

Ao intereface pódese acceder por calquera aplicación OpenLS para cálculo dunha ruta. Débese de especificar
un punto de partida e un punto de destino, e opcionalmente puntos de percorrido, a ruta preferida (autoestrada,
estrada, etc.) ou o medio de transporte preferido (tren, autobús, etc....).

A operación soportada na interface é a DetermineRouteRequest.

Ao punto de entrada ao servizo pódese acceder explorando o Route.aspx dunha instancia do servizo.

Este servizo complementado co servizo de localización de estanos permitindo crear facilmente un ámbito
cliente onde se poida calcular a ruta óptima entre dúas, poñendo tamén de paso.



subproxectos



Introdución

O subproxecto BDREF expúxose desde o seu inicio como o encargado de prover da información cartográfica
de base que sirva de referencia para todos os subproxectos, conseguindo así unha base común
xeorreferenciada para a cartografía temática.

Para a elaboración das bases cartográficas
de referencia utilizouse a cartografía
existente en diferentes organismos
produtores de ambos os lados da fronteira,
o que limita e nalgúns casos imposibilita
traballar conxuntamente con elas se
previamente non se realizan os traballos de
harmonización e reproxección necesarios.

As bases cartográficas utilizadas proveñen
de tres organismos principalmente: para a
zona galega a Xunta de Galicia e na zona
portuguesa o Instituto Xeográfico do
Exército para a escala 1:25000 e o Instituto
Xeográfico Portugués que marca os
requirimentos técnicos da escala 1:10000.
Esta cartografía é propiedade das Asociacións de Municipios.

Nos procesos de harmonización compatibilizáronse as seguintes materias:

3 conxuntos de datos e 1 modelo xeneralizado

3 escalas de traballo (1/5.000, 1/10.000 e 1/25.000) 

3 proxeccións cartográficas 

4 sistemas de referencia xeodésica 

2 sistemas de referencia altimétricos 

2 tipos de datos (vectorial e raster (mdt)) 

2 programas de análises de Sistemas de Información Xeográfica

No proxecto SIGNII a información contida en BDREF debe servir como marco de referencia para o resto dos
subproxectos, polo que se estableceron dúas escalas de traballo, unha xeneral 1:25.000 e outra específica de
detalle 1:5000 para Galicia e 1:10.000 para Portugal que servirán de referencia para os subproxectos que
traballen a escalas de detalle.

BDREF
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A cartografía 1:25.000 servirá de referencia para todos os subproxectos e ocupará todo a área de intervención,
tanto de Galicia, como de Portugal.

En canto á cartografía a escalas de detalle traballouse sobre un área piloto (Concello de Crecente en Galicia e
as freguesías de Paços, Chaviães e Cristóval en Portugal). Estas zonas piloto seleccionáronse tendo en conta
as áreas de traballo dos subproxectos BDORD e BDSTAT, proxectos que xeraron información temática a estas
escalas e para esta mesma área.

Obxectivos

Un dos obxectivos principais é que as metodoloxías empregadas nesta harmonización sexan trasladables ao
resto do territorio e poidan servir de axuda en traballos cartográficos transfronteirizos entre Galicia e Portugal.
Estes traballos serven así mesmo de base para a utilización destes recursos en futuras IDEs transfronteirizas.

Durante a execución deste subproxecto mantivéronse contactos co proxecto GeoAlex, que traballou na
harmonización das cartografías autonómicas de Estremadura e o Alentexo Portugués, en particular nas
cuestións relativas á harmonización dos modelos e catálogos de entidades.

Metodoloxía

O subproxecto estruturouse nas seguintes accións: 

1. Deseño da estrutura de datos e contido 

2. Adquisición da cartografía xeral do proxecto 1:25.000 

3. Recompilación de cartografía de detalle (entre 1:5.000 e 1:10.000) 

4. Xeneralización, de 1:5.000 a 1:25.000 

5. Definición de procedementos, conversión entre datums actuais e ETRS89 

6. Produción BDREF (Homoxeneización, validación, carga) 

7. Control de calidade 
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1. Deseño da estrutura de datos e contido 

Como primeira actividade desta acción definiuse a liña límite de separación entre as áreas de traballo do
subproxecto en Galicia e Norte de Portugal. Esta liña, de gran transcendencia para o resto dos subproxectos,
expúxose como liña límite dos traballos do proxecto SIGNII e en ningún caso pódese considerar límite fronteirizo
entre nacións. Os límites fronteirizos estarán noutras clases de entidades (features) e serán os que determinan
os organismos competentes nesta materia por cada un dos países. Deste xeito defínese unha única liña límite
coa que ter resolto o problema na captura de información, evitando os solapes e a falta de información.

Para a definición desta liña tivéronse en conta as
seguintes consideracións:

- Na zona de terra correspondente ao SIGNI utilizouse
o límite realizado nos traballos do SIGNI
(subproxectos BDREF, BDUSO e BDSOLO).

- Na zona de ampliación utilizouse o límite de nación
establecido polo Instituto Xeográfico Nacional de
España 1:25.000 e posteriormente adaptada a
elementos visibles na ortofotografía: ríos, muros, etc.

Durante esta primeira fase de deseño definíronse as
estratexias e metodoloxías xerais que se executaron
no resto de actividades e que se irán definindo en
cada un dos apartados.

2. Adquisición da cartografía xeral do proxecto 1:25.000

Esta cartografía ocupa a totalidade da área de intervención, tanto en Galicia como en Portugal.

No caso de Galicia a cartografía 1:25.000 creouse mediante procesos de xeneralización a partir da cartografía
1:5.000 da Dirección Xeral de Urbanismo, posteriormente detállanse as accións máis transcendentes que
levaron a cabo para a xeneralización da cartografía.

En Portugal esta cartografía adquiriuse ao Instituto Xeográfico do Exército coas mesmas capas do primeiro
SIGN xunto con outras capas novas que agora están dispoñibles. Para a harmonización das lendas seguíronse
as correspondencias establecidas no proxecto SIGNI coas modificacións necesarias para incluír as novas
capas dispoñibles na cartografía de Portugal:

- FFCC 

- Rede eléctrica 

- Edificacións 

- Outros Temas (cemiterios, capelas, Instalacións Deportivas…) 

En canto á información de toponimia preparouse unha base de datos para dar soporte ao servizo de
Nomenclátor. Para iso obtivéronse as coordenadas xunto co resto de atributos necesarios para o correcto
funcionamento do Modelo de Nomenclátor de España v1.2, establecido polo Consello Superior Xeográfico
de España. 
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As clases de entidade de toponimia sobre as que se poden realizar as consultas no servizo de nomenclátor
son as seguintes: 

Entidades singulares de poboación

Toponimia carto E5K sen clasificar

Comarcas, concellos, parroquias

NOME_HIDROGRAFIA_200

SERRA_200

TOPONIMIA_COSTA_25

TXT_CUNCA4_50

TXT_CUNCA5_50

TXT_CUNCA6_50

TXT_ENCORO_25

TXT_PORTO_MONTANHA

FARO_25

PICO_200

PORTO_MONTANHA_300

MONUMENTO_NATURAL_25

PARQUE_NACIONAL_25

LIC_5

REFUXIO_CAZA_25

PARQUE_NATURAL_25

RAMSAR_25

RESERVA_NACIONAL_CAZA_25

SITIO_INTERES_NAC_25

ZEPA_25

ZEPVN_5

ZONA_PROTEC_OSO_PARDO_25
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3. Recompilación da cartografía de detalle (entre 1:5.000 e 1:10.000)

As escalas de traballo de detalle seleccionadas en cada un dos países son 1/5.000 para Galicia e 1/10.000
para Portugal. Esta diferenza de escala non presentou ningún problema en canto ás súas características
xeométricas en termos de precisión e grao de detalle dado que son o suficientemente similares como para non
telas en conta, por esta razón os traballos de harmonización centráronse en buscar as correspondencias dos
seus modelos de datos.

Para a zona piloto, en Portugal, a cartografía 10.000 foi realizada a partir das bases existentes na “Associação
de Municipios do Vale do Minho”, en formato DGN multicódigo, que foi necesario converter ó formato SHP. 

Para a realización deste traballo foron necesarios unha serie de pasos previos á conversión, consistentes na
réplica de xeometrías, recuperación dos códigos e carga de atributos, para posteriormente proceder a súa
exportación para o novo formato. 

INFRAESTRUTURA DE DATOS ESPACIAIS PARA O TERRITOTIO RURAL DE GALICIA-NORTE DE PORTUGAL SIGN II 51

BDREF



4. Xeneralización 1:5.000 a 1:25.000

Como se indica anteriormente, para a obtención de cartografía a escala 1:25000 no caso de Galicia,
realizáronse unha serie de procesos de xeneralización a partir da cartografía de detalle 1:5000. Pasamos agora
a describir en que consistiron os procesos de maior transcendencia e que son adicionais aos levados a cabo
no SIGNI

PPuunnttooss  ddee  ccoottaa

Para conseguir unha redución no número de puntos, e que á súa vez estes sexan os máis representativos
realizouse unha intersección espacial con Geomedia entre todos os puntos de cota e a malla escala 1:2000,
elixíndose dous puntos de cada unha das celas, o de maior e o de menor cota. Mediante este proceso
conseguimos reducir o número de puntos nun 70%. Tamén son de gran interese aqueles puntos que
indican o cume, para obtelos seleccionáronse aqueles que teñen maior cota e que á súa vez están incluídos
dentro da área que forman as curvas de nivel nas zonas de culminación dunha estribación montañosa.
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DDeeppuurraacciióónn  ddee  ccaammiiññooss

Outro proceso de importancia foi a depuración dos camiños. En orixe, estes camiños veñen
representados por unha dobre liña, nalgúns casos unha destas liñas paralelas é descontinua. O obxectivo
era obter unha liña continua simple para representar estes camiños a escala 1:25000. Seguíronse os
seguintes pasos. 

En primeiro lugar elimináronse as liñas descontinuas seleccionando as de menos de 8 metros, para a
continuación quedarme coa continua paralela a esta. 

Coas restantes liñas continuas paralelas, creo un buffer sen que se combinen entre eles.

Xero unha xeometría de base e selecciono aquelas áreas de solape. 

Creo a continuación un arquivo object space (.VOS) coas áreas resultantes do solape anterior. Este
arquivo CREAR mediante a aplicación de Geomedia chamada Data Pipe. 

Mediante un proceso automático co software Dynagen xero unha liña central para cada unha das áreas
anteriores. 
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5. Definición de procedementos: conversión entre datums actuais e ETRS89 

O Datum ETRS89 é o sistema de referencia recomendado por EUREF (European Reference Frame,
subcomisión da IAG  Asociación Internacional de Geodesia) establecido a través de técnicas espaciais de
observación. No congreso de EUREF realizado en Italia en 1990 adoptouse a seguinte resolución: A
subcomisión da IAG de EUREF recomenda que o sistema a ser adoptado sexa coincidente co ITRS na época
1989 e fixado á parte estable da Placa Euro-Asiática, sendo designado como ETRS89.

O establecemento do datum ETRS89 da zona continental de Portugal foi efectuado en base ás campañas
internacionais realizadas en 1989, 1995 e 1997, que tiveron como obxectivo conectar convenientemente a rede
portuguesa á rede europea. Nos anos seguintes, toda a Rede Xeodésica de primeira orde do Continente foi
observada con GPS, realizando o axuste mediante o axuste de coordenadas dos puntos observados.

Para realizar dito axuste en España executouse o proxecto REXENTE, neste proxecto observáronse mediante
GPS 1.200 puntos (NAP e ROI) co que se dispuxo das coordenadas ED50 e ETRS89 de devanditos puntos.
Para a transformación efectiva das coordenadas utilízase o arquivo en formato NTV2 que interpola as
correccións para toda a España peninsular mediante o cálculo da transformación de mínima curvatura.

Este ficheiro integrouse convenientemente nos software utilizados no proxecto, desta forma, realízase o servizo
de cambio de coordenadas dun xeito efectivo.

Para incluír a Portugal nesta transformación incluíronse xunto aos vértices rexente (españois) os vértices
medidos nos dous datums na parte de Portugal. O arquivo de transformación de resultado foi calculado no
Instituto Xeográfico Nacional polos integrantes do grupo de traballo para a transición de ED50 a ETRS89,
grupo de traballo na que está presente un representante de Portugal.

Co obxectivo de testar a precisión da transformación das coordenadas do sistema IGeoE a ETRS89 utilizando
ARC-VIEW en comparación cos parámetros establecidos polo IGN (España) realizáronse probas sobre unha
serie de puntos en Portugal.

1. Sobre puntos IGeoE transformáronse a WGS84 utilizando ARC-VIEW.

2. Utilizando Geomedia visualizamos os dous grupos de coordenadas en ETRS89 (Utilizando a malla
NTV2). A diferenza atopada entre as dúas transformacións é de 2.4 metros.

3. Utilizando Geomedia visualizamos os dous grupos de coordenadas en WGS84 (Utilizando a ecuación
de 5 parámetros establecida para o SW de Europa). Neste caso a diferenza entre as dúas
transformacións é de 4.3 metros.

4. É necesario ter en conta que no estudo de erros da malla NTV2 realizado en España sobre unha
mostra de 991 puntos atopouse que o erro respecto ao momento real era de 0.056 m no 95% dos
casos. No caso da utilización da ecuación de 5 parámetros o erro era de 8.47m no 95% dos casos.
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6. Produción BDREF (Homoxeneización, validación, carga) 

Nos traballos relativos a esta acción é onde se executaron os procesos de harmonización das cartografías
dos dous países, adaptando as bases cartográficas existentes ao modelo de datos harmonizado.

No caso de Galicia, sobre a cartografía 1/5.000 da Dirección Xeral de Urbanismo realizáronse as accións
necesarias para adaptalo ao modelo harmonizado consensuado co resto de socios do subproxecto BDREF.

No caso da cartografía de Galicia 1/25.000, resultado da xeneralización da anterior, fixéronse, do mesmo xeito
que a cartografía 1/5.000, as adaptacións necesarias para adaptalo ao modelo harmonizado. Os dous modelos
1/5.000 e 1/25.000 aínda que compatibles, non comparten todas as súas características xa que en Portugal
a cartografía xeral do proxecto e a de detalle proveñen de distintos organismos, distintos sistemas SIG e
distintos modelos de datos.

En Portugal a cartografía xeral do proxecto provén do Instituto Xeográfico do Exercito e o seu modelo de datos
aplícano con software de ESRI. Para a súa posterior adaptación ao modelo SIGN II harmonizado foi preciso
disgregar mediante consultas alfanuméricas as entidades orixinais ás entidades definidas en BDREF.

En canto á cartografía de detalle para Portugal se ha utilizando a escala 1/10.000 producida segundo
requirimentos técnicos do Instituto Xeográfico Portugués e propiedade da Asociación de Municipios do Vale
do Minho. Esta información está multicodificada, utilizando software de Bentley. Para a súa adaptación ao
SIGN II foi necesario sometela a un proceso de conversión para formato ESRI Shapefile a través da réplica de
elementos, para posteriormente realizar as operacións necesarias (similares ás realizadas para a cartografía
1/25.000).

Unha vez obtidas todas as bases cartográficas nos modelos homoxéneos e harmonizados, procedeuse ao case
manual dos elementos, nalgúns casos modificáronse as simboloxías para liquidar as diferenzas provocadas
polos distintos tipos de captura nos dous países.

7. Control de calidade 

A actividade do control de calidade pensouse inicialmente para desenvolver procesos de análises que nos desen
unha idea clara da bondade dos datos fornecidos, en aspectos relativos a exactitude métrica, temática, etc.

As actividades inicialmente deseñadas víronse modificadas para adaptalas ás necesidades creadas polos
servizos IDE do xeoportal SIGN II, co que se deu prioridade a outros aspectos: catálogo, nomenclátor, modelos
de datos, etc.

No caso dos produtores portugueses, estes establecen os seus propios sistemas de control de calidade, polo
que unicamente tería sentido realizar estes controis na parte galega, isto provocaría o desequilibrio desta
actividade cara ao territorio de Galicia, a esta cuestión hai que engadir que para realizar os controis de calidade
sería necesario dispor de datos máis precisos ou realizar os traballos de campo necesarios para obtelos.

É polas razóns anteriormente expostas que se optou por non realizar ningún traballo dentro desta actividade.
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Resultados

Os resultados obtidos neste subproxecto foron en esencia os expostos inicialmente no sector do cronograma
que afecta a BDREF.

Establecéronse as metodoloxías de harmonización das cartografías transfronteirizas a diversas escalas en
cuestións relativas aos modelos de datos, proxeccións cartográficas e Datums.

Avanzouse, respecto do primeiro SIGN, na definición de procesos de xeneralización obtendo novas capas
1/25.000 a partir da cartografía de detalle 1/5.000. Por outra banda realizouse por primeira vez no SIGN a
harmonización de distintas escalas 1:5000 para Galicia e 1:10000 para Portugal, co cal adquiriuse experiencia
en traballos con escalas de detalle que ao mesmo tempo eran de distinta precisión.

Posteriormente aplicáronse todas estas metodoloxías á nova área de intervención co que se dispón dunha
información moi útil para a análise e xeorreferenciación de cartografía na zona transfronteiriza, tanto para o
resto de subproxectos SIGNII como de traballos posteriores.

Para rematar executáronse os traballos necesarios para a utilización desta información no Xeoportal do proxecto
atendendo ás necesidades dos servizos dunha IDE (catálogo, nomenclátor, metadatos, etc.).

Conclusións

Aínda que algúns dos temas tratados neste subproxecto son bastante máis complexos e o seu tratamento
en profundidade requiriría de maior esforzo, o subproxecto permitiu iniciar aos socios nalgunhas cuestións
básicas de cartografía que representan o presente e futuro da cartografía. Facemos referencia especial ás
cuestións derivadas das Infraestruturas de Datos Espaciais (IDEs) e o que levan consigo (modelos de datos,
catálogos, nomenclátor, proxeccións, servizos web xeográficos, etc.). Así mesmo avanzouse en cuestións
relacionadas coa cartografía (xeneralización cartográfica), Xeodesia (Sistemas de referencia), proxeccións
cartográficas e o que é máis importante o coñecemento en profundidade dos recursos cartográficos
dispoñibles en ambos os países.
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Introdución

O subproxecto BDMETEO integra un conxunto de once subproxectos identificados como fundamentais para
perseguir o obxectivo xeral do proxecto SIGN II, ou sexa, crear una Infraestrutura de Datos Espaciais (IDE)
para o Territorio Rural de Galicia e Norte de Portugal que permita dispor de información e servizos ós usuarios
relacionados co medio rural. Este subproxecto xurde ante a necesidade de dispoñibilizar a información
meteorolóxica, recollida en estacións meteorolóxicas automáticas (EMA) localizadas na zona do proxecto SIGN
II (Nut. III do Minho-Lima e Cavado en Portugal, e nas comarcas de O Baixo Miño, O Condado, A Paradanta,
Terra de Celanova, Baixa Limia e A Limia en Galicia) a todos os axentes económicos que a necesiten, no tempo
real ou como base de datos acumulada.

O obxectivo principal do proxecto está relacionado co desenvolvemento dun sistema de información
meteorolóxico transfronterizo a partir da localización, reunión e sistematización e edición da información
xeográfica.

Fundamentalmente, unha estación meteorolóxica automática é unha estación que posibilita a recollida dos
datos meteorolóxicas dunha forma automatizada, nun período de tempo establecido. É un sistema composto
por un conxunto de sensores, que miden, instante a instante, os parámetros climáticos. A información recollida
polos sensores é enviada a unha memoria do sistema, a cal, utilizando como base os valores instantáneos,
determina as medidas horarias dos parámetros meteorolóxicos medidos. Estes datos permanecen
almacenados na memoria do sensor e posteriormente son exportados. Algunhas das opcións de transmisión
destes datos son Cabo RS232; Wireless; Modem Telefónico; Modem GSM; GPRS; Internet.  

Os parámetros meteorolóxicos como a temperatura a
humidade relativa do aire, precipitación, radiación
solar, velocidade e dirección do vento, entre outros,
son fundamentais para unha previsión dos sucesos,
como accidentes fisiolóxicos e biolóxicos na
agricultura, ou para estudar as necesidades hídricas
dos diferentes cultivos agrícolas e ademais, para
analizar as datas máis idóneas para realizar as
actividades agrícolas. No sector forestal, o seu
coñecemento permite estudar as áreas con maior
risco de incendios, ademais doutras aplicacións. Para
a poboación, tanto urbana como rural, o coñecer
estes parámetros permítelles previrse de fenómenos
meteorolóxicos anormais, como as choivas intensas,
xeadas, sarabia e rachas de vento. En protección civil,
seguros e apoio social, como por exemplo alerxias,
planificación e xestión turística,... o rexistro histórico
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destes parámetros é tamén importante no estudo académico de diferentes áreas científicas, para desenvolver
modelos de natureza máis complexa.

Este tema foi entendido como unha parte importante dos obxectivos globais do proxecto SIGN II e como tal,
innovador en relación ao SIGN.

Os socios que forman parte do subproxecto BDMETEO son : Direcção Regional de Agricultura e Pescas do
Norte (DRAPN), Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) y la Universidad de Santiago de Compos-
tela (USC).

Obxectivos

Tendo presente o anteriormente mencionado, BDMETEO ten como obxectivo global facilitar a información
meteorolóxica ós posibles usuarios, principalmente ó sector agrario (agricultores individuais e ás súas
organizacións), empresas industriais e comerciais ligadas á agricultura, escolas e universidades do área agrícola
e a aqueles que necesiten deste tipo de información.

Así, os principais obxectivos de BDMETEO son:

- Inventariar a rede de estacións meteorolóxicas dos socios e de outras entidades que queiran participar
na transferencia de información, como é o caso de Meteogalicia (CINAM - Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible - Xunta de Galicia)

- Contribuír o estudo de métodos e regras para a construción e actualización automática da base de datos.

- Testar metodoloxías para a instalación dun servidor que permita divulgar a información meteorolóxica
vía Internet.

Metodoloxía

Para planificar as tarefas dentro do subproxecto BDMETEO defínese a priori un plan de traballo coas accións
estruturadas ao longo dos dous anos que vai durar dito subproxecto.

Nos parágrafos seguintes descríbese o traballo realizado de acordo coa tipoloxía das accións identificadas no
cronograma anterior.
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1. Inventario das estaciones meteorolóxicas. 

Entendemos aquí por “eessttaacciióónnss  mmeetteeoorroollóóxxiiccaass””  só as estacións meteorolóxicas automáticas (EMAs), xa que
os datos meteorolóxicos que proveñen de estacións meteorolóxicas manuais, a información recóllese
manualmente, resultando tedioso tanto o proceso de definición de métodos de implementación como o de
manutención das estruturas da base de datos.

Seguindo este criterio, identifícase un total de 16 EMAs pertencentes á DRAPN e 7 pertencentes a Meteogalicia
nas que se rexistraron os seguintes indicadores:

- LLooccaalliizzaacciióónn:: identificando a parroquia, concello, provincia e rexión.

- XXeeoorrrreeffeerreenncciiaacciióónn:: rexistrando a latitude, lonxitude e altitude (cadro 2)

- CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  EEMMAA:: marca, modelo, software, modo de comunicación, compoñentes (soporte,
fonte de alimentación e sistema de recollida ou de almacenamento de datos) e sensores (cadro 3)

- CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddooss  sseennssoorreess:: modelo, fabricante, intervalo de medida (amplitude) , precisión,
resolución e capacidade/minuto (cadro 4)

No caso das estacións meteorolóxicas de Galicia, o inventario e caracterización destas estacións integrouse
á base de datos que se creou dentro deste subproxecto. O que non se vai integrar na base de datos son os
valores dos parámetros que recollen as estacións meteorolóxicas xa que estes poden ser accesibles vía Internet
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a través da páxina web wwwwww..mmeetteeooggaalliicciiaa..eess onde os valores dos parámetros das estacións meteorolóxicas
estarán dispoñibles gratuitamente a intervalos de 10 minutos.

2. Metodoloxía de construción e actualización da BBDD

Na construción e actualización da BBDD tivéronse en conta diferenzas existentes en canto aos obxectivos cos
que foron creadas as estacións e á propiedade de ditas estacións, que é un factor determinante á hora de ter
facilidade de acceso aos datos, ás características da rede e aos equipos das respectivas EMAs. En Galicia a
rede de estacións meteorolóxicas non pertence ó socio español que traballa dentro deste subproxecto, a USC,
senón que pertencen á Xunta de Galicia (xestionadas por Meteogalicia). O fin co que se creou a rede de
estacións é climatolóxico. En Portugal, a rede meteorolóxica do sistema de avisos agrícolas de DRAPN pertence
o propio socio do subproxecto, polo que non existen dificultades á hora de dispoñibilizar a información, a
excepción de pequenas limitacións nas series temporais.

Para a integración dos datos fronteirizos é necesario comparar os parámetros e normalizar as series
temporais. Esta validación
temática é acompañada por
unha validación espacial na que
se realiza unha análise da
superficie e dos erros asociados,
resultado das operacións de
inferencia espacial entre os
puntos e valores referentes ás
EMAs. Durante este proceso
obsérvase unha baixa densidade
da rede meteorolóxica,
principalmente nas áreas de
montaña, de forma que se incide
sobre todo no detalle espacial
dos parámetros suxeitos á
interpolación espacial.

3. Recollida e validación dos datos meteorolóxicos.

Esta acción comprende dúas tarefas distintas. Por unha parte, incide sobre a recollida dos datos meteorolóxicos
rexistrados polos sensores de cada unha das EMAs, a través de modems que se comunican coas EMAs e un
ordenador central que almacena a información rexistrada. Os datos recollidos poden ser agrupados en períodos
de 10,15,30,60 minutos ou 24 horas.

Os parámetros rexistrados son: temperatura máxima, mínima e media do aire, humidade relativa, precipitación
acumulada, humectación da folla, radiación solar, velocidade e dirección do vento.

Para comprender o tipo de información recollida, presentamos un cadro resumo dos datos obtidos nunha das
EMAs.
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En relación á segunda tarefa “validación de datos” preténdese establecer e aplicar un software que permita,
de forma automática, validar e corrixir posibles erros nos datos recollidos dos diferentes parámetros, en canto
á falta de datos ou a datos con valores non coherentes.

4. Estudo e proposta de servizos/aplicacións

Unha vez coñecida a realidade das dúas rexións fronteirizas, ábrese un abano de potenciais usuarios e de
aplicacións, da información meteorolóxica que se vai a dispoñibilizar.

Actualmente, en Portugal, a información meteorolóxica é empregada como apoio no sector agrícola a través
dun sistema de avisos agrícolas fitosanitarios que teñen como misión aconsellar aos agricultores do momento
propio para a aplicación dos tratamentos; na racionalización da auga, a través da implementación dun sistema
de avisos para rego dos cultivos agrícolas; no servizo de información ambiental para diferentes usuarios como
o turismo e protección civil, entre outros.

A posibilidade de dispoñer dunha base de datos con información histórica que se actualice de forma continuada
vai a permitir a elaboración de varios estudos, tanto no ámbito da climatoloxía como na definición de estratexias
nas políticas de ordenación agrícola , silvícola e paisaxística.

5. Divulgación no servidor cartográfico vía Internet

Tal como sucede nos outros subproxectos, en BDMETEO estase a producir información temática, resultante
do desenvolvemento das accións que acabamos de describir, que estarán a disposición do usuario a través
do xeoportal.
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Este xeoportal terá dispoñible información en dúas vertentes:

- Producir información de forma interactiva: a través dun servidor cartográfico con capacidade de
navegación, consulta e produción de saídas gráficas.

- Produción directa: acceso aos temas dispoñibles a través de servizos de tipo Web Map Service e Web
Featrure Service (WMS e WFS) que permiten o uso remoto da información directamente en calquera
software cliente SIG (Sistema de Información Xeográfica)

O sistema a implementar baséase nun servidor de base de datos, contido nunha base de datos Oracle e un
software ESRI ArcSDE e nun servidor web, que conten o xerador de mapas ArcIMS, ademais das aplicación
e servizos a dispoñibilizar. Dada a multiplicidade de proxectos e temas que abarca, a aplicación web a
implementar estará baseada nunha “framework” que permita, cun pequeno desenvolvemento, responder ás
múltiples e distintas situacións de usos, a través esencialmente de diferentes procedementos de configuración.

Tendo en conta a directiva INSPIRE e as normas da OGC, o xeoportal soportará a producción de servizos de
consultas, visualización e descarga de datos xeográficos. O servizo de consultas será baseado nos metadatos
definidos para cada tema de información xeográfica.

En termos de política de acceso serán definidos os temas (ou subtemas) a dispoñibilizar libremente. Os
restantes serán postos a disposición dos usuarios de forma restrictiva en función dun esquema de nome de
usuario e contrasinal.

A estrutura do xeoportal obedecerá a unha lista de temas, a partir das categorías temáticas da directiva
INSPIRE, sendo divididos en temas e subtemas, que abarcará o conxunto de información dispoñible. O usuario
terá a posibilidade de cruzar varios temas, de forma que poderá relacionalos entre si.

Sempre que sexa posible, o usuario poderá parametrizar as súas consultas, e ademais, configurar a lenda
asociada a información de saída.

O área da lleennddaa terá un carácter dinámico, en función dos temas seleccionados xerándose a lenda
correspondente. Os ítems da lenda poderán ser seleccionados alternativamente ou na súa totalidade polo
usuario.

O menú pprrooxxeeccttooss pretende
incorporar a información de varios
proxectos relacionados co SIGN II e
que de algunha maneira produza
información coa posibilidade de
representala xeograficamente.

O subministro de datos por accesos
WMS e WFS farase de acordo coas
especificación de Open GIS
Consortium. Por esta vía faranse
dispoñibles temas de acceso público
que permitirán, a calquera software
cliente SIG, acceder a esta
información.

O esquema básico do portal é o
seguinte:
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Resultados

A pesar de que a data de elaboración da publicación, a execución técnica do subproxecto BDMETEO aínda
está en curso, os resultados obtidos son os seguintes:

- Inventario de todas as estacións meteorolóxicas automáticas, xeoreferenciadas e sinaladas no mapa
xeográfico no área do proxecto.

- Base de datos con toda a información relativa a cada unha das estacións meteorolóxicas automáticas.

- Base de datos cos datos meteorolóxicos históricos e actuais.

Unha páxina web aberta ao público en xeral coa posibilidade de acceder aos datos meteorolóxicos rexistrados
en tempo real, e restrinxido para a obtención de información histórica de valores medios diarios, mensuais e
anuais dos diferentes parámetros meteorolóxicos.

Conclusións

A integración dos datos meteorolóxicos nos territorios de fronteira así como a implementación do sistema,
edición e acceso ao xeoportal determinará un aumento significativo do número de usuarios e de aplicacións
asociadas. Actualmente, estes datos presentan unha grande utilidade para planeamento e xestión de
actividades produtivas con fortes necesidades no área de protección civil, apoio social, seguros, saúde pública
e turismo. O cumprimento destes requisitos implica aumentar a cantidade, por acumulación da rede e extensión
da serie temporal, e a calidade dos datos, cun tratamento temático e espacial e normalización dos datos.
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Posteriormente á realización das accións deste subproxecto, deberase continuar actualizando de forma
continuada os datos e ademais terase que definir unha política de normas explícitas e coherentes para a súa
xestión. O acceso debe ser regulado mediante a tipoloxía de usuario (uso interno, outras organizacións da
administración, empresas, centros de investigación, estudantes) e dependendo desa poderase acceder a
distinta información: resolución temporal, actualización e os formatos pretendidos.
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Introdución

O coñecemento do solo, os seus compoñentes, propiedades e clasificación, así como da súa aptitude
agronómica, é un dos elementos fundamentais nos estudos sobre o medio físico, dado que o solo é o soporte
das actividades do home na terra, da produción de alimentos e fibras, actividades extractivas, e a base de
infraestruturas industriais, construtivas, etc. Por outra banda, o solo actúa como sistema fundamental na
regulación da calidade ambiental, é sumidoiro de carbono nos horizontes humíferos e receptor principal de
impactos contaminantes, servindo como axente de filtro e depuración para o mantemento da calidade dos
sistemas hídricos e biolóxicos.

Continuando os traballos comezados co proxecto SIGN, onde se desenvolveu esta temática para o distrito de
Viana do Castelo (Portugal), co proxecto SIGNII abórdase este subproxecto, designado igualmente BDSOL.
Nel ampliase a área de estudio coa incorporación dos municipios do val do Cávado (Amares, Barcelos, Braga,
Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde), que corresponden á área do NUT III (Cávado).

Paralelamente, definiuse unha área piloto dentro do territorio de Galicia, carente de cartografía de solos, para
testar a posibilidade de elaborar unha cartografía común (temática) e continua (espacial), para ambos os dous
lados da fronteira. Definiuse como área piloto a superficie incluída nas comarcas do Baixo Miño e O Condado,
en Galicia, limítrofes cos municipios de Caminha e Vila nova de Cerveira, en Portugal

Obxectivos

Como obxectivo xeral do traballo determinouse a elaboración dunha cartografía de solos e aptitude da terra
para unha franxa piloto e continua do territorio de Galicia e o Norte de Portugal baseado en Sistemas de
Información Xeográfica (SIX), que permitirá a creación dunha metodoloxía para a posterior realización dunha
cartografía conxunta de ambos os dous territorios en toda a súa extensión.

A consecución de este obxectivo terá como resultado directo, a elaboración dos mapas de Solos ás escalas
1:25.000 e 1:100.000 e os mapas de Capacidades Agrolóxicas (Agrícola e Forestal) a escala 1:25.000, da
área piloto de Galicia, correspondente ás comarcas do Baixo Miño e O Condado, así como, os mapas de
Solos e Aptitude das Terras do Distrito de Viana do Castelo (municipios do val do Miño e  do Lima) e municipios
do val do Cávado, área do proxecto SIGN II en Portugal.

Os obxectivos específicos deste subproxecto son:

- Análise da situación actual da información existente na zona de estudio.

- Definición das necesidades ou carencias, en canto a información de base para a realización de mapas
de solos e aptitude da terra en ambas as dúas rexións.

BDSOL
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- Deseño dunha estrutura de datos para a integración da información nunha base SIX conxunta, para a
realización da cartografía continua de Galicia-Norte de Portugal.

- Definición e realización dunha metodoloxía conxunta para a integración da información existente nas
institucións de ambos os dous lados da fronteira.

- Elaboración da cartografía de solos e aptitude agronómica nas escalas 1:25.000 e 1:100.000, para as
comarcas de Baixo Miño e O Condado en Galicia e os municipios do val do Miño, Lima e Cávado en
Portugal.

Metodoloxía

Para a realización do subproxecto BDSOL, foi fundamental o desenvolvemento secuencial dunha serie de
accións e pasos metodolóxicos para a obtención da información final. A metodoloxía de traballo aplicada para
a consecución dos obxectivos, estruturouse en sete accións descritas no cronograma presentado (Táboa 1).

Accións

1. Organización xeométrica e temática da cartografía de solos (Portugal e Galicia)

Esta acción arranca coa recollida de información dispoñible en Galicia e en Portugal e coa revisión da
metodoloxía para a realización de cartografía de solos e aptitude da terra en ambos os dous lados da fronteira,
para lograr, sempre que fose posible, un axuste espacial e temático entre as dúas rexións. Esta
compatibilización será realizada considerando a documentación existente, elaborada a partir de diferentes
premisas, de forma que poida realizarse en cada caso unha dobre lectura que se adapte a algunha das versións
recentes das propostas FAO.
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En Portugal disponse dunha cartografía de solos en formato CAD, a escalas 1:25.000 (para a área agrícola) e
1:100.000 para todo o territorio do proxecto, elaborada seguindo as propostas de clasificación FAO (WRB
1995), realizada polas empresas Agroconsultores Lda. e Geometral e publicadas pola DRAPN (Direción Rexional
de Agricultura e Pesca do Norte).

Por outra banda, en Galicia disponse na actualidade da cartografía (1:50.000) dos solos da provincia de A
Coruña, realizada polos membros que forman o equipo deste subproxecto BDSOL (Calvo de Anta, R. e Macías
Vázquez, F. Publicación Xunta de Galicia. 1999-2004.), seguindo a metodoloxía de clasificación de Unidades
FAO (WRB 2000), que será utilizada tamén na elaboración dos mapas 1:25.000 e 1:100.000 da área do
proxecto, establecendo límites e unidades que permitan a continuidade co territorio de Portugal.

2. Edición SIX da cartografía de solos e aptitude da terra en Portugal

Inicialmente foi necesaria a conversión da información, en formato de cartografía dixital (CAD), a un formato
compatible cun SIX, permitindo desta forma, unha utilización máis práctica da información, ademais dunha
maior facilidade de acceso a esta.

Nesta etapa, os traballos realizados consistiron na corrección da xeometría dos polígonos, establecendo as
relacións topolóxicas que permitiron a integración de todos os elementos cartografados, así como a
estruturación da información contida nas memorias explicativas dos mapas de solo e aptitude da terra e a
transposición desa información para unha base de datos única, posteriormente conectada á compoñente
gráfica do sistema, permitindo desa forma, a presentación das diferentes variables en formato cartográfico.

As etapas foron:

- conversión da cartografía en formato CAD a un formato compatible cun SIX;

- transformación dos elementos “liña” a entidades “polígono”;

- creación de relacións topolóxicas que permitan a integración espacial de todos os elementos
cartografados;

- estruturación da información contida nas memorias explicativas e baleirado da información destas,
para unha base de datos única;

- conexión á compoñente gráfica do sistema;

3. Análises comparativas das lendas da cartografía de solos

Os problemas atopados centráronse no feito de que os mapas de solos dispoñibles en Portugal e Galicia foron
realizados sobre a base de diferentes versións. A cartografía existente en Portugal utiliza como base o esquema
FAO 1995, mentres que en Galicia, onde se traballaba nunha actualización da cartografía existente na versión
FAO 2006, se pretendía realizar un mapa da área piloto nesta última versión (WRS 2006). Esta situación obrigou
á busca dun punto de encontro entre os dous esquemas de clasificación (1995-2006), polo que se decidiu
realizar un traballo de adaptación de ambas as dúas cartografías á proposta FAO 1999. A dispoñibilidade de
datos analíticos dos solos representativos da cartografía de Portugal (solos de cultivo escala 1:25.000), fixo
posible a redefinición das unidades taxonómicas de acordo con esta versión.

Así mesmo, os mapas de aptitude agronómica foron realizados seguindo esquemas diferentes, o sistema de
Clases Agrolóxicas (USDA) en Portugal, e a proposta para a definición da Capacidade Agronómica dos solos
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de Galicia (Calvo de Anta et al., 1992), procurando tamén neste caso un sistema de encontro entre ambos os
dous sistemas.

Os resultados alcanzados permitiron a elaboración dunha lenda común para ambos os dous territorios con
relación aos seguintes apartados: Unidades Taxonómicas de solos, Clasificación, Litoloxía, Relevo, Uso do
Solo, Espesor, Aptitude, Erodibilidad, Risco de Erosión, Aptitude Agrícola e Aptitude Forestal.

4. Desenvolvemento da cartografía de solos e aptitude da terra na área piloto (Galicia)

De acordo coas fases condicionantes deste tipo de traballos, formalizáronse un conxunto de pasos: compra
e preparación do equipamento informático, recollida de información de base (ortofoto dixital xeoreferenciada
- FOGGA/SITGA, base topográfica xeoreferenciada - MTN/SITGA, base xeolóxica en papel - ITGE) e posterior
dixitalización e axuste das bases cartográficas.

Posteriormente comezaron os traballos de elaboración dos mapas de solos e capacidade agronómica da área
de Galicia, coa definición dos puntos de mostraxe (ou sondaxe) e a súa posterior integración nunha base SIX
xeorreferenciada cos primeiros datos de campo e laboratorio. Este conxunto de datos permitiu o
establecemento dos tipos xerais de solos, así como os seus principais factores limitantes (físicos) para dar
paso á mostraxe de perfís representativos de unidades edáficas, á elaboración do mapa de pendentes (FAO)
e á análise das propiedades físicas e químicas dos solos (laboratorio), que permitiron a obtención, como
resultado final, da clasificación de solos e a cartografía de unidades edáficas, así como das aptitudes
agronómicas (agrícola e forestal).

5. Validación espacial e temática da cartografía na área piloto (Galicia)

Procedeuse á validación dos límites cartográficos elaborados para as unidades de solos co fin de conseguir
un axuste axeitado con aqueles correspondentes aos mapas temáticos de aptitudes agronómicas, tanto
agrícolas como forestais. A corrección realizouse mediante comprobación de campo, laboratorio e
fotointerpretación.

6. Integración espacial e temática das bases de datos (Portugal e Galicia)

Unha vez rematada a cartografía realizada pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) para a área
piloto de Galicia e finalizada a preparación das bases da cartografía pertencente á DRAPN para Portugal,
deuse paso á integración espacial e xeométrica da información de ambas as dúas rexións, non presentando
grandes problemas, unha vez que estes foron resoltos no subproxecto BDREF. O feito de encontrarse ambas
as dúas rexións separadas por unha importante masa de auga, o río Miño, evitou os traballos de conexión dos
polígonos delimitados a ambos os dous lados da fronteira.

Para a integración temática da cartografía de solos de Galicia (realizada inicialmente seguindo a WRB-FAO
2006) e Portugal (segundo a FAO 1995), procedeuse a unha redefinición e axuste de ambas as dúas
cartografías, á versión FAO 2000 para as áreas agrícolas (escala 1:25.000). A información de converxencia
realizada para o mapa de solos de Portugal recóllese na Táboa 2. Na área de Galicia procedeuse directamente
a refacer o traballo cartográfico en curso, utilizando a versión FAO 2000.
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En canto á cartografía das clases de aptitude agro-forestal, a integración realizouse axustando e reducindo as
unidades establecidas para cada rexión a 4 clases: Nula, Marxinal, Moderada e Elevada, para cada uso (agrícola
e forestal). O resultado final obtido foi unha serie de mapas de diferentes indicadores, asociados como atributos
na base de datos.
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7. Edición e redacción dos resultados (metodoloxías e valores)

Esta acción permitiu a produción de dous conxuntos de información, cartográfica e alfanumérica, integrando
información relativa, por un lado á área piloto, cun conxunto limitado de indicadores e, un segundo grupo,
para a área total de proxecto na zona portuguesa, co total de indicadores identificados das lendas explicativas
dos mapas de solos e aptitude da terra da DRAPN, tal como se indica:

- unha serie cartográfica de solos e aptitude da terra ás escalas 1:25000 e 1:100000 para a área piloto
do proxecto, para os indicadores compatibles en ambas as dúas rexións (Táboa 3);

- unha serie cartográfica de solos e aptitude da terra ás escalas 1:25.000 e 1:100.000 para todo a área
SIGN II de Portugal (val do Miño, Lima e Cávado), cos indicadores retirados da lenda do mapa de solos
da DRAPN (Táboa 4);

Resultados esperados e obtidos

Coa realización deste subproxecto pretendíase coñecer as posibilidades e limitacións para a elaboración da
cartografía de solos e aptitude das terras das zonas transfronteirizas, partindo do intercambio de experiencias
e da definición previa de metodoloxías.

Pretendíase tamén, darlle continuidade aos traballos de recuperación da cartografía existente en Portugal, en
formato CAD, comezados no Proxecto SIGN (municipios do val do Miño e val do Lima), ampliando a área de
traballo para os municipios do val do Cávado. Como contrapartida, na zona de Galicia procedeuse á
elaboración da cartografía de solos dunha área piloto predefinida, a comprobar as metodoloxías desenvolvidas
no proxecto SIGN, e á elaboración do mapa de solos e aptitude da terra para a Eurorrexión.

Como resultado deste subproxecto obtivéronse tres series cartográficas de solos e aptitude da terra, ás escalas
1:25.000 e 1:100.000 agrupadas por área xeográfica:

Para Galicia (O Baixo Miño e O Condado):
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Mapas de Solos (WRB, 2000)

Mapas de Capacidade Agrícola

Mapas de Capacidade Forestal

Mapas Litolóxicos (materiais orixinais do solo)

Mapas de Principais Factores Limitantes do Solo
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Mapas de Riscos de Erosión

Para Portugal (val do Miño, Lima e Cávado)

Mapas de Solos.

Mapas de Aptitude da Terra.

Mapas de Unidades Fisiográficas e Climáticas.

Mapas Xeolóxicos e Xeomorfolóxicos.

Mapas de Fertilidade e Balance Hídrico.

Mapas de Erosión Específica e Riscos de Erosión

Para a área piloto

Mapas de Unidades Cartográficas de Solos

Mapas de Aptitude da Terra.

Mapas de Principais Factores Limitantes do Solo

Mapas Xeolóxicos e Xeomorfolóxicos

Conclusións

Analizando en conxunto a zona piloto do subproxecto BDSOL, cabe sinalar a existencia de afinidades derivadas
do tipo de material litolóxico, fundamentalmente. Por unha parte, o carácter aluvial dos sedimentos fluviais e
mariños en ambas as dúas marxes da canle do río Miño e, ocasionalmente, a presenza de areas con influencia
eólica nas proximidades á costa, condiciona o desenvolvemento de Fluvisols e Arenosols distribuídos de forma
homóloga en ambas as dúas rexións. Por outra banda, o predominio dunha litoloxía granítica homoxénea
(hercínica) en toda a zona de estudio favorece a presenza de solos ácidos, con complexo de cambio desaturado
(carácter dístrico), baixa fertilidade química, texturas grosas e elevada permeabilidade, tanto na área de Galicia
coma de Portugal.

Como diferenzas máis notables poden destacarse o predominio de solos esqueléticos (Leptosols), asociados
a paisaxes abruptas, fortemente erosionadas, das comarcas do Condado e O Baixo Miño, mentres que estes
tipos aparecen moito máis localizados no territorio portugués. Por outra banda, resulta notoria a importancia
que exerce a variación climática existente entre ambas as dúas rexións, máis húmido en todo o territorio da
zona piloto en Galicia, e en Galicia en xeral, o que configura o predominio dos horizontes superficiais humíferos
e ácidos (Umbrisols). En Portugal o carácter úmbrico é menos extensivo, predominando solos cun menor %
de carbono en superficie e, en consecuencia,de cores máis claras (a maioría Regosols dístricos).

A aptitude agrícola desta rexión é moi limitada, condicionada sobre todo polas fortes pendentes e carácter
esquelético dos solos en amplas zonas. Os cultivos localízanse en pequenas áreas (cumúlico) de montaña e
nos vales con depósitos fluviais non afectados de hidromorfía ou salinidade. Trátase, polo tanto, dunha área
de clara vocación forestal, con importante produtividade (debido ao clima) aínda que con certas dificultades
para o manexo, ligadas fundamentalmente ao acusado relevo. Cabe sinalar que a vocación forestal debe
asignarse tamén a zonas con capacidade produtiva limitada (aptitude marxinal), aínda cando o carácter forestal
non se asocie tanto coa produtividade como coa protección do solo fronte aos procesos erosivos que afectan
a moitas destas zonas.
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Introdución

Os sistemas de información xeográfica (SIX) son unha importante ferramenta para a planificación ambiental
e a ordenación do territorio (Sendra e García, 2000). Dada a súa capacidade de sintetizar grande número de
variables proporcionan modelos que converten os datos en información facendo desta un instrumento para
a análise e o diagnóstico (Veiga et al., 2003). Unha das aplicacións máis útiles dos SIX no plan é a súa
capacidade de proporcionar unha axeitada cartografía do uso e a cobertura do solo. A avaliación do uso e a
cobertura do solo mediante SIX foi aplicada nunha ampla variedade de temas, como son os ecolóxicos (para
a definición de hábitats apropiados para animais e plantas), en optimizacións para a implantación de
actividades agrícolas, na avaliación e plan da paisaxe, na avaliación do impacto ambiental, na selección de
áreas de asentamento para empresas, no plan rexional, etc. (Malczewski, 2003). Na configuración dun SIX
débese ter en conta que o espazo e o tempo están fortemente interrelacionados, de forma que grande parte
das informacións referenciadas no espazo tamén se atopan referenciadas no tempo. As aplicacións de apoio
á decisión no plan e ordenación deben incluír unha representación espacial asociada a un apropiado control
temporal. Neste sentido, os SIX permiten a modelización do mundo real que inclúe os aspectos espazo-
temporais (Cámara et al., 2004).

No referente aos términos “ocupación” e “uso” do solo, hay que dicir que ambos resultan da interación dos
procesos naturais asociados á acción histórica e presente do home, -sempre nun contexto socio-económico
e político-institucional-, e contribúen ao funcionamento dos sistemas agroambientais e á identificación das
paisaxes. A pesar de ser dependentes, estes conceptos non son equivalentes. A diversidade de definicións
presentes na literatura derivan da súa aplicación, do contexto e das prioridades referidas aos atributos que
caracterizan ao solo.

A “ocupación do solo” comprende as características do estado físico, químico e biolóxico da superficie terrestre
(Turner et al., 1995) e o “uso”, identifica os propósitos económicos, sociais e as prácticas humanas asociadas
a unha determinada ocupación (Briassoulis, 2000; Malczewski, 2003). Os cambios no uso do solo normalmente
traen consigo alteracións na ocupación, non obstante poden acontecer modificacións na ocupación sen que
isto signifique alteracións no seu uso. A cartografía temática de ocupación e uso do solo é unha ferramenta
indispensables en estudos ambientais, na toma de decisións en ordenación e planeamento do territorio e na
definición de políticas de xestión de recursos naturais1 (Caetano et al., 2002). Con esta cartografía pódese
medir a extensión e distribución da ocupación do solo, analizar a interacción con outras clases, identificar
lugares para certas actividades e planear en termos futuros.

Ademais, estes datos serven de información de base para a produción de información mais complexa sobre
outros temas (p.e., erosión do solo e a impermeabilización) (Caetano et al., 2002). A información relativa á
ocupación do solo constitúe un instrumento central na comprensión e na monitorización das dinámicas

BDUSO

1 Santos (2003) defende que na definición de políticas ambientais, de actos administrativos e/ou económicos é esencial o coñecemento actualizado da ocupación e uso do solo. Na área da política ambiental, estes datos
serven de base á definición de estratexias de xestión e ordenación do territorio, así como para a aplicación de programas de desenvolvemento e implementación de directivas comunitarias. En agricultura, os datos son ne-
cesarios para calcular estatísticas, establecer e fiscalizar políticas de subsidio e mesmo para definir políticas futuras. Na xestión forestal, os datos de ocupación do solo permiten inventariar e avaliar o estado actual do plan
forestal. Na área da protección ambiental, os datos temáticos espaciais serven para estimar o estado de conservación da natureza e a paisaxe ou vixiar a desaparición de zonas húmidas. Na actividade económica, o co-
ñecemento espacial da distribución dos recursos naturais e principais usos e ocupacións do solo permite, por exemplo, que empresas privadas definan novas áreas de servizos ou mellor localización para novas fábricas. 
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territoriais a través da comparación da información obtida en momentos distintos, permitindo obter unha noción
da organización dos usos/coberturas e das interrelacións entre o medio físico e o home, especialmente no que
respecta á evolución da urbanización e a edificación, a expansión/regresión (abandono) de áreas agrícolas e
forestais, así como a conservación de espazos e recursos naturais.

A evolución no tempo e no espazo da cobertura e os usos permite a formulación de estatísticas que, cruzadas
con outros indicadores naturais e antrópicos, convertense en elementos fundamentais nos procesos de
diagnóstico e na avaliación de proxectos. Esta dinámica, que experimenta unha intensidade crecente, esixe a
formulación de instrumentos fiables de actualización, no sentido de avaliar e apoiar os procesos de decisión
sobre o territorio. Estes instrumentos achéganse ao usuario grazas ás capacidades de tratamento, manipulación
e relación dos datos que nos proporcionan as tecnoloxías da información, principalmente os sistemas de
información xeográfica (SIX). A información relativa á cobertura e ao uso do solo, e a súa evolución espacial e
temporal, é un dos principais temas que integran o debate sobre o desenvolvemento sostible. O seu esixe
integrar outras variables espaciais como as socio-económicas.

O ámbito de actuación do subproxecto BDUSO comprende toda a área de intervención do proxecto SIGN II.
De forma paralela traballouse, como zona piloto, no concello de Crecente (Galicia) e na freguesía de Cristóbal
(municipio de Melgaço, Portugal), onde se aplicou e avaliou unha metodoloxía distinta á inicialmente proposta
no subproxecto.

Para realizar o traballo foi necesaria a implicación neste subproxecto dos distintos socios. Cada un deles
achegou os coñecementos e as experiencias necesarias da súa liña de traballo. Os diferentes membros do
equipo tiveron distintas ópticas no xeito de involucrarse no traballo segundo a súa experiencia e liñas habituais
de actuación.

Pola parte galega unha dos socios é a S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia que, a través do
sistema de información territorial de Galicia (SITGA), deseña sistemas de información co fin de apoiar as liñas
de actuación da Consellería do Medio Rural e doutros departamentos da Xunta de Galicia. Outro dos socios
galegos é a Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través do Laboratorio do Territorio (LaboraTe),
pertencente ao Departamento de Enxeñería Agroforestal-IBADER (Instituto de Biodiversidade Agraria e
Desenvolvemento Rural), constituído por un grupo de investigación e docencia integrado por profesores e
investigadores de diferentes áreas de coñecemento para quen o territorio en sentido amplo, e especialmente
o territorio rural, constitúe o seu principal ámbito de traballo.

Pola parte portuguesa participaron o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) que é un centro de
investigación no ámbito da información xeográfica, tendo no seu haber un importante labor formativo en canto
ao deseño conceptual de sistemas de información xeográfica. Por outro lado, a Direcção Regional de Agricultura
e Pescas do Norte (DRAPN) actuou neste subproxecto facendo un seguimento das diferentes actuacións e
discusións que xurdiron ao longo deste. A súa participación foi importante, pois achegou a óptica dun usuario
final da información, que ten que dar resposta aos problemas concretos de tipo social, económico e ambiental
que afectan ás persoas, polo que require de información veraz e actual que dea soporte ás súas decisións.

Obxectivos

O obxectivo xeral deste subproxecto foi o de mellorar a base de datos de usos e coberturas do solo existente
na Eurorrexión xerada no proxecto SIGN, ademais de ampliar a información do novo área SIGN II, de maneira
que sirva de soporte para a ordenación dos usos do solo no espazo rural na eurozona Galicia-Norte de Portugal
a nivel local.
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Os obxectivos particulares que se perseguiron foron os seguintes:

- Produción e actualización cartográfica.

- Análise das características das diferentes liñas de produción cartográfica local, rexionais, estatais e
europeas.

- Avaliación da integración coas bases de datos de parcelas.

Metodoloxía

A metodoloxía de traballo desenvólvese a través das seguintes accións:

1ª deseño dun modelo de datos e definición metodolóxica,

2ª adquisición de cartografía, ortofotos e imaxes de satélite,

3ª produción e actualización cartográfica,

4ª control de calidade

A fase de deseño do modelo de datos e definición metodolóxica tivo como principal obxectivo facer unha
lenda común, para as dúas rexións europeas pertencentes a dous estados europeos diferentes.

Na zona portuguesa, e no que respecta ao deseño do modelo de datos e definición metodolóxica, decidiuse
actualizar a cartografía de coberturas e uso do solo do SIGN, a cal tivo por base a metodoloxía seguida polo
CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica), baseada á súa vez na dixitalización sobre unha cobertura
de ortofotomapas pancromáticos (INGA, 2000), - cun pixel de 1 m de resolución, xeorreferenciadas nun
sistema de proxección Gauss, Elipsoide International - Datum Lisboa -, e en coordenadas militares
portuguesas. Esta cartografía COS´00 (cartografía de la ocupación del suelo del año 2000) é unha versión
xeneralizada do COS´90 (cartografía de la ocupación del suelo del año 1990), de acordo cos seus criterios
de clasificación e área mínima cartografiable, de forma que se puido establecer unha comparación entre
ambas as dúas que serviu para realizar a actualización no ano 2005. O cruzamento destas cartografías
permitirá a visualización espacial das tendencias, así como unha análise prospectiva que poida ser validado
e testado con información puntual no terreo.

Na zona galega decidiuse partir do modelo de datos do SIOSE (Sistema de Información de la Ocupación del
Suelo de España), recentemente proposto dende o Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento
español, o cal integra o Mapa Forestal de España e o Mapa de Cultivos e Aproveitamentos. Tamén se tivo en
conta o Mapa de Coberturas e Usos do Solo de Galicia fundamentalmente no seu contido temático, a cal foi
a base para obter a cartografía de SIGN. A proposta do modelo de datos do SIGN II foi a seguinte: escala de
traballo no ámbito 1:10.000, con unidades mínimas cartografiables de 2 Has para os usos forestal e agrícola,
e de 1-0,5 Has para as zonas urbanas, artificiais, húmidas e caducifolias de ribeira. Este modelo de datos
mellorou os requirimentos de precisión de detalle do SIGN e contemplou conceptos novos, como aqueles
relacionados con elementos lineais e o abandono de terras agrarias, sendo este un aspecto de interese crecente
na Eurorrexión por parte dos organismos con competencias en agricultura, medio e ordenación do territorio.

É importante destacar nesta fase o avance na integración e homoxeneización de cartografía nos dous países,
aproximando as unidades mínimas cartografiables -0,5 Has na zona portuguesa e entre 2 e 0,5 Has na galega-
, a escala de traballo e o contido temático.
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Elaborouse unha pasarela entre as lendas dos dous modelos de datos anteriormente mencionados (COS na
zona portuguesa e SIOSE na galega), que se mostra na seguinte táboa. Este traballo foi unha das tarefas que
levaron a cabo o IPVC e a S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia.
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Por outra banda, a USC, seguindo as recomendacións da iniciativa INSPIRE (Infrastructure for Spatial
Information in the European Community) que afirma que “a información recóllese unha vez e utilízase moitas”
traballou na definición dunha metodoloxía baseada en ferramentas de análise espacial para actualizar e
caracterizar a base de datos do SIXPAC (sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas) de forma
exhaustiva, doada, precisa e económica. Para a realización do devandito traballo empregouse como zona
piloto, o municipio de Crecente, onde se aplicaron os conceptos e parte das metodoloxías do modelo SIGN II
(que é unha aproximación dos modelos SIOSE e COS) sobre o parceiro do SIXPAC, mediante fotointerpretación
e traballo de campo. Esta liña de traballo pretendeu avaliar a viabilidade (técnica e económica) de integrar o
concepto de propiedade (parcela) nun modelo de datos, máis exhaustivo conceptualmente, como é o modelo
de datos BDUSO de SIGN II.

A fase de adquisición de cartografía, ortofotos e imaxes de satélite estivo moi condicionada polos recursos
económicos do proxecto e pola disposición de datos doutros proxectos que se consideraban interesantes para
o SIGN II. Estámonos a referir principalmente aos datos procedentes do proxecto SIOSE e COS´05. Estas son
as dúas grandes liñas cartográficas que, na fase de definición metodolóxica, se estableceron como base de
traballo, creando un modelo cartográfico novo en SIGN II, pero integrado nestas liñas cartográficas xa existentes.

Os datos que se empregaron en Galicia foron os seguintes:

- imaxes SPOT-XS e pancromática de 2005,

- dúas coberturas LANDSAT-TM,

- ortofotos PNOA 2005 (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea),

- ortofotos do SIXPAC do ano 2003.

A obtención destes datos tivo un atraso importante polo que se tivo que axustar ao cronograma do proxecto,
provocando un atraso na fase de produción e actualización, á espera da súa recepción. Na zona portuguesa
os datos empregados foron:

- imaxes SPOT-XS e pancromático,

- ortofotografías do ano 2005.

Na fase de produción e actualización cartográfica creouse unha estrutura de datos gráfica e alfanumérica,
integrada nun SIX e dispoñible nun servidor cartográfico, cunha elevada capacidade de análise de
usos/coberturas que poderá dar soporte a un amplo conxunto de accións de planificación ambiental e
ordenación do territorio. A elaboración desta cartografía necesitou da actualización de diferentes aspectos
metodolóxicos que están asociados ás distintas realidades fisiográficas ao longo da Eurorrexión. Esta
diversidade do territorio dificultou a formulación dun cadro horizontal, uniforme e continuo na produción da base
de datos de cobertura e o uso do solo. Foi necesario variar as claves de fotointerpretación empregadas para
a clasificación, empregando información de base soportada en cartografías de maior detalle.

Nas comarcas galegas para desenvolver as estratexias de produción, empregouse unha aplicación informática
deseñada por Intergraph, que está soportada no software Geomedia professional. A clasificación realizouse
fotointerpretando en pantalla ortofotos (50 cm. de pixel) de 2005, imaxes SPOT-P e XS, (2.5 m resolución
espacial) 2005 e imaxes LANDSAT-TM de 2005, unha de primavera e outra de outono.

Nos municipios do norte de Portugal o proxecto da carto

grafía de cobertura/uso do solo para 2005 constituíu unha actualización da realizada no ano 2000,
desenvolvéndose algunhas melloras significativas a nivel das metodoloxías e regras de produción cartográfica.
A produción desta nova cartografía foi realizada baseándose na análise visual asistida por ordenador e á
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delimitación das alteracións de ocupación e o uso do solo sobre imaxes de satélite SPOT-5 de 2005,
previamente corrixido e procesado para realzar a súa calidade visual. A resolución espacial das imaxes é de
2,5m (pancromático) e 10 m (multi espectral), o que permitiu a produción dunha cartografía de precisión
(unidade mínima cartografiables de 0,5 Ha), tanto a nivel espacial coma a nivel temático. Nunha fase posterior,
procedeuse á análise espazo-temporal para os distintos momentos (1990/2000 e 2000/2005).

O sistema de clasificación foi desenvolvido co obxectivo de representar a diversidade da situación da
cobertura/uso do solo existente na Eurorrexión, constituíndo un esforzo no sentido de compatibilizar as
particularidades dos dous países, coa necesidade de obter unha nomenclatura uniforme para a área do
proxecto.

Na fase de control de calidade fíxose unha comprobación da bondade de precisión xeométrica para alcanzar
a escala próxima a 1:10:000 na zona galega e en torno a 1:5.000 na portuguesa. Revisouse a base de datos
comprobando a non existencia de nodos, liñas superpostas, lazos, etc., e o cumprimento dos requisitos de
unidades mínimas cartografiables. Ademais levouse a cabo unha campaña de campo para comprobar a
bondade temática da clasificación

Conclusións

Unha das primeiras conclusións ás que se chegou neste traballo foi que tanto a nivel da Unión Europea, coma
a nivel estatal ou a nivel rexional existe un grande interese pola información referida aos usos/coberturas do
solo. Nos tres niveis existen distintas liñas de produción cartográfica, normalmente non integradas, que
funcionan en paralelo, financiadas por diferentes institucións e con diferenzas conceptuais importantes nos
modelos de datos. É máis, dentro dos diferentes ministerios ou consellarías, existen propostas distintas
segundo sexa o ámbito de traballo destes departamentos. O subproxecto BDUSO de SIGN II (Infraestrutura
de Datos Espaciais para o territorio rural de Galicia-Norte de Portugal) moveuse neste ámbito e foi consciente
del, polo que a aproximación cartográfica que propuxo non prescindiu das liñas cartográficas que sobre esta
Eurorrexión existen na actualidade, nin das súas peculiaridades en canto aos modelos de datos. En SIGN II
definiuse un modelo de datos “integrado” e máis avanzado que o do SIGN, debido entre outras causas ás
novidades cartográficas que apareceron dende a súa terminación. Cabe destacar neste aspecto a aparición
do proxecto SIOSE (Sistema de Información da Ocupación do Solo de España), cun modelo de datos que
propón unidades mínimas cartografiables inferiores ás que se consideran no Mapa de Coberturas e Usos do
solo de Galicia, -aínda que seguen sendo maiores das que se consideran no proxecto COS´05-. Na zona
galega aumentouse a escala grazas a unha importante fonte de datos, consistente nas imaxes de satélite e
ortofotos do PNOTE (Plan Nacional de Observación do Territorio), que engloba ao PNOA (Plan Nacional de
Ortofotogrametría Aérea) e o PNT (Plan Nacional de Teledetección). Este plan contempla a dimensión temporal
co obxectivo de alimentar a actualización do proxecto SIOSE cada 2 anos en todo o territorio español. O
proxecto SIOSE ten vocación integradora, e proba disto é que incorporou as dúas grandes liñas existentes en
España ata o momento: o Mapa Forestal e o Mapa de Cultivos e Aproveitamentos. A súa produción foi
cofinanciada entre as comunidades autónomas e os diferentes ministerios. No equipo de dirección
incorporáronse catro das comunidades autónomas máis avanzadas neste ámbito entre as que se atopa Galicia,
xunto con Andalucía, a comunidade foral de Navarra e Cataluña. Ante un escenario destas características, o
subproxecto BDUSO integrou a súa actividade dentro deste marco cartográfico e presupostario na zona galega.
Cabe destacar que tamén é obxecto de consideracións por parte da dirección do proxecto SIOSE, a medio
prazo, integrar este con CORINE land cover, proxecto promovido pola Unión Europea a escala 1:100.000
(Arozarena, 2006).
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Neste contexto parece que o tema pendente é o de optimizar e sincronizar os procesos de produción da
información cartográfica nos que están involucrados os diferentes actores rexionais, estatais e comunitarios.
O resultado actual é unha abundante información, aínda que non co grao de actualización que os usuarios
precisan, fundamentalmente para cubrir as necesidades da ordenación e a planificación a nivel local, e un
custo global de produción e actualización moi elevado debido á falta de integración dunhas liñas con outras.
Movémonos entre información de moito detalle xeométrico e de escalas moi precisas (1:2.000-1:5.000), con
pouca desagregación temática como é SIXPAC, e con modelos moito menos precisos na súa xeometría e nas
súas unidades mínimas cartografiables, pero con contidos temáticos máis descritivos da realidade, como
CORINE land cover, 1:100.000, (estes dous proxectos están propostos dende a Unión Europea e polo tanto
presentes na Eurorrexión). O reto que temos por diante era o de integrar estes modelos nunha única base de
datos de forma que as actualizacións masivas, e máis xenéricas dende o punto de vista temático, se fagan
sobre aquela de maior detalle xeométrico (SIXPAC), para, a continuación, mediante procesos de xeneralización
cartográfica obter cartografías derivadas de menor precisión xeométrica que requirirán dunha posterior captura
de información para mellorar o seu contido temático. Nesta liña, a USC, a través do LaboraTe, e a S.A. para
o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, a través do SITGA, estudaron a viabilidade de integración temática
e/ou xeométrica das novas bases de datos relacionadas cos usos do solo que inclúen o concepto de
propiedade (parcela), como é SIXPAC, no proxecto SIOSE e polo tanto no SIGN II. A S.A. para o
Desenvolvemento Comarcal de Galicia comprobou a bondade da clasificación destas bases de datos SIXPAC
cruzándoas co verdadeiro terreo (ground truth) procedente dun proxecto baseado no método denominado
marco de áreas (area frame sampling), orientado a captar a dinámica anual e superficial dos cultivos (Díaz,
Aller, Fortes, Martín, Ferradáns, 2005), para comprobar o seu grao de fiabilidade temática. Despois de facer
este estudo de calidade e consistencia, conclúese que esta base de datos presenta importantes ambigüidades
na súa sinxela clasificación, especialmente no que a pasteiro e terra de cultivo se refire, así como nas clases
de pasteiros arbustivos, pasteiros arbóreos e matogueira. O seu intervalo de actualización, pola información
que ata agora dispoñemos, non vai ser menor dunha década para un territorio como o de Galicia, o cal fai que
a tipificación das coberturas non reflicta a realidade.

Por outra banda, a USC, na súa experiencia fotointerpretando coberturas sobre as parcelas SIXPAC segundo
o modelo de datos SIGN II, concluíu que con este procedemento, aínda partindo de ortofotos e datos de alta
resolución espacial (ortofotos 0,5 m) e espectral (SPOT-XS), non é doado discriminar clases como o labradío
de prados e pasteiros (especialmente cando sobre o labradío se sementa herba), ou piñeiro de eucalipto. Máis
difícil aínda parece detectar o baldío difuso que se presenta en amplos espazos da Eurorrexión. Ademais o
proceso é caro e tedioso. Por iso o desenvolvemento de técnicas de clasificación automática, - a partir de
imaxes de satélite, ortofotos, pendentes, etc. -, enfocadas a obxectos (parcelas) é unha liña de actuación a ter
en conta para futuros traballos co fin de conseguir unha clasificación rápida e simple a nivel de parcela, (Ruiz,
2006). Unha vez alcanzada esta clasificación, fará falta desenvolver mecanismos de xeneralización cartográfica
para eliminar pequenas áreas, e fusionar as menores á unidade mínima cartografiable, para conseguir unha
cartografía derivada de menor detalle xeométrico, pero que poderá ser enriquecida cun contido temático máis
descritivo a un custo razoable. Un exemplo pioneiro e moi interesante desta liña de traballo é o que a
comunidade autónoma de Andalucía está a implementar na produción do proxecto SIOSE (Moreira, 2007).

Durante a execución deste subproxecto a USC tamén realizou traballos de revisión bibliográfica relacionados
cos conceptos de “baldío” e “terreo marxinal”. Despois da devandita análise chegouse á conclusión de que
baldío debe empregarse para a terra non utilizada por algunha causa. Entre estas poden atoparse as seguintes:
a inexistencia de cultivos previos, unhas características extremadamente malas, o abandono de terras ou unha
deterioración da zona por contaminación que a volvese inutilizable. É dicir, o concepto baldío ten relación co
uso que se fai da terra. Non obstante, terra marxinal é un concepto tradicionalmente empregado para designar
aquelas terras de mala calidade agronómica (elevada pendente, pedregosidade, solos pouco profundos, etc.).
Estas terras poñen en cultivo cando a demanda da terra é elevada pero abandónanse rapidamente cando
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esta diminúe (por exemplo, cando diminúe a poboación ou cando a produtividade das mellores terras se
incrementa mediante mecanizado, fertilización, etc.). Parece que durante os últimos decenios o abandono da
terra non dependeu tanto de circunstancias biofísicas da terra coma de circunstancias demográficas (ausencia
de sucesor,...) e económicas (dimensión insuficiente,...) da explotación como unidade económica ou da rexión
respecto do ámbito (incorporación á UE...). En resumo, cabe dicir que terra abandonada é aquela que foi
obxecto de uso agrícola, ou “agrario“ en tempos relativamente recentes (digamos 50 anos ou menos), e hoxe,
non é utilizada para a agricultura ou non se utiliza en absoluto. Obviamente, moitas destas terras serán
marxinais, pero a correspondencia non é biunívoca nin moito menos. Polo tanto, cartografar baldíos consiste
en cartografar un determinado uso (ausencia de uso) do terreo e para cartografar terras marxinais hai que ter
en conta a aptitude (Corbelle e Crecente, 2007).Esta iniciativa ábrenos as portas para futuros traballos entre
os que poden atopar a cartografía de oferta e demanda de terras agrarias e os mapas de aptitude agraria,
información que está a ser moi demandada para alimentar a aplicación da nova lexislación como a “Lei 7/2007
do 25 de maio sobre as medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e
do banco de terras”, aprobada polo parlamento de Galicia.

Para rematar, podemos afirmar que tanto a información como o coñecemento xerados no subproxecto BDUSO
de SIGN II presentan un grande interese para un conxunto importante de actores individuais, colectivos,
privados e públicos. Terán unha relevancia importante na obtención de mapas de vexetación, estudos florísticos
e traballos de dendrometría; na definición de hábitat e no apoio á súa xestión; na elaboración dos estudos de
auditoría e na avaliación de impacto ambiental; na avaliación da cantidade e calidade da biomasa; na realización
de estudos de ecoloxía da paisaxe, en particular sobre a fragmentación e dispersión de elementos; na
distribución e plan de corredores; na modelización de procesos ambientais nos que a distribución espacial e
a cobertura vexetal interfiren (en particular en estudos de procesos hidrolóxicos e da conservación da auga e
do solo); na dinámica dos incendios forestais, da fauna, etc. Esta base de datos constitúe a información máis
recente sobre a cobertura e o uso do solo no territorio da Eurorrexión, constituíndo un retrato do territorio e da
paisaxe para o ano 2005 e caracterizando o tipo de alteracións acontecidas entre 2000/2005.
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Introdución

A área de intervención do proxecto SIGNII  está constituído por máis de 2/3 de espacios forestais, que non
so pola súa representatividade en termos de área, se non tamén polas estreitas relacións que establece co
territorio, nas súas compoñentes ecolóxicas, sociais e económicas, confírenlle unha gran importancia  na
comprensión desta subrexión europea. O estudo da situación actual e das súas potencialidades é vital para
comprender as dinámicas das actividades rurais da rexión, de modo que poderán contribuír o
desenvolvemento sostible.

Resultara, por tanto, importante coñecer e comprender os valores asociados ao espacio forestal, que
integrados nun contexto máis amplo que este proxecto pretende alcanzar, poderá apoiar técnica e politicamente
aos distintos implicados no territorio con responsabilidade na súa xestión e na súa ordenación.

A complexidade dos espacios transfronteirizos leva consigo a necesidade da creación de instrumentos eficaces
e áxiles de xestión dos seus recursos. Con efecto, os problemas existentes nos espacios forestais sobrepasan
calquera división administrativa e a súa análise só é posible a través dun sistema integrado no cal se consiga
reunir información xeográfica cos seus respectivos atributos, documentación relativa ás características desa
información (metadatos) e que poida estar dispoñible a todos os axentes con intervención nese territorio.

Neste contexto, foi desenvolto o subproxecto BDFOR -Base de Datos da Ocupación Forestal-, no cal se reuniu
e produciu un conxunto de información acerca desta temática, que poderá ser analizada por si soa, pero tamén
a través do establecemento de relacións entre as outras compoñentes deste proxecto, tendo en conta a súa
integración na Infraestrutura de Datos Espaciais (IDE) creada, podendo desta maneira potencialo seu uso e
manipulación da información reunida, sistematizada, uniformizada e producida. O termo IDE é utilizado cando
nos atopamos ante un conxunto de tecnoloxías, políticas e relacións institucionais que pretenden facilitar a
dispoñibilidade e o acceso a información espacial (GSDI, 2004).

A rexión estudiada, situada nun contexto xeográfico máis amplo, presenta problemas a nivel de xestión e de
ordenamento forestal. Esta situación é unha das causas dun aumento significativo dos incendios forestais,
con consecuencias graves para a rexión. Este feito levou incluso a alteracións das políticas de defensa do
monte contra os incendios forestais nos dous países a varios niveis: nacional, rexional e local.

Con este proxecto mostrase a aplicabilidade desta IDE a nivel de caracterización do espacio forestal para a
rexión de estudo, a defensa de persoas e bens principalmente a través da identificación dos espacios forestais
limítrofes coas edificacións e os núcleos de poboación. A través desta identificación e da xerarquización das
áreas de risco (moi alto, alto, medio e baixo), vainos permitir propor unha proposta máis eficaz das accións de
defensa contra incendios forestais. 

BDFOR
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Obxectivos

O obxectivo xeral do subproxecto BDFOR foi a constitución dunha base de datos forestal, común entre as
rexións do Alto e Baixo Miño e Galicia, de maneira que poida ser analizada en conxunto.

Con este subproxecto pretendeuse realizar unha caracterización común da ocupación forestal na rexión
obxecto de estudo, definíndose para tal fin unha metodoloxía adecuada ao desenvolvemento dunha IDE
conxunta e homoxénea.

Tamén foi propósito deste subproxecto exemplificar algunhas potencialidades de aplicación práctica, a través
da manipulación e análise dos datos que constitúen a IDE, principalmente ao nivel do espacio forestal.

O intercambio de experiencias e metodoloxías de traballo entre as dúas rexións constituíu tamén un importante
obxectivo a alcanzar así como a identificación de posibles lagoas de información existentes que permitiran
propor liñas de actuación conxunta, co obxectivo de enriquecer o coñecemento da rexión de estudo.  

Para levar a cabo estes obxectivos xerais, desenvolveranse varias liñas de información que se describen a
continuación.

Ocupación Forestal

Creouse unha base de datos de ocupación forestal, coa mesma temática e a mesma escala de visualización
para as dúas rexións. Esta información foi empregada en varios puntos do subproxecto, como por exemplo
nos incendios forestais, ou no estudo dos núcleos poboacionais e nas zonas periurbanas.

Zonas Forestais Periurbanas

Identificouse e delimitáronse as zonas periurbanas suxeitas á xestión de biomasa, de acordo coa lexislación
vixente en ámbolos dous países, en conformidade coas medidas de prevención e defensa contra os
incendios forestais.

Mapa de Risco de Incendio

Creouse un mapa de risco de incendios co obxectivo principal de apoiar a decisión nas accións de
prevención, unha vez coñecido o grado de perigo do lume. Tamén pode ser empregada para o apoio a
xestión de medios de combate, permitindo aos implicados anticiparse ás diferentes situacións de perigo que
poden provocar os incendios.

Incendios Forestais

En relación aos incendios forestais o principal obxectivo foi analizar a evolución das áreas queimadas na zona
de estudo, no intervalo de tempo comprendido entre o 2000 e o 2006, en función da ocupación forestal, así
como a distribución das infraestruturas de prevención tales como puntos de auga, postos de vixilancia e
bases aéreas. 
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Metodoloxía

De acordo coa metodoloxía xeral do proxecto, as accións realizadas no ámbito deste subproxecto orientaranse
segundo o plano de traballo que se mostra na Figura 1.  

A Figura 2 mostra a información xeográfica empregada neste subproxecto e os produtos elaborados.

Ocupación Forestal

A metodoloxía empregada neste punto foi semellante para as dúas rexión en estudo. Este tema dividiuse nas
seguintes fases:

11..  RReeuunniióónn    ddaa  iinnffoorrmmaacciióónn    xxeeooggrrááffiiccaa  ee  ddeeffiinniicciióónn    ddaa  eessttrruuttuurraa  ddaa  bbaassee  ddee  ddaattooss..

No que a área portuguesa se refire, a información de base foi o Mapa de Ocupación de usos do Solo de 1990
(COS 90) actualizada en base ás ortofotos do 2000 (INGA1, 2000) es seguindo a mesma metodoloxía da COS
90, realizada polo CNIG2. Posteriormente a súa corrección, procedeuse á verificación no terreo das zonas
fotointerpretadas. Este traballo foi realizado pola ESAPL3.  

No caso de Galicia, a fonte de información empregada foi o Mapa Forestal de España do 2000 (MFE2000) e
para a súa corrección empregáronse imaxes de satélite Spot-Landsat-5m, ortofotos do ano 2000 e o Mapa
de Coberturas y Usos del Suelo de Galicia.

Ao comparar a información xeográfica entre as rexións, atopáronse diferencias significativas a nivel de fonte,
escala, información alfanumérica, etc., polo que foi preciso establecer criterios comúns coa finalidade de obter
un resultado final homoxéneo. 

1 Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
2 Centro Nacional de Informação Geográfica
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Para uniformar a información xeográfica foron definidos os seguintes campos (Figura 3):

- Tipo de ocupación (TIPO_OCUP);

- Especie principal (SP1);

- Especie secundaria (SP2); 

- Especie principal e secundaria (SP1SP2);

- Número de tesela (N_TESELA);

- Área (AREA_HA) e perímetro (PERIMET_M);

- Correspondencia na folla 50000 (HOJA_50000).

22..  TTrraattaammeennttoo  ddaa  IInnffoorrmmaacciióónn

Unha vez creada a estrutura da base de datos asociados a información xeográfica referente a ocupación
forestal, realizáronse dous tipos de correccións: xeométrica e temática.

Como os datos de orixe para as dúas rexións son diferentes o procedemento seguido tamén foi distinto, como
se explica a continuación:

CCoorrrreecccciióónn  xxeeoommééttrriiccaa

No Norte de Portugal, a escala COS 90 é do 1:25.000 e unicamente se procedeu a súa actualización utilizando
ortofotos de 1m de (INGA, 2000)

No caso de Galicia, o MFE2000 atopábase dividido en mapas de escala 1:50.000. Tendo en conta que a escala
de traballo definida para este subproxecto é de 1:25.000, tívose que facer unha nova dixitalización da información
xeográfica, de xeito que se puidera adecuar a nova escala. Esta corrección fíxose en base as ortofotos do PNOA
2004-2005 e coas ortofotos do ano 2003 nas zonas onde se carecía de ortofotos de anos posteriores.

CCoorrrreecccciióónn  tteemmááttiiccaa

Ó mesmo tempo, e sempre que se verificaban alteracións no tipo de ocupación forestal, procedeuse a súa
corrección temática, que consistiu na alteración da información alfanumérica (táboa) asociada a nova
información xeográfica.

Na Figura 4  móstrase un exemplo da metodoloxía seguida para proceder as correccións xeométricas e
temáticas empregadas.
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Na primeira imaxe observase unha mancha identificada co tipo de ocupación Pinus pinaster que no seu interior
presenta unha mancha máis clara sen arbores (marcado cun círculo azul) que a primeira vista parece
matogueira. Para a súa confirmación empregouse como base o Mapa de Ocupación do Solo (área de cor
vermella transparente que se observa na segunda imaxe) e na ortofoto, que indica que nos atopamos ante unha
mancha de matogueira.

Con esta información, creouse unha nova mancha á que se lle asignou unha nova clasificación, neste caso
matogueira, tal e como aparece reflectido na terceira imaxe.

CCoorrrreecccciióónn  xxeeoommééttrriiccaa  ee  tteemmááttiiccaa  ddaa  ooccuuppaacciióónn  ffoorreessttaall  nnaa  zzoonnaa  ddee  

Tendo en conta que a representación dos límites administrativos de Portugal e España non son coincidentes,
foi preciso definir un límite común para este proxecto (este traballo foi desenvolto no subproxecto BDREF) e
recortar a ocupación forestal por este límite.

Unha vez que a información xeográfica referente á ocupación forestal foi determinada para ambas rexións na
zona de fronteira, foi necesario realizar unha corrección xeométrica e temática (Figura 5) desa zona, coa
finalidade de obter un mapa continuo da ocupación forestal.

ZZoonnaass  FFoorreessttaaiiss  PPeerriiuurrbbaannaass

Nesta temática, o primeira paso foi a elección da zona piloto para testar e aplicar a metodoloxía a desenvolver.
A zona piloto seleccionada esta composta polo concello de Melgaço (Portugal) e polo concello adxacente de
Crecente (Galicia).

Este tema dividiuse nas seguintes fases de traballo:

11..  Revisión da normativa vixente en ámbolos dous países en materia de prevención e defensa do monte
contra os incendios forestais, cuxo obxectivo é a obtención dunha definición común das zonas de
protección que se pretenden identificar e delimitar.Tívose en conta, por tanto, o Decreto lei nº 124/2006
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do 28 de Xuño de Portugal e a Lei 3/2007 do 9 de Abril de prevención e defensa contra incendios
forestais de Galicia.

22..  O seguinte punto a levar a cabo foi definir o concepto de núcleo poboacional. Ambas normativas
coinciden en definir núcleo poboacional como un conxunto de edificios contiguos ou próximos,
distanciados entre si un máximo de 50m. Aínda que existen diferencias xa que  a normativa portuguesa
considera agrupamentos de 10 ou máis vivendas e  a normativa galega considera conxuntos de 8
edificacións. Tendo en conta as características da zona piloto, núcleos urbanos moi dispersos, decidiuse
delimitar todos os conxuntos de 3 ou máis edificacións que cumpran os requisitos de separación
establecidos por ambas as normativas, de xeito que se garanta unha maior protección da poboación.

33.. Desenvolvemento da metodoloxía empregada para a delimitación dos núcleos de poboación e das
zonas de protección a través da:

- Dixitalización das edificacións situadas na zona piloto sobre ortofotomapa;

- Realización dun “buffer” de 50m desde as edificacións e separación das mesmas en xeometrías
illadas para obter un conxunto de edificacións distanciadas entre si un máximo de 50m;

- Selección dos “buffers” que teñan 3 ou máis edificacións (posibles núcleos a delimitar);

- Delimitación xeográfica dos núcleos de poboación. Para esta operación empregouse unha
operación que se definiu como “envolvente convexa do conxunto de puntos”, que consiste en
tomar os puntos máis distantes de cada grupo de edificacións realizando un polígono que engloba
todas as posibles liñas.

- Delimitación das zonas periurbanas definidas anteriormente;

- Cruzamento das xeometrías obtidas (núcleos de poboación e zonas de protección) co mapa de
ocupación forestal, mediante a utilización da ferramenta “Intersect” do Arcgis para identificar así
as zonas forestais presentes nestes espazos.

- Alteración da base de datos asociada á información xeográfica dos núcleos de poboación e
posterior definición dos respectivos campos.

Na Figura 6 está esquematizada a metodoloxía desenvolvida neste proceso.
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MMaappaa  ddee  RRiissccoo  ddee  IInncceennddiioo

O concepto de risco de incendio ten por base dúas compoñentes: o risco de ignición, que depende da maior
ou menor probabilidade de producirse un lume; e o risco de comportamento, que depende da gravidade que
poderá ter ese lume. 

Para a determinación do risco de incendio, aplicado ás zonas piloto identificadas anteriormente, usouse o
método desenvolvido por Salas e Chuvieco (1993) e adaptado por Carvalho (1996) ao Nordeste Portugués. Este
método baséase no modelo de indexación de risco de incendio que depende do risco de ignición (RI) e do risco
de comportamento (RC).

O mapa de risco de incendio resulta do cruzamento do mapa de risco de ignición e do mapa de risco de
comportamento, a través da clasificación do risco de incendio pola conxugación das clases dos índices de risco
de ignición e de comportamento.

IInncceennddiiooss  FFoorreessttaaiiss

A información empregada relativa ao tema incendios forestais tivo como orixe os datos oficiais existentes en
ambas rexións, que no caso de Portugal a responsabilidade é da Direcção Geral dos Recursos Florestais
(DGRF) e no caso de Galicia a responsabilidade é da Subdirección Xeral de Defensa Contra os Incendios
Forestais (SXDIF, Xunta da Galicia).

De seguido descríbese a información xeográfica empregada neste tema:

11..  Área ardida para o período de 2000-2006 (información xeográfica do tipo polígono):

No caso portugués estes datos foron retirados do site da DGRF. 

En Galicia foi necesario tratar e identificar as áreas ardidas para obter unha base de datos, mediante
combinacións de diferentes técnicas de teledetección. Para isto empregáronse o seguinte grupo de imaxes
de satélites:

- Landsat 7 ETM de 24/06/2000 e Landsat 5 TM de 06/10/2000

- Landsat 7 ETM  de 20/12/2001

- Landsat 7 ETM  de 27/04/2002 e de 04/10/2002

- Landsat 5 TM de 13/09/2003

- Landsat 5 TM de 24/04/2004 e de 30/08/2004

- Modis Terra e Aqua de 21/08, 04/09 e 06/09 de 2005

- Landsat 5 TM de 20/08/2006 e 05/09/2006

Unha vez recollida a información, procedeuse ao tratamento dixital das imaxes que consistiu nun conxunto de
procesos de adecuación das imaxes para a súa interpretación e análise, que inclúe as correccións xeométricas,
correccións atmosféricas, radiométricas, realces, obtención de diferentes índices de vexetación, clasificación, etc.

En relación a esta información, procedeuse ao cruzamento dos datos referentes ao ano 2000 co mapa de
ocupación forestal (2000), permitindo así a determinación das áreas afectadas polos incendios por tipo de
ocupación forestal. 
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Partindo do principio de que na área do proxecto, a principal causa de alteración do espazo forestal é resultado
dos incendios, procedeuse de seguida ao cruzamento da información vectorial dos incendios forestais (2001
a 2006) co mapa de ocupación forestal de 2000 para determinar o total de área afectada polos incendios por
tipo de ocupación entre 2000 e 2006. No caso da existencia de áreas ardidas reincidentes foi acrecentada unha
nova clasificación designada por área ardida reincidente. 

22..  Área ardida para o período de 2000-2006 (Información alfanumérica do tipo táboa):

Esta información foi relacionada coa información xeográfica relativa aos límites administrativos, utilizando como
referencia o concello. Por fin procedeuse a unha reclasificación das áreas ardidas tendo en conta as clases
usualmente utilizadas para a elaboración deste tipo de mapas (DGF, 2003), que a seguir se describen: <1 ha;
1 – 10 ha; 10 – 20 ha; 20 – 50 ha; 50 – 100 ha; > 100 ha.

IInnffrraaeessttrruuttuurraass  ddee  pprreevveenncciióónn

Tal como xa foi referido, a información recollida abrangue aos seguintes temas:

- Postos de vixía 

- Bases Aéreas

- Puntos de auga

Resultados

OOccuuppaacciióónn  FFoorreessttaall  

A metodoloxía adoptada permitiu a creación dunha base de datos de ocupación forestal común para a área
total de intervención do proxecto SIGNII, de forma que permita unha análise conxunta da rexión.

Deste modo creouse un mapa forestal continuo (Figura 7) que constitúe un mapa de referencia para todo o
subproxecto BDFOR, permitindo un conxunto alargado de análises a través da manipulación e do cruzamento
da información recollida.
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ZZoonnaass  ffoorreessttaaiiss  ppeerriiuurrbbaannaass

Coa metodoloxía desenvolvida foi posible
delimitar de forma semiautomática as áreas
periurbanas que son necesarias administrar
para cumprir o regulamento existente sobre a
protección e defensa do bosque contra os
incendios (Figura 8). Tamén foi posible o
cruzamento da información xeográfica obtida
co mapa de ocupación forestal, posibilitando
o coñecemento da área forestal nas zonas
periurbanas e que poderá ser un dos factores
que inflúan na definición das prioridades de
intervención nesas áreas.

MMaappaa  ddee  RRiissccoo  ddee  IInncceennddiioo

Os resultados do mapa de risco de incendio,
na zona piloto de Melgaço, demostran unha
elevada incidencia das clases de riscos alto e
moi alto onde predominan as tipoloxías de
bosque mixto e de coníferas, cunha
porcentaxe total do 55%.

O municipio de Crecente caracterízase por
presentar unha predominancia de risco de
incendio alto e moi alto, tal como sucede en
Melgaço representando nestas, estas dúas
clases, un total do 81% da área. 

Este feito está relacionado coa predominancia
de tipos de uso con elevada cantidade de
combustible, como as zonas de eucaliptal e
de mato.

Na Figura 9 está representado o mapa de
risco de incendio para a zona piloto, na cal é
posible verificar a continuidade de risco na
zona de fronteira.

IInncceennddiiooss  ffoorreessttaaiiss

Coa aplicación desta metodoloxía foi posible obter a localización das infraestruturas de prevención dos
incendios forestais tales como: bases aéreas, postos de vixía e puntos de auga. Tamén se identificou a
superficie total ardida, así como a superficie ardida por concello para cada ano. 
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É posible visualizar as
áreas territoriais máis
afectadas polos incendios
forestais e identificar as
áreas ardidas, ao longo
destes últimos anos, así
como os tipos de
ocupación máis afectados
(Figura 10).

Conclusión

Con este traballo foi
posible definir unha
metodoloxía adecuada ao
desenvolvemento dunha
IDE conxunta e
homoxénea, adaptada ao
medio rural da zona de
intervención e focalizada
para os aspectos forestais. 

En relación á ocupación
forestal obtívose unha
base de dados composta
coa información
alfanumérica e xeográfica
actualizada onde se describe a realidade forestal para a área de influencia do proxecto dunha forma integrada.

Tamén se obtivo unha metodoloxía que permitiu delimitar, de forma semiautomática, as zonas periurbanas e
coñecer os usos forestais existentes, obténdose así unha ferramenta adecuada á xestión desas áreas baixo o
punto de vista da prevención de incendios forestais e protección de bens, podendo facilmente xeneralizada a
todo o territorio.

Debido á dispoñibilidade dunha grande cantidade de datos dos incendios forestais, así como a toda a
información facilitada polos sensores remotos foi posible identificar, cuantificar e xeorreferenciar as superficies
afectadas polos incendios.

Este subproxecto permitiu o intercambio de coñecementos e metodoloxías entre os diferentes socios
involucrados e a creación dunha IDE. Esta IDE incluíu datos e atributos xeográficos, metadatos e catálogo de
fenómenos dedicados á xestión de información xeográfica que no futuro estará dispoñible en internet, de forma
que permita aos usuarios utilizar e combinar a información segundo as súas necesidades.
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Introducción

O subproxecto BDRUR é un dos once subproxectos deseñados para conseguir o obxectivo xeral do proxecto
SIGN II, ou sexa, a creación dunha Infraestrutura de Datos Espaciais (IDE) para o territorio rural de Galicia-
Norte de Portugal que permita dispoñibilizar información e servizos aos usuarios relacionados co medio rural.

O principal motivo para o desenvolvemento do subproxecto BDRUR nace da certeza de que o coñecemento
das dimensións da realidade socioeconómica dun determinado territorio constitúe un factor fundamental no
proceso de desenvolvemento local e rexional.

BDRUR tivo a súa xénese no proxecto SIGN, que antecedeu e deu orixe ao actual SIGN II. O traballo realizado
na primeira fase deu como resultado a creación dunha base de datos constituída por un grupo de indicadores
socioeconómicos dispoñibles en Portugal e España que, conxuntamente coas restantes bases de datos
desenvolvidas, permitiu dispoñibilizar un instrumento de análise fundamental para a comprensión das dinámicas
e dos obstáculos do desenvolvemento rural do territorio en tudo e, así, producir información útil que permite
avaliar o desenvolvemento do territorio e formular unha planificación rexional axeitada.

A experiencia previa compartida polo partenariado permitiunos trazar novos desafíos para a fase actual do
proxecto que, dunha forma resumida, se describe no presente informe.

Obxectivos

De acordo co texto introdutorio, foi a consciencia de que o acceso a información relevante é un factor
fundamental para o coñecemento das actividades e as dinámicas humanas do territorio o que sustentou a
definición do obxectivo fundamental do subproxecto BDRUR, isto é, aa  ccoonncceeppcciióónn  ee  eessttrruuttuurraacciióónn  dduunn mmooddeelloo
ddee  ddaattooss  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo  ccoommúúnn aaoo  tteerrrriittoorriioo  eenn..

- Neste contexto, e tendo en consideración a evolución rexistrada dende a primeira á segunda fase do
proxecto, os principais obxectivos específicos de BDRUR son:

- Sistematizar, para a nova área de intervención do proxecto, os indicadores reunidos no proxecto SIGN.

- Identificar e sistematizar novas variables para toda a área de intervención que se consideren
fundamentais para a concreción do obxectivo esencial da BDRUR.

- Divulgar os resultados obtidos entre todos os potenciais usuarios permitíndolles obter o mellor partido
posible dun instrumento desta natureza.

BDRUR
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Partindo das premisas anteriores, con BDRUR preténdese sistematizar un conxunto de indicadores
socioeconómicos comúns entre os dous países participantes que permitan caracterizar a situación existente
no territorio en studo, contextualizadas nas seguintes dimensións:

--  EEssttrruuttuurraa  ddeemmooggrrááffiiccaa

--  VViivveennddaass  ffaammiilliiaarreess  ee  eessttaabblleecceemmeennttooss  ccoolleeccttiivvooss

--  AAccttiivviiddaaddee  eeccoonnóómmiiccaa

--  EEdduuccaacciióónn

--  IInnffrraaeessttrruuttuurraass  ssoocciiaaiiss

--  SSeeccttoorr  aaggrraarriioo

O feito de concederlle relevancia o sector agrario xustifícase pola grande importancia que teñen neste territorio
as actividades económicas ligadas a este sector e porque o partenariado está formado por un grupo de
entidades cuxas funcións están relacionadas cos sectores agrario e rural.

Metodoloxía

Co fin de planificar as tarefas abordables no ámbito de BDRUR definiuse, a priori, un plan de traballo que se
estruturou segundo o seguinte cronograma:

Nos parágrafos seguintes descríbese o traballo realizado de acordo coa tipoloxía de accións identificadas no
esquema anterior.

DDeesseeññoo  ddaa  eessttrruuttuurraa  ddee  ddaattooss  ee  ccoonnttiiddooss..  Esta acción asumiuse como a primeira abordaxe á construción e
estruturación do modelo de datos. De acordo coa estrutura temática definida identificáronse, para cada tema,
as variables que deberían integrar BDRUR, o que deu orixe a un listado detallado de todos os indicadores
elixidos. Á hora de identificar as variables, buscouse a información que permite dimensionar a realidade
socioeconómica deste territorio co fin de estudar as súas características e os seus problemas. Nesta fase
tamén se definiu a base territorial a estudar. Partindo da premisa de que estamos ante unha organización
administrativa do territorio diferente a cada lado da fronteira, definiuse que os niveis de desagregación xeográfica
aos cales se ían referir os datos serían a freguesia e o municipio, no caso portugués, e o municipio, no caso
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español, totalizándose na área de intervención do proxecto, 16 municipios con 555 freguesias e 40 municipios
integrados en 6 comarcas.

De acordo co texto introdutorio, a experiencia adquirida no proxecto SIGN fixo posible que o partenariado
puidese desenvolver novos procedementos metodolóxicos, no sentido de enriquecer os resultados obtidos.
Neste contexto, no proxecto SIGN a base de datos sistematizada só aglutinaba os indicadores que podían
referenciarse a nivel de freguesía, para Portugal, e de municipio, para España. No proxecto SIGN II optouse
por incluír tamén variables cuxos datos fan referencia á unidade administrativa do municipio, para o territorio
portugués. Esta solución adoptouse para unha serie de variables que, en opinión do partenariado, cumprían
unha dobre condición: son variables existentes para ambos os dous países, aínda que se refiran a niveis
xeográficos diferentes dos elixidos (freguesia e municipio), e teñen grande interese para o enriquecemento da
base de datos.

Tal como está representado no cadro seguinte, deseñouse, nunha folla de cálculo, unha matriz-tipo que constitúe
a base de introdución dos datos coa desagregación espacial por filas e os campos dispoñibles por columnas.

IInnvveennttaarriiaacciióónn  ddaa  iinnffoorrmmaacciióónn.. Tendo como punto de partida o listado das variables elaborado no ámbito da
acción anterior, procedeuse á inventariación da información dispoñible en cada país participante, en concreto
no que respecta a tres parámetros:

Dispoñibilidade dos datos e os seus respectivos atributos específicos

Nivel de desagregación xeográfico existente

Períodos temporais dispoñibles

Esta acción abrangue o intercambio continuo de información entre os dous países co fin de harmonizar. Este
traballo tivo como resultado a elaboración dunha serie de cadros, dos que as figuras seguintes dan fe, nos que
se identificaron todas as variables e a súa caracterización de acordo cos parámetros anteriormente descritos.

Respectando o obxectivo inicial deste subproxecto, é dicir, a creación dun modelo común de datos
socioeconómicos, o partenariado incluíu tamén na base de datos un conxunto de variables, ou atributos desas
variables, aínda que os mesmos estivesen dispoñibles só para un dos dous lados da fronteira, pois asumiuse
que esa información sería enriquecedora para o estudo do territorio.

No caso portugués, a principal fonte de información foi o Instituto Nacional de Estatística (INE). En BDRUR
tamén se integran datos facilitados pola Comissão de Viticultura dá Região dous Vinhos Verdes, polo Gabinete
de Estatística e Planeamento dá Educación do Ministério dá Educação, polo Gabinete de Estratégia e
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Planeamento del Ministério do Trabalho e dá Solidariedade Social e polo INSCOOP - Instituto António Sérgio
del Sector Cooperativo.

En canto á información española, identifícanse as seguintes fontes de información: o Instituto Nacional de
Estatística (INE), o Instituto Galego de Estadística (IGE) e outros departamentos da Xunta de Galicia
(TURGALICIA, SERGAS, S. A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, Servizo Galego de Colocación,
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, Consellería de Traballo, Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria), La Caixa, www.cooperativasdegalicia.com, prensa escrita, entre outras.

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn..  No ámbito desta acción procedeuse á obtención dos datos a través das entidades
produtoras de información estatística. Esta acción abrangue métodos de recollida de datos diferenciados de
acordo cos soportes de información dispoñibles. Nese contexto os datos foron recompilados vía Internet, a
través de consultas a bases de datos específicas, en cd-rom publicados polas entidades
produtoras/propietarias e subministradores de información estatística ou, no caso de datos non publicados, a
través de solicitudes directas ás entidades responsables da produción dos datos requiridos.

DDeeffiinniicciióónn  ddaa  aapplliiccaacciióónn  iinnffoorrmmááttiiccaa..  A concreción dos obxectivos propostos dependen da conxunción de
diversos factores entre os que destaca a solución informática adoptada durante o proceso de desenvolvemento
de BDRUR, é dicir, dende a fase de carga de datos ata a definición da plataforma de publicación da información
pasando necesariamente pola definición do modelo de datos para o almacenamento da información. Neste
contexto, e considerando as características específicas dos datos a sistematizar, optouse pola elaboración de
dúas bases de datos con estruturas semellantes nas que se cargaron os datos de cada país, a partir das cales
se extraen os datos coa información común e os indicadores derivados.

Os datos alfanuméricos dos indicadores socioeconómicos, inicialmente sistematizados en follas de cálculo de
Excel, foron exportados ao sistema de xestión de bases de datos Oracle, recorrendo ao software -Geomedia.
Este programa permitirá realizar a análise dos datos e a xeración da cartografia temática.
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Para dispoñibilizar a información socioeconómica reunida e harmonizada no ámbito do subproxecto BDRUR
deseñouse, e está actualmente en desenvolvemento, un servizo Web do tipo OCG (Open Gis Consortium) que
estará dispoñible no xeoportal da IDE do Proxecto SIGN II. Así, todos os usuarios interesados poderán acceder,
de unha forma áxil e gratuíta, aos mapas temáticos comúns para as variables da base de datos. Ademais
ofrécese a posibilidade de consultar información en valores absolutos e de xerar indicadores á medida,
establecendo novas relacións entre os diferentes datos almacenados en BDRUR.

Este servizo de consultas subministra os datos solicitados recorrendo a dúas operacións definidas na
especificación WMS da OGC:

--  GGeettCCaappaabbiilliittiieess, que proporciona información sobre os datos dispoñibles e os parámetros que o usuario
deberá elixir: táboas da base de datos, categoría en que se encadra a información, atributos susceptibles
de consulta, ámbito xeográfico da información (área de intervención completa ou unicamente España
ou Portugal), nivel de desagregación xeográfica da información (comarca ou municipio, no caso español,
e municipio ou freguesia, no caso portugués).

--  GGeettMMaapp, que xera a información requirida en función do valor dos parámetros introducidos: o número
de clases ou intervalos para agrupar os datos, a técnica de clasificación (por exemplo, igual número ou
igual clase), a gama de cor, etc. É evidente que cando se solicita un mapa temático de toda a área de
intervención transfronteiriza, o sistema tratará conxuntamente todos os datos, aplicando criterios de
clasificación e simboloxía homoxénea no territorio español e portugués, é dicir, as estatísticas calculadas
inclúen o menor dos dous mínimos e o maior dos dous máximos e así sucesivamente. De acordo cos
datos solicitados, a operación Get Map dispoñibiliza o cadro de datos alfanuméricos en formato xls, e
o mapa requirido en formato jpg.

DDiivvuullggaacciióónn  ddaa  iinnffoorrmmaacciióónn. Tal como se explicou anteriormente, a publicación dos datos sistematizados en
BDRUR realizarase a través do xeoportal da IDE do Proxecto SIGN II. De igual modo, e en consonancia cos
obxectivos xerais do proxecto, o xeoportal ofrece tamén a posibilidade de consultar os metadatos asociados
aos datos e aos servizos de consultas ofrecidos polo SIGN II.

Resultados

A pesar de que esta publicación se elaborou antes de finalizar o período de execución técnica do subproxecto
BDRUR, os resultados obtidos son os seguintes:

- Un modelo de datos socioeconómicos constituído por 129 variables comúns que permiten entender
mellor o territorio no que se refire á seguinte organización temática:

EEssttrruuttuurraa  ddeemmooggrrááffiiccaa. Integra variables que caracterizan a dimensión, a distribución, a estrutura
e o estado da poboación do territorio en estudo.

VViivveennddaass  ffaammiilliiaarreess  ee  eessttaabblleecceemmeennttooss  ccoolleeccttiivvooss. Recompiláronse algúns datos publicados nos
dous últimos Censos de Poboación e Vivendas (1991 e 2001) que permiten identificar os principais
cambios do parque de vivendas da área de intervención.

AAccttiivviiddaaddee  eeccoonnóómmiiccaa..  Integra indicadores que permiten analizar o mercado de traballo e a
estrutura empresarial existente no territorio en estudo.

EEdduuccaacciióónn..  Inclúe un conxunto de variables que permiten caracterizar os principais compoñentes
do sector educativo de ambos os dous países.
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IInnffrraaeessttrruuttuurraass  ssoocciiaaiiss. Neste tema divúlgase información de temática social, concretamente sobre
saúde, cultura e deporte.

SSeeccttoorr  aaggrraarriioo..  Integra un conxunto de variables que permiten caracterizar a estrutura das
explotacións agrícolas, a utilización das terras, as principais actividades produtivas, o produtor e
a súa familia agrícola e a orientación técnico-económica das explotacións, entre outros.

- Un grupo de mapas temáticos da rexión de intervención elaborados a partir dos indicadores anteriores.

- Unha páxina web aberta ao público coa posibilidade de acceder a toda a información e xerar mapas
temáticos adaptados á necesidade de cada usuario.

A título de exemplo presentamos a continuación un conxunto de mapas temáticos comúns que reflicten o
traballo desenvolvido no ámbito de BDRUR. A fonte dos datos presentados son os Censos de Poboación e
Vivendas de 1991 e 2001 e os Censos Agrarios de 1989 e 1999, elaborados polos Institutos Nacionais de
Estatística de ambos os dous países.

A evolución demográfica
rexistrada entre 1991 e 2001
manifesta dúas realidades
distintas. Durante o período
analizado, os municipios
localizados na franxa litoral ou
nas súas proximidades
experimentan un incremento da
poboación, en contraste coas
zonas do interior, que rexistran
unha perda poboacional en
case todo o territorio.

Outro indicador que nos permite
avaliar as asimetrías existentes
no territorio do proxecto é a taxa
de actividade, é dicir, a taxa que
expresa o peso da poboación
activa en relación ao total da
poboación. Do análise da figura
presentada, dedúcese que os
municipios de Braga, Barcelos,
Esposende e Viana do Castelo
presentan taxas de actividade
máis elevadas, o que manifesta
unha maior concentración de
man de obra dispoñible para a
produción de bens e servizos.
No territorio galego en estudo,
as comarcas de O Baixo Miño e
O Condado son as que rexistran
taxas de actividade máis
elevadas.
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Neste mapa represéntase a
evolución dos valores medios da
Superfície Agrícola Utilizada
(SAU) por explotación no período
1989-1999, por municipio para o
territorio dá Galicia e por
freguesia para o territorio do
Minho. Neste último, e de forma
conxunta, apréciase un
incremento da área media de
SAU, sendo este máis
acentuado nas freguesias e
municipios onde existen terreos
comunais (Terras de Bouro,
Ponte dá Barca e Arcos de
Valdevez). Na zona galega,
obsérvase un aumento, sobre
todo, nas comarcas de Baixa
Limia e A Limia.

O segundo mapa dedicado ao
sector agrario representa a
evolución do número de
explotacións agrícolas entre os
anos 1989 e 1999. Obsérvase
unha redución xeneralizada
desta variable en todo o
territorio do Minho, que, en
termos globais é do -40%, e
acentúase nos municipios e
freguesias do litoral. Pola
contra, en Galicia, o descenso
máis acentuado rexístrase no
interior do territorio.

O último mapa representa a
evolución do número de tractores
entre 1989 e 1999. Se
comparamos estes datos cos da
figura anterior, dedúcese que a
disminuición do número de
explotacións estivo acompañada
por un aumento do parque de
tractores, en numerosas
freguesias do Minho e municipios
de Galicia.
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Conclusións

Para finalizar, consideramos oportuno facer unha breve reflexión sobre os traballos desenvolvidos durante a
execución técnica do subproxecto BDRUR. Dunha forma global, pódese concluír que os resultados obtidos
ao longo destes dous anos de proxecto responden aos obxectivos definidos inicialmente, xa que se conseguiu
elaborar unha base de datos comúns para un número significativo de indicadores socioeconómicos do territorio
en estudo.

Entre as vicisitudes coas que nos topamos durante a execución do proxecto, gustaríanos mencionar a grande
cantidade de tempo dedicado a algunhas tarefas, en concreto á inventariación das variables coas que
traballamos. Realmente, a harmonización da información dispoñible aos dous lados da fronteira converteuse
nunha tarefa lenta debido -tal como se explica noutros traballos semellantes- á falta de uniformización dos
indicadores territoriais na Unión Europea, o que dá lugar a unha dificultade engadida asociada ao proceso de
harmonización de conceptos, fórmulas e períodos temporais.

Debe destacarse tamén que, no caso do territorio do Norte de Portugal, a opción de traballar co nivel xeográfico
administrativo inferior, é dicir, a freguesia, limitou considerablemente a información que, no ámbito deste
subproxecto, pode dispoñibilizarse para algunhas variables, na medida en que nos atopamos cun elevado
número de casos con segredo estatístico.

Para finalizar, é importante destacar que a construción dun modelo de datos desta natureza é un proceso
dinámico no tempo e no espazo, así que a información a integrar non se esgota aquí, polo que consideramos
necesario darlle continuidade.

Deseñada e estruturada a base de datos producida en BDRUR, convén alimentala e enriquecela no futuro e,
nese sentido, os participantes no subproxecto deberán ir introducindo, en aparcería ou baixo calquera outra
fórmula, información nova a medida que esta se vai producindo e publicando. En datas non moi afastadas,
haberá un novo Censo Agrario (2009) e un novo Censo de Poboación e Vivendas (2011) así que, dende o
noso punto de vista, a incorporación deses datos pode ter grande interese.
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Introdución

Actualmente, o turismo está a asumir un papel significativo no desenvolvemento socioeconómico do mundo
rural, como complemento doutras actividades de base territorial. Por ese motivo, e tendo en conta que na
área xeográfica de intervención deste proxecto existe unha notable riqueza no que a recursos turísticos se re-
fire, os socios do SIGN II consideramos que sería interesante crear un novo subproxecto, denominado BDTUR,
encargado de desenvolver instrumentos que poidan contribuír a divulgar e facer promoción de este territorio
entre unha clientela cada vez máis esixente no seu tempo de ocio.

Seguindo a liña de cooperación transfronteiriza entre institucións que caracteriza ao SIGN II, interviñeron neste
subproxecto catro socios: a S. A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia -coordinando os traballos-, o
IPVC, o IDARN e a CVRVV.

Obxectivos

Os obxectivos que intentamos alcanzar co subproxecto BDTUR son numerosos. Nuns casos, respondían
esencialmente aos xenerais do proxecto; noutros, eran obxectivos concretos para o subproxecto. A conti-
nuación, aparecen enumerados gradualmente, dende a perspectiva máis xeral á máis específica:

- Reforzar a colaboración institucional, abordando novos aspectos temáticos que contribúen a mellorar
a visión global do territorio transfronteirizo.

- Dinamizar o uso das TIC (Tecnoloxías da Información e as Comunicacións) e da SI (Sociedade da In-
formación), desenvolvendo outras ferramentas técnicas no noso servidor -visualizador en 3D e xerador
automático de rutas-, dispoñibles vía Internet.

- Iniciar unha nova liña temática que poderá ser ampliada en proxectos posteriores e con obxectivos máis
ambiciosos.

- Ofrecer novos servizos/produtos dixitais que poden contribuír dalgún modo ao fortalecemento da eco-
nomía rexional, exercendo unha influencia, directa ou indirecta, sobre o mercado turístico, no que á cua-
lificación da oferta -maior competitividade e ampliación do espectro de actividades de ocio e recreación-
e a demanda -cada vez máis especializada e esixente- se refire.

- Proporcionar coñecemento -datos espaciais temáticos- aos planificadores de recursos turísticos para
lograr un progreso socioeconómico e ambiental equilibrado, tanto en áreas turísticas incipientes como
masificadas.

- Recompilar e harmonizar a información turística -aloxamentos, artesanía, patrimonio monumental, etc.
- da zona transfronteiriza, para solucionar a situación actual, caracterizada por unha tripla problemática:
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a dispersión das fontes documentais, o almacenamento da información en formatos e/ou soportes he-
teroxéneos, e a escaseza de datos asociados apropiados para a súa representación cartográfica.

- Ofrecer información xeorreferenciada sobre os recursos turísticos, é dicir, sobre os elementos que son
capaces -por si sós ou combinados- de atraer visitantes á área xeográfica de intervención.

- Brindar a posibilidade de personalizar a xeración de itinerarios, combinando os recursos turísticos a
requirimento do usuario.

Metodoloxía

Antes de abordar o desenvolvemento do subproxecto propiamente dito, deseñamos un plan de traballo, me-
diante o cal se concretaron as tarefas que iamos realizar e os socios encargados de levalas a cabo. O crono-
grama que figura a continuación pode dar unha visión xeral de cáles foron as accións contempladas e a orde
na que se terían que desenvolver, aínda que na práctica se foron atrasando máis do previsto inicialmente.

A continuación, explícase o traballo realizado, de acordo coa tipoloxía de accións reflectidas no esquema
anterior.

Recompilación e adquisición de información

Unha das primeiras tarefas emprendidas -e tamén a de maior duración- consistiu na recompilación de todos
os datos sobre recursos turísticos dispoñibles en diferentes fontes de información.

Os datos referidos a Portugal, ou foron subministrados directamente ou tomáronse das webs das entidades
produtoras ou propietarias da información: a Direcção Geral de Turismo, o Instituto Português do Património
Arquitectónico (IPPAR) e as Câmaras Municipais del área de intervención do SIGN II. Ademais, a CVRVV rea-
lizou saídas a campo para conseguir as coordenadas dos recursos usando GPS.

No caso de Galicia, recorreuse fundamentalmente a TURGALICIA, TURESPAÑA, a Subdirección Xeral de Pro-
tección do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Deporte, a Subdirección Xeral de Recursos Cine-
xéticos e Piscícolas da Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, ademais de consultarse
bibliografía temática e diversas web, entre as que podemos citar as dos municipios do territorio de interven-
ción así como as seguintes direccións: wwwwww..ppaattrriimmoonniioonnaacciioonnaall..bbiizz,,  wwwwww..ccrrttvvgg..eess//ccoonncceellllooss//lliissttaaddoo..aasspp,,
wwwwww..ffeeggaammpp..oorrgg//,,  wwwwww..mmeegguuiiaass..ccoomm//,,  mmaappss..ggooooggllee..eess//mmaappss,,  ccaalllleejjeerroo..ppaaggiinnaassaammaarriillllaass..eess//hhoommee..aasspp,,  yy
wwwwww..ggooooggllee..eess//.
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Deseño da estrutura de datos

Dada a diversidade de recursos turísticos existentes, simultaneouse a acción anteriormente descrita co des-
eño dunha clasificación tipolóxica que aglutinase todos os recursos que se querían recompilar. Para iso, to-
máronse como referencia as tipoloxías que utiliza TURGALICIA na súa páxina web, definíndose tamén os
contidos que se ían incorporar en cada un dos tres niveis preestablecer, e harmonizando tanto a terminoloxía
como a codificación nos dous países.

Como esta metodoloxía non sempre funcionou de xeito óptimo á hora de compatibilizar as tipoloxías dos dous
territorios, acabamos modificando en varias ocasións a clasificación ata que conseguimos consensuar unha
versión definitiva, que é a que aparece a continuación:

((HH))  OOnnddee  aallooxxaarrssee

(PO) Paradores de turismo / Pousadas de Portugal

(TB) Turismo de saúde e benestar

(H) Hoteis

(HO) Hostais

(P) Pensións, moteis

(HA) Hoteis-apartamentos, apartamentos e cidades de vacacións

(R) Turismo en espazo rural

(C) Cámpings

((RR))  OOnnddee  ccoommeerr

(R) Restaurantes

((VV))  QQuuee  vveerr

(N) Patrimonio natural

(ap) Áreas protexidas

(rp) Rías e praias

(am) Áreas de recreo e miradoiros

(j) Xardíns e parques

(C) Patrimonio cultural

(r) Arquitectura relixiosa

(c) Arquitectura civil

(ch) Conxuntos histórico-artísticos e arquitectura mixta

(p) Arquitectura popular

(b) Arquivos e bibliotecas

(m) Museos e centros de exposicións

(e) Parques etnográficos

(ci) Centros de interpretación
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((AA))  QQuuee  ffaacceerr

(R) Rutas turísticas

(C) Compras e artesanía

(a) Talleres de artesanía

(f) Feiras e mercados

(c) Centros comerciais

(A) Actividades e deportes

(a) Turismo activo-deportivo

(p) Zonas de pesca

(c) Zonas de caza

(g) Campos de golf

(n) Instalacións náutico-deportivas

(h) Centros hípicos

(F) Festas de interese turístico

((II))  OOnnddee  iinnffoorrmmaarrssee

(T) Oficinas de turismo

((TT))  TTrraannssppoorrttee

(C) Aluguer de coches

(A) Transporte en autobús

(B) Transporte en barco

(T) Transporte ferroviario

(AV) Transporte aéreo

((SS))  SSeerrvviizzooss  ttuurrííssttiiccooss

(A) Axencias de viaxes

(P) Pazos de congresos, feiras internacionais, auditorios, teatros

(O) Organizadores profesionais

Validación e carga de datos

Ao principio, a información asociada a cada un dos recursos seleccionados foi introducida e sistematizada en
follas de cálculo Excel, de forma similar ao exemplo que presentamos.

A opción elixida para estruturar os datos xustifícase polo feito de que posteriormente se podían exportar do-
adamente ao sistema que se ía desenvolver para mostralos mediante o visualizador 3D.
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Deseño e desenvolvemento do visualizador 3D

Estase a elaborar un escenario dixital en tres dimensións que abrangue toda a área geográfica de intervención,
con información cartográfica (ortofotos con tamaño de pixel 1 m, mapas escala 1:25.000 e MDT de 25 m) e
datos de interese turístico (3.500 recursos puntuais, 950 lineais e 650 superficiais xeorreferenciados utilizando
o sistema xeodésico de referencia ETRS89 UTM29).

O usuario pode navegar por esta recreación virtual do espazo transfronteirizo e acceder, mediante Internet, á
información turística xeorreferenciada.

Deseño e desenvolvemento do xerador de rutas personalizadas

Ao ter integrada toda a información e poder visualizala sobre un escenario virtual, temos a posibilidade de de-
senvolver unha nova ferramenta atractiva e de doado manexo para que os usuarios de Internet poidan crear
as súas propias rutas, de acordo coas súas necesidades.

Control de calidade e análise de resultados

Durante grande parte do período dedicado ao desenvolvemento dos traballos, foise controlando a calidade da
información que se ía introducindo na base de datos, xa que esta estivo en permanente estado de actualiza-
ción. Así foi como se puideron identificar erros cometidos que foron emendados despois, na medida das nosas
posibilidades. Por exemplo, realizáronse múltiples cotexos utilizando diferentes fontes de información (TUR-
GALICIA, Google Maps, NACTEC, ortofoto do ano 2003, WMS do Catastro e do SIXPAC) para conseguir maior
exactitude na localización xeográfica dos recursos galegos.

Así mesmo como non dispoñiamos das coordenadas da maioría dos recursos turísticos portugueses, decidi-
mos desenvolver unha pequena páxina web baseada na biblioteca API de Google Maps para poder localiza-
los, recorrendo ás direccións. Aínda así, cando realizamos os controis de calidade, consideramos que este
método resultara inadecuado porque constatamos que se produciron erros de posicionamento significativos
na maioría dos casos verificados.
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Resultados

Como o subproxecto aínda está en execución no momento en que se está a elaborar esta publicación, non
temos unha perspectiva temporal suficientemente ampla como para poder avaliar convenientemente os re-
sultados obtidos. Non obstante, podemos enumerar os seguintes resultados:

- Creouse unha base de datos constituída por 5.315 rexistros, con información alfanumérica e parcial-
mente xeorreferenciada, debido ás dificultades xurdidas no momento de obter as coordenadas corres-
pondentes, especialmente no caso de Portugal.

- Estase a desenvolver unha plataforma de visualización da información turística atractiva e doada de ma-
nexar para que poida ser utilizada polo público en xeral, sen que sexa necesario ter previamente coñe-
cementos especializados.

Conclusións

Un dos obxectivos formulados na fase de deseño do proxecto SIGN II consistía en reforzar a colaboración ins-
titucional co fin de crear un grupo de discusión e acción multidisciplinar con capacidade para avaliar a impor-
tancia e a calidade da información producida.

Consideramos que isto se logrou, non obstante, cremos que non conseguimos alcanzar outros obxectivos
tamén propostos inicialmente, xa que, ao longo do período de execución do subproxecto, nos atopamos con
diversos contratempos que queremos explicar.

O principal problema produciuse ao tratar de xeorreferenciar cada un dos puntos identificados na tipoloxía de
recursos. En realidade, a información recompilada nas entidades e institucións anteriormente mencionadas é
bastante completa a nivel descritivo pero, na maior parte dos casos, non contamos con coordenadas nin con
outro tipo de datos asociados que nos permitan situar con exactitude os recursos no espazo.

Dado que os socios portugueses participantes neste subproxecto non previran esta situación, non puideron
adquirir a información doutro modo, xa que tampouco dispoñían de recursos financeiros para iso, así que se
acabou optando por localizar os recursos a través de Google.

A pesar das adversidades con que nos enfrontamos ao longo do período de execución, debe destacarse que
a harmonización dun modelo de datos para a información de ambos os dous lados da fronteira e a creación
dunha base de datos dispoñible para os usuarios potenciais son unha contribución interesante, especialmente
se se formula como a base inicial para o desenvolvemento de futuros proxectos.

Para concluír, é importante destacar que a elaboración dunha base de datos sobre recursos turísticos é un pro-
ceso dinámico no tempo e no espazo. A información que se pode integrar nela non se esgota con este pro-
xecto, así que será conveniente seguir alimentándoa e enriquecéndoa no futuro con datos actualizados.



Introdución

As dinámicas agroambientais resultan en gran medida das decisións e accións emprendidas polo home nun
contexto de alteración das condicións naturais, do aceso ao coñecemento científico e tecnolóxico, das políticas
sectoriais e territoriais e das constricións históricas (Alonso et al. 2007). A xestión do territorio en espazos
diversos e complexos debe conxugar información e competencias técnico-científicas en diversas áreas do
coñecemento (Zhu et al. 1996). Neste contexto, e de acordo con Matthews et al. (1999) os xestores territoriais
necesitan información relativa a factores asociados a economía, a poboación e as alteracións relativas ó réxime
e posesión de terras necesitando permanentemente dun planeamento multi-obxectivo que precisa ser
acompañado por mais información, en cantidade e calidade, que permita os xestores explorar e avaliar as
diferentes propostas e estratexias.

Actualmente, a monitorización de espazos agro-forestais preséntase como foco temático de debate en diversos
traballos de investigación desenvolvidos por organizacións nacionais e internacionais dos que se desprende
un amplo conxunto de situacións nas cales se encontran lagoas de información que poñen en dúbida tanto
os resultados obtidos como as solucións apuntadas. Así, e segundo Yaffee et al. (1996), a incerteza das
avaliacións científicas e a falta de datos para o análise son comunmente as causas que cuestionan os procesos
de monitorización. Estas fallas na información están presentes en áreas temáticas tan diversas como son os
recursos hídricos, limitando a comprensión dos efectos provocados pola actividade humana, e na cobertura
e usos do territorio, limitando a análise, a ordenación e o planeamento do mesmo.

Os sistemas de monitorización, e en consecuencia os sistemas de información, deben ser aplicados a diferentes
áreas de estudo para optimizar a comprensión dos fenómenos e as dinámicas. A mellora na comprensión dos
elementos en análise fai que un sistema de información conduza a unha redución substancial da complexidade
nos procesos de decisión xa que permiten fundamentar as opinións articulándoas desde diferentes
perspectivas. Así, nun determinado territorio, un sistema de información permite unha mellor integración e
análise dos elementos espaciais mellorando a descrición dos fenómenos estudados e concentrando, de forma
organizada, un conxunto de datos que serán posteriormente analizados de acordo coa finalidade pretendida.

Para realizar este traballo foi necesario a implicación de distintos socios. Cada un deles aportou os
coñecementos e as experiencias necesarias da súa liña de traballo. Os diferentes membros do equipo
tiveron distintas ópticas na maneira de involucrarse no traballo segundo a súa experiencia e liñas habituais
de actuación.

O ámbito do traballo foi toda a zona de actuación do proxecto SIGN II. Elixíronse ademais dúas zonas piloto,
unha en Galicia (municipio de Crecente) e outra no Norte de Portugal, municipio de Melgaço, (freguesía de
Cristóbal).

Pola parte galega un dos socios é a S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, que a través do sistema
de información territorial de Galicia (SITGA), deseña sistemas de información co fin de apoiar as liñas de
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actuación da Consellería do Medio Rural e de outros departamentos da Xunta de Galicia. Outro dos socios
galegos involucrados é a Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través do Laboratorio do Territorio
(LaboraTe), pertencente ó Departamento de Enxeñería Agroforestal–IBADER (Instituto de Biodiversidade Agraria
e Desenvolvemento Rural), o cal está constituído por un grupo de investigación e docencia integrado por
profesores e investigadores de diferentes áreas de coñecemento onde o territorio en sentido amplo, -e
especialmente o territorio rural-, constitúen o seu principal ámbito de traballo. 

Pola parte portuguesa participaron o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) que é un centro
universitario de investigación no ámbito da información xeográfica, tendo no seu haber unha importante labor
formativa en cánto o deseño conceptual de sistemas de información xeográfica. Tamén formou parte do equipo
a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) a cal actuou neste subproxecto facendo un
seguimento das diferentes actuacións e discusións que xurdiron ó longo do mesmo. A súa participación foi
importante, pois aportou a óptica dun usuario final da información que ten que dar resposta a problemas
concretos de tipo social, económico e medioambiental, que afectan ás persoas, polo que require de información
veraz e actual que de soporte as súas decisións. O terceiro dos  socios portugueses  foi FORESTIS, unha
organización de produtores e propietarios forestais portugueses que aportaron a perspectiva mais cércana á
propiedade e  á actividade económica e empresarial.

Obxectivo

A finalidade deste subproxecto é a de contribuír a mellora na ordenación do espazo rural na eurozona, Galicia-
Norte de Portugal, desde o punto de vista agronómico, medio ambiental e socioeconómico. Os obxectivos
particulares que se perseguiron foron os seguintes:

1º. A conceptualización e sistematización dun sistema de información agroambiental integral baseado
en indicadores procedentes de fontes como a teledetección, a cartografía, enquisas de campo, etc.

2º. O deseño dun modelo de datos que permita unha xestión integrada das distintas actividades e
procesos que se engloban no marco das explotacións agropecuarias.

3º. A mellora e implementación dun modelo baseado no método “marco de áreas”, (area frame), que nos
permita obter indicadores agroambientais como superficies e rendementos de cultivo, prezos da terra,
prezos de arrendamentos, rotacións de cultivos, incidencias de pragas, sistemas de rega, etc...,
mediante técnicas cartográficas e de mostraxe.

Metodoloxía

A metodoloxía de traballo desenvolveuse a través das seguintes accións : 

1ª. Deseño do modelo de datos e definición metodolóxica

2ª. Adquisición de cartografía, ortofotos e imaxes de satélite, datos de campo

3ª. Produción e actualización

4ª. Control de calidade
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Na primeira delas, fase de deseño e definición, o IPVC (Instituto Politécnico de Viana do Castelo) e FORESTIS
traballaron na conceptualización integral dun Sistema de Monitorización e Información AgroAmbiental
(SMIAA) baseado nun conxunto de redes/sistemas xa existentes que dará soporte as necesidades
identificadas pola sociedade. Inicialmente déronse pasos no sentido de identificar e caracterizar as
redes/sistemas xa en funcionamento e de consultar un conxunto de entidades e personalidades (locais e
rexionais) co obxectivo de identificar as necesidades de información requiridas. Este proceso inicial pretendeu
dotar o sistema dunha lexitimación social e institucional capaz de darlle a credibilidade necesaria para a
consecución dos seus obxectivos. 

Un segundo paso foi a harmonización de metodoloxías e conceptos dada a diversidade de organismos
involucrados e áreas do saber. A este nivel, foron tidos en conta criterios como a información necesaria para
a conceptualización do sistema, a procedencia dos datos, a escala, o nivel de desagregación da información
e as potenciais relacións de dependencia entre as diferentes variables consideradas.

Tivéronse en conta tres vías para a obtención
de datos, unha primeira relacionada con
métodos de detección remota e fotogrametría,
outra relacionada co uso de sistemas de
posicionamento global (GPS) e unha terceira
coa recollida en campo dun conxunto
relevante de datos ( tipoloxía dos cultivos,
rendementos, prezos da terra, prezos de
arrendamento, estado dos regadíos,
rotacións, etc.). En relación a este último
aspecto, o SITGA xa dispón dun conxunto de
experiencias que representan un valor
importante na concepción deste sistema
transfronteirizo. Esta experiencia non solo foi
aproveitada, senón que se potenciou co
obxectivo de optimizar a experiencia, os
métodos e os recursos empregados na
recollida de información en campo.

Este Sistema de Monitorización e Información
AgroAmbiental, (SMIAA), deberá ter unha
dimensión axeitada para ser capaz de contribuír
de forma decisiva na modelización de
parámetros ambientais e para a concepción de
escenarios futuros. O sistema actuará  como un
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medio privilexiado de divulgación da información e como instrumento de participación pública. A conxugación
destes dous últimos aspectos constitúe unha importante ferramenta de apoio á decisión permitindo a avaliación
de políticas de desenvolvemento, a ordenación territorial e ó fomento da investigación científica, facilitando e
responsabilizándose  da dinamización das liñas estratéxicas de desenvolvemento sostible na Eurorrexión.

Por outra banda, e de forma complementaria, tamén dentro da fase de deseño e definición, a USC a través
do LaboraTe deseñou un modelo de datos específico que permitirá, entre outras cousas, analizar de forma máis
pormenorizada a situación das explotacións agrogandeiras, creando unha ferramenta  que mellorará a xestión
das explotacións tanto técnico como administrativamente, e tanto de forma directa (a xestión dentro da propia
explotación) como de forma indirecta (a relación coas administracións, subvencións, axudas,...). O traballo
desenvolvido dividiuse en tres apartados:

aa.. Analizáronse todas as fontes de información que están relacionadas coas explotacións e son
susceptibles de poder ser empregadas para definir o modelo de datos. Entre elas atópanse o Control
Sanitario, o Censo Agrario, información procedente do INE (Instituto Nacional de Estatística), da
Consellería do Medio Rural e da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Ademais,
este modelo foi completado con información adquirida a través das páxinas web de distintas institucións,
entidades e organismos.

bb.. Análise da información recompilada e a súa posterior xerarquización en función da relevancia que
puidera ter dentro do modelo. Analizáronse as fontes das que procede a información, a súa
accesibilidade e o custe que tería adquirila de non estar dispoñible. 

cc.. Definición do modelo de datos. Unha vez estudada e analizada toda a información e as súas fontes,
elaborouse un esquema chegándose o primeiro borrador do modelo de datos, o cal, foi modificando
posteriormente ata chegar ao modelo final. 

O resultado do traballo foi un modelo de datos que, de forma esquematizada, está constituído polos seguintes
temas :

Como pode apreciarse no esquema o modelo dividiuse
en 8 apartados :

1. identificación da explotación: onde se recollen os
datos que identifican a explotación como o CEA
(código de explotación agraria), a titularidade, o réxime
xurídico, a súa localización xeográfica, etc.

2. información referida a explotación: como a superficie
da explotación, a SAU (superficie agraria útil), as
parcelas de que dispón indicando a súa referencia
catastral, superficie, aproveitamento, etc. 

3. instalacións: datos referentes ás construcións da
explotación (naves, cortes, silos, materiais, etc.).

4. produción animal: información referente ás
producións animais da explotación (orientación da
produción, nº de reprodutores, tipo de explotación,

etc.).
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5. medioambiente: nesta sección recóllese os datos relacionados co tipo de xestión ambiental que se realiza
nas explotacións (EMAS, ISO, etc.) e ademais os sistemas de xestión de residuos utilizados (xurros, esterco,
residuos de produtos fitosanitarios, etc.).

6. axudas: reflicte as axudas solicitadas pola explotación así como datos referentes a estas: tipo de axuda (á
produción, de mellora da explotación, agroambientais, etc.), organismo que a concede ou ao que se solicita, etc. 

7. maquinaria: neste apartado recóllese a maquinaria existente na explotación segundo a súa tipoloxía (tractor,
cultivadoras de forraxe, acondicionamento do terreo,  laboreo, etc.) así como o réxime de tenencia desta
(propiedade, arrendamento, etc). 

8. persoal: datos das persoas que traballan na explotación indicando se son titulares ou contratados, a súa
categoría profesional, etc. 

Na seguinte imaxe pódese ver unha parte do modelo referente o apartado 1 de identificación da explotación :

Tamén dentro desta fase de deseño e definición a SA para o Desenvolvemento Comarcal mellorou o sistema
de información agrario integrando neste a operación estatística ESYRCE (encuesta de superficies y rendimientos
de cultivos de España) proposta desde o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPYA), tal que, onde
había dúas operacións agora hai unha que abrangue os obxectivos e necesidades de ámbalas dúas
administracións, a central e a autonómica. 
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O modelo cartográfico-estatístico que soporta este sistema da Consellería do Medio Rural, ten como punto de
partida o Mapa de Coberturas e Usos do solo de Galicia e a cartografía xerada en BDUSO (Aller, Fortes, Martín,
Ferradans e Díaz). Este mapa é un documento cartográfico que permite coñecer a localización xeográfica das
diferentes zonas de cultivo, a súa estrutura e o tipo de agricultura que se practica en cada unha delas co fin
de reducir a variabilidade dos indicadores a estudar. Elaborouse a partir de datos procedentes de imaxes dos
satélites LANDSAT (Tematic Mapper) e SPOT (Pancromatic) empregando técnicas de fotointerpretación. Este
documento foi actualizado durante o proxecto SIGN II. A partir deste documento obtívose un mapa derivado,
o mapa de estratos, que é unha agregación de clases do primeiro. Os estratos definíronse como porcións do
territorio homoxéneas en canto ó tipo de cultivos ou a cobertura do solo que nelas existen. Tamén se estudou
a posibilidade de empregar variables como a altitude e a pendente para mellorar a estratificación. A outra fonte
de estratificación foi a procedente do mapa de comarcas de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta de
Galicia o 20 de Febreiro de 1997, que divide o territorio galego en 53 comarcas homoxéneas desde o punto
de vista socioeconómico, fisiográfico e agrolóxico. Unha vez feita esta asociación procedeuse á transformación
do mapa de estratos resultante do formato vectorial ó ráster, é dicir, converteuse un conxunto de polígonos,
liñas e puntos nun conxunto de unidades cadradas formando unha malla de celas que forman un “marco de
áreas” (area frame), constituíndo o modelo poboacional de onde se obterán as unidades de mostraxe nas
cales se parametrizarán os diferentes indicadores agroambientais. Cada cela asignouse a un estrato. A
asignación das celas mixtas a un estrato ou a outro fíxose seguindo un criterio de máxima superficie de
ocupación, é dicir, cada cela pertence ó estrato que está superficialmente máis representado dentro dela. Esta
é a alternativa máis doada de manexar desde o punto de vista estatístico, pois cada cela pertence sempre a
un só estrato. A fonte de información empregada para encaixar o “marco de áreas” (area frame) foi a malla UTM
(Universal Transversal Mercator) do Mapa Topográfico Nacional que percorre a totalidade do territorio español
creando unidades cadradas de 10 km x 10 km. Cada unha destas unidades cadradas de 10 km x 10 km (as
mesmas que as empregadas polo MAPYA) dividiuse en 400 unidades de 0,5 km x 0,5 km que son as celas
que constitúen o modelo da poboación obxectivo de estudo en Galicia. Para obter a mostra, a malla primaria
de 10 km x 10 km dividiuse en bloques de 5 km x 5 km que conteñen cada un 100 celas de 0,5 km x 0,5 km.
Sobre estes realizouse o sorteo de celas para obter as unidades de mostraxe (engadíndolle unha compoñente
sistemática o procedemento pois as unidades ocupan sempre as “mesmas posicións relativas” dentro de cada
un dos bloques de 5 km x 5 km). As posicións (x,y) dentro de cada bloque de 100 celas que orixinaron as
unidades de mostraxe que constituíron a mostra son as seguintes: 1:(5,3), 2:(7,5), 3:(3,5), 4:(9,4), 5:(3,2), 6:(1,8),
7:(7,4), 8:(5,2), 9:(9,9), 10:(8,3), 11:(7,10), 12:(7,2), ...  Como se comentou con anterioridade, este tipo de
mostraxe ten unha compoñente sistemática, pois repítense as mesmas posicións ou arranques aleatorios
dentro de cada bloque de 5km x 5 km, e outra aleatoria pois é o azar o que marca cales son esas unidades
de mostraxe que compoñen a mostra en cada bloque. A composición da mostra é específica en cada comarca
e para cada estrato pois a selección executouse por orde segundo as posicións obtidas previamente (as cales
son comúns para tódolos bloques) ata que se cumpren uns requisitos de taxas de mostraxe e intensidade
propostos a priori en cada estrato e comarca. Ata aquí o modelo galego da Consellería do Medio Rural. 

A modo de síntese dicir que o MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) desenvolve unha
operación estatística anual baseada tamén no método de “marco de áreas” (area frame) en todo o estado
español. Este modelo está soportado na mesma malla cadrada de 10 km x 10 km que o da Consellería do
Medio Rural. Esta malla emprégase de base para  subdividir o territorio en unidades cadradas de 1 km x 1 km
que constitúen o modelo poboacional sobre o que o MAPYA aplica técnicas de mostraxe para obter anualmente
estimacións de superficies e rendementos de cultivos en todo o territorio español. Esta operación mantén unha
mostra continua por todo o territorio correspondente o 3% destas unidades de mostraxe de 1 km x 1 km
correspondentes as posicións (3-2, 2-6, 6-7), de forma sistemática dentro dos bloques de 10 km x 10 km, as
cales se correspondes coas do proxecto da Consellería do Medio Rural. Este 3 % es Galicia supón 881
unidades de mostraxe. 
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O traballo de integración consistiu no seguinte:

1. Integración da totalidade da mostra do MAPYA, 881 unidades (das cales 608 coincidían xa cas do
proxecto da Consellería do Medio Rural), coas desta, constituíndo unha mostra resultante de 4.185
unidades. 

2. Asignación de cada unha destas novas unidades de mostraxe a un estrato segundo o mapa de
estratos do proxecto da Consellería do Medio Rural (CMR). 

3. A selección anual da submostra que se visita no campo farase conxuntamente, (no ano 2007
visitáronse 1.797 unidades da mostra da CMR e 380 da mostra do MAPYA).

4. Unificación de códigos.

5. Consenso de criterios agronómicos.

6. Integración dos modelos a nivel base de datos.

7. Tamén compre salientar a adaptación do tamaño das unidades de mostraxe a realidade de Galicia,
e do norte de Portugal, onde o nivel de parcelación e moi elevada. A redución das unidades de mostraxe
foi desde 700 m x 700 m ata 150 m x 150 m nos estratos máis parcelados das comarcas do sur da
provincia de Pontevedra. Optouse pola redución do tamaño das unidades de mostraxe e o aumento da
intensidade (nº unidades/km2).

En canto a operatividade, cada administración será responsable da súa submostra no que se refire a
investigación no campo e a elaboración da base de datos SIX da mesma anualmente. Cada ano farase unha
rotación dun 10% das unidades de mostraxe que se investigarán no campo e antes do 30 de setembro cada
administración enviará a outra a base de datos nun formato “shape”. Cada administración obterá os resultados
por separado das superficies de cultivo, rendementos, ... e comunicaralle a outra os resultados obtidos que
deberán ser coincidentes a nivel Galicia e a nivel provincial. Os resultados poderanse agregar como se
considere oportuno.

Esta integración metodolóxica supón  un avance con respecto o proxecto que actualmente ten implementado
o MAPYA en todo o territorio español. Sobre todo por a importante mellora que supón o estratificar a mostra
en base a un mapa de coberturas e usos do solo. Ademais considérase a poboación subdividida en
subpoboacións, as comarcas, o que posibilita a obtención de resultados a este nivel de desagregación (moi
interesante desde o punto de vista das comunicades autónomas). Tamén supón a obtención de resultados
únicos (a nivel estatal e autonómico), un aforro económico e un incremento da intensidade de mostraxe que
fará que os resultados a nivel comarcal, e a súa potencial extrapolación a nivel municipal, sexan mais
consistentes (small areas). Esta metodoloxía de obtención de superficies de cultivos está en fase de aprobación
para recibir a oficialidade por parte do Instituto Galego de Estatística (IGE), pertencente a Consellería de
Economía e Facenda, aínda que fai máis de 7 anos que é a fonte principal de alimentación do Anuario de
Estatística Agraria da Consellería do Medio Rural e do Anuario de Estadística do Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

A fase 2, adquisición de cartografía, ortofotos e imaxes de satélite, estivo moi condicionada polos recursos
económicos do proxecto e pola disposición de datos de outros proxectos que polas súas interesantes
características considerouse que deberían ser empregados en SIGN II. Estámonos referindo os datos
procedentes do proxecto SIOSE (sistema de información de la ocupación del suelo de España) e do proxecto
COS´05 (cartografía da ocupación do solo 2005 en Portugal). Estas son as dúas grandes liñas cartográficas,
que na fase de definición metodolóxica, se decidiu ter como bases do traballo. A SA para o Desenvolvemento
Comarcal, estivo centrada na obtención de información no ano 2007 de superficies e rendementos de cultivo,
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prezos de arrendamentos e de venda de predios rústicos, no estudo de rotacións de cultivos e no das
direccións de cambio de usos do solo en base a indicadores obtidos a partir de datos históricos.

Compre destacar que na operación realizada no ano 2007 se parametrizaron e estimaron novos indicadores
agroambientais que son susceptibles de ser estimados por este procedemento como foi o caso dos prezos
de arrendamento e venda dos predios rústicos que se empregaron para soportar a posta en funcionamento
do Banco de Terras de Galiza (BANTEGAL), e do seu sistema de información de terras de Galicia, SITEGAL. 

Conclusións

A información ten un custe. As diferentes administracións teñen presupostos limitados para a súa obtención
e non parece que estes investimentos se vaian a incrementar de forma substancial nos próximos anos. Sen
embargo, en múltiples actividades que estas executan, obtéñense datos, (p.e. os procedentes de rexistros
administrativos), que unha vez tratados e estruturados poden ser susceptibles de alimentar un sistema de
información a un custe razoable. De aí que o esforzo conceptual de estruturación, a identificación de entes
xeradores de información, xa sexa directa ou indirectamente, e a coordinación de entre eles para optimizar o
proceso de integración, parece o gran reto que temos por diante os profesionais que traballamos nesta
disciplina. 

O deseño conceptual de redes e sistemas de información é unha tarefa básica na que nos atopamos con
dificultades tanto de acceso os datos como de harmonización dos mesmos. Neste traballo déronse pasos
adiante en dúas vías, unha a de conceptualización e sistematización da información, outra na integración
concreta de operacións estatísticas xa existentes e, finalmente, na mellora da súa eficiencia incorporando
novos indicadores (como prezos da terra e de arrendamento, rotacións de cultivos e a análise histórica das
dinámicas de cambio), engadindo novos indicadores e compartindo custes de toma de datos no campo.
Neste aspecto da integración de operacións queda un reto futuro por acadar que será integrar neste modelo
a malla do Inventario Forestal de España e Portugal, así como a europea de LUCAS, (land use and cover
agricultural statistics).

Por outra banda a mellora dos procesos de almacenamento e análise de información conduce a unha mellor
difusión da mesma a través dos diferentes actores e entidades impulsando os procesos de participación pública.
O masificar os procesos de difusión da información, (a través da utilización de ferramentas de publicación como
é internet), potenciase de forma exponencial a participación e a responsabilización social tanto de cidadáns
como das institucións, conducindo a democratización dos procesos de decisión. Así, o desenvolvemento
integrado dun determinado territorio deberá ter en conta unha visión holística de todo o sistema e harmonizar
os diferentes puntos de vista, tendo como obxectivo a sosteñibilidade e a cohesión territorial. 

Neste cadro de decisión técnico-político, e partindo da información, a monitorización de espazos rurais deberá
ser realizada con base na complementariedade das redes de monitorización xa existentes con outras novas e
os resultados deberanse reflectir no horizonte social. 

De acordo co anteriormente descrito, non se pretende que o futuro modelo resultante deste proxecto teña
competencias para decidir por si só, o que se pretende é que sirva como un instrumento privilexiado de reunión
e agregación de información capaz de influenciar e validar as decisións tomadas sobre o territorio
desempeñando un papel decisivo no ordenamento e na xestión. Este sistema servirá para anticipar os efectos
nefastos dalgunhas medidas e axudará a potenciar os aspectos positivos de outras.
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Introdución

A Carta Europea de Ordenación do Territorio de 1983 (Conferencia de Ministros Responsables de Ordenación
do Territorio, 1983) define a Ordenación do Territorio como “a expresión espacial da política económica, social,
cultural e ecolóxica de toda sociedade” e establece os seguintes obxectivos fundamentais de política territorial:

- O desenvolvemento socioeconómico equilibrado das rexións, cunha clara tendencia á eliminación das
grandes diferenzas no nivel de vida.

- A mellora da calidade de vida que, entre outras cousas, concrétase nunha maior accesibilidade da
poboación ós requerimentos colectivos de todo tipo na mellora das infraestructuras.

- A xestión responsable dos recursos naturais e a protección do medio natural que faga compatible a
satisfación das necesidades crecentes de recursos e a súa conservación, así como o respecto ás
peculiaridades propias de cada comarca en canto ás súas formas de vida.

- A utilización racional e equilibrada do territorio, definindo os usos aceptables ou a potenciar para cada
tipo de solo, creando as adecuadas redes infraestruturais e incluso fomentando, con medidas
incentivadoras, aquelas actuacións que mellor persigan o fortalecemento do espíritu comunitario.

A ordenación do territorio necesita de novos criterios e novas tecnoloxías que nos axuden a tomar as decisións
axeitadas. Para poder levar a cabo os obxectivos plantexados pola Carta Europea é preciso coñecer o medio
que nos rodea e a intención que existe entre os distintos elementos que o compoñen.

Analizar os sistemas por separado non conleva moitas dificultades, pero se os analizamos en conxunto, as
dificultades aumentan. Hai que ter en conta que a ordenación do territorio abarca un amplo abano de aspectos:
científicos, técnicos, institucionais, etc. A ordenación do territorio conceptualízase así como unha disciplina
científica, unha política e unha técnica administrativa, cun enfoque interdisciplinario e global, cuxo obxectivo é
un desenvolvemento equilibrado das rexións e unha organización do espazo segundo un concepto reitor.

É neste marco xeral, no que o subproxecto BDORD pretende a análise comparativa das políticas de
planificación espacial/territorial (ordenación do territorio, pero tamén planificación urbanística e planificación
sectorial con incidencia espacial) en Galicia e Norte de Portugal.

Obxectivos

O obxectivo último deste subproxecto é contribuir a unha visión conxunta da ordenación territorial en Galicia
e Norte de Portugal a través da integración nun SIX común de toda a información recollida e xerada en ambos
países. O sistema de información resultante do proxecto constituirá unha ferramenta analítica relevante, tanto
na diagnose da situación actual da ordenación, coma na avaliación de futuras iniciativas neste eido. O SIX
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incluirá unha base de datos de lexislación de figuras de ordenación territorial, ordenación urbanística e
planificación sectorial en ambas as dúas rexións, así como o estudio comparativo do marco legal relacionado
que está actualmente en vigor.

Os obxectivos específicos que se pretenden con este subproxecto son os seguintes:

- Estudo comparativo da lexislación e das diferentes figuras de planeamento territorial en Galicia e Norte
de Portugal.

- Inventario e incorporación a unha base de datos da totalidade dos instrumentos de ordenación territorial
na zona de intervención.

- Deseño dun modelo de datos para os plans xerais de ordenación municipal.

Metodoloxía

Para alcanzar os obxectivos asociados a este subproxecto elabórase un cronograma de traballo, no cal se
plantexan as seguintes accións:

AAcccciióónn  11..  Revisión da Base Legal Portugal-España-Galicia: Ordenación Territorial, Urbanismo e
Lexislación Sectorial.

AAcccciióónn  22.. Contidos dos diferentes instrumentos de ordenación do territorio.

AAcccciióónn  33..  Análise comparativa dos instrumentos de ordenación do territorio.

AAcccciióónn  44.. Inventario en un SIX dos instrumentos vixentes na actualidade de ordenación do territorio.

AAcccciióónn  55.. Análise de coherencia entre os diferentes plans.

AAcccciióónn  66.. Proposta preliminar do modelo de datos para unha figura de ordenación do territorio, común
nas dúas rexións.

O fluxo de traballo desenvolto neste
subproxecto é fundamentalmente de tipo
lineal, é dicir, comeza a desenvolverse
pola acción 1 e sucesivamente
continúase coas restantes accións. Aínda
así, hai accións que poden ser
desenvoltas de maneira simultánea e, ó
mesmo tempo, tampouco é preciso ter
rematada unha acción para poder pasar
á seguinte.
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Na acción 1 realízase unha recompilación da normativa (leis, decretos, etc.) dos territorios de Portugal, Galicia
e España relacionados coa ordenación do territorio, a planificación urbanística e a planificación sectorial.

En relación á acción 2, unha vez rematada a acción anterior, levouse a cabo a recolleita dos instrumentos de
ordenación do territorio, planificación urbanística e sectorial, contemplados na normativa recollida na acción 1.
Ademais, estudaronse os contidos e especificacións de cada instrumento.

Neste punto o fluxo de traballo bifúrcase, por un lado lévanse a cabo as accións 3 e 5 de forma conxunta; e
por outro lado trabállase na acción 4.

Na acción 4 faise unha recolleita de todos os instrumentos vixentes (tanto de ordenación do territorio,
planificación urbanística e sectorial) en toda a área de actuación do proxecto SIGN II. Posteriormente este
inventario incorpórase a un SIX (Sistema de Información Xeográfica) establecendo a relación de cada
instrumento ós límites municipais, é dicir, non se fai a relación xeográfica de cada instrumento ós límites físicos
de dito instrumento, senón que se establece a correlación co municipio ou municipios ós que afecta total ou
parcialmente.

No referente ás accións 3 (Análise comparativa dos instrumentos de ordenación do territorio) e 5 (Análise de
coherencia entre os diferentes planes) realízase un estudio comparativo entre os diferentes instrumentos,
estudiando as características, os contidos, especificacións, etc. de cada instrumento recompiladas na acción 2.

Na acción 6 preténdese deseñar un modelo de datos para un instrumento de ordenación do territorio que
sexa posible aplicar tanto en Galicia como en Portugal. Para chegar a obter resultados nesta acción estudanse
as conclusións/resultados obtidos nas accións anteriores, principalmente nas accións 3 e 5.

Resultados

Do mesmo xeito que se describiu a metodoloxía, tamén amosaremos os resultados obtidos por cada acción.

Na acción 1 obtívose unha táboa na que se recolle toda a normativa vixente na materia de ordenación do
territorio en toda a área de estudio. Esta táboa consta dos seguintes campos:

--  TTiippoo: indica a tipoloxía da lexislación podendo tomar estes tres valores: Ordenación do territorio,
Urbanismo e Lexislación sectorial.

--  NNiivveell: refírese ó ambito de aplicación da lei: Nacional, Rexional, Provincial, Municipal e Sectorial.

--  LLeeii: indica a nomenclatura da lei (P. Ex. 9/2002).

--  DDaattaa: indica a data de publicación nos boletíns oficiais.

--  DDeennoommiinnaacciióónn: recolle o nome co que se designa ó texto lexislativo. (P. Ex. Lei de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).

--  RReessuummeenn: faise un pequeno resumen que recolla os aspectos máis importantes.

--  MMooddiiffiiccaacciióónnss: recóllense as modificacións que sufriu o texto.

--  DDeerrrrooggaa: recóllese o texto lexislativo que derroga (total ou parcialmente).

--  LLiinnkk: neste campo establece un link a través do cal podemos descargar o texto íntegro.

--  PPaaííss: indica o estado no que se aplica (Portugal ou España).
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A táboa resultante conta cun total de 149 rexistros dos cales 54 corresponden a textos normativos da rexión
galega e os restantes 95 a Portugal.

Para a acción 2 tamén se elabora unha táboa na que se recollen os instrumentos relacionados coa ordenación
do territorio na área de estudio. Os campos da táboa son os seguintes:

--  NNoommee: recolle a denominación do instrumento.

--  LLeeii: indica a lei que regula dito instrumento.

--  DDeessccrriicciióónn: breve descrición do instrumento.

--  OObbxxeeccttiivvooss: indícanse os principais obxectivos que se perseguen.

--  ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall: o ámbito pode ser: Nacional, Rexional, Provincial, Comarcal, Supramunicipal,
Municipal e Submunicipal.

--  EEssccaallaa: indícase a escala gráfica utilizada no instrumento (1:25.000).

--  CCoonnttiiddooss: recolle de maneira resumida os contidos do instrumento.

--  IInniicciiaattiivvaa  ddee  rreeddaacccciióónn: indícase o organismo que ten a iniciativa para redactar dito instrumento. Estatal,
Autonómica, Particular.

--  AAddmmiinniissttrraacciióónn  qquuee  aapprroobbaa: indícase a administración que aproba o instrumento: Estatal, Autonómica.

--  OOrrggaanniissmmoo  qquuee  aapprroobbaa: indícase o organismo, pertencente á administración competente, que lle
corresponde aprobar o instrumento.

Na acción 3 faise unha análise comparativa teórica dos instrumentos de ordenación do territorio e urbanismo,
no que se comparan a clasificación e cualificación do solo contemplada tanto na lexislación galega como na
portuguesa e a española. O resultado é a táboa que se amosa a continuación.

Para a acción 4 elaborouse unha base de datos en SIX de todos os instrumentos de ordenación do territorio
vixentes na área de estudio. Como xa se indicou na metodoloxía, a relación do instrumento coa base de datos
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cartográfica faise a través dos límites municipais en ambos territorios.

Na acción 5 represéntase a coherencia existente entre os diferentes plans en Galicia e Portugal. Como resultado
obtivéronse unha serie de táboas e gráficos.

No primeiro gráfico represéntase a xerarquía territorial existente en Galicia e Portugal (gráfico 1). No segundo
gráfico represéntanse as administracións que teñen competencias na Ordenación do Territorio en ambas rexións
(gráfico 2), e no terceiro gráfico represéntanse as administracións implicadas nos procesos de aprobación dos
plans (gráfico 3).

Ademais obtívose unha táboa na se que establece a correlación entre os instrumentos de ordenación territorial
en base ó ámbito de aplicación ou de actuación de ditos instrumentos.
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Para finalizar esta acción obtívose unha táboa na que se representa a correspondencia entre os instrumentos
de planificación urbanística en ámbalas dúas rexións.

En canto á acción 6, inicialmente obtivéronse dúas propostas diferentes dun modelo de datos para o
planeamento urbanístico da lexislación galega. Despois de analizar os resultados das accións 3 e 5, chegouse
á conclusión de que non se podían aplicar os modelos inicialmente propostos, polo que se está traballando
nun novo modelo que se plantexa en función da arquitectura legal existente e da escala territorial do traballo.
É dicir, plantéxase un modelo moito menos específico que nos permita salvar as discrepancias legais entre
ambas rexións e, ó mesmo tempo, que poida ser extrapolado a outros territorios/rexións da Unión Europea
(escala europea). Este modelo recolle a clasificación do solo proposta no planeamento urbanístico e será
aplicado nunha zona piloto dentro da área de estudio do proxecto SIGN II- dos municipios limítrofes, cada un
pertencente a un país-.

Conclusións

Sendo coherentes co resto do documento, presentaremos as conclusións por cada acción desenvolta.

Importancia do coñecemento da arquitectura legal dos dous países e da escala (xa que se trata de estados
europeos) para o plantexamento do modelo (accións 1 e 2).

Dificultades existentes na harmonización, o que leva a propoñer un modelo de mínimos que garanta a visión
conxunta das figuras de ordenación do territorio e planificación urbanística de ambos territorios (accións 3 e 5).

Dimanante da acción 4 a importancia crecente para a planificación territorial das figuras de ordenación territorial
(por exemplo, en Galicia planes e proxectos sectoriais fronte ó PXOM).

A diferencia de -niveis e competencias administrativas no ámbito da ordenación do territorio, urbanismo e
planificación sectorial, en Portugal e Galicia, constituíu un problema a maiores na elaboración de algunhas
accións previstas (accións 5, 6).
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Introdución

A produción, análise, edición e o uso de información xeográfica pode servir de soporte e elemento condutor
de proxectos de caracterización, análise, organización e promoción das diversas compoñentes do conxunto
dos sistemas territoriais. Na definición e aplicación da capacidade de implementación de proxectos de
información xeográfica, entre a dispoñibilidade e a calidade dos diversos elementos necesarios, destácase a
capacitación específica a complementar dos diversos usuarios así como, da respectiva organización de acordo
cos obxectivos e a natureza da acción en causa.

En paralelo a unha evolución do desenvolvemento conceptual e dos instrumentos de información xeográfica,
acontece a alteración dos paradigmas, das necesidades de formación e da capacitación profesional. Na
sociedade e economías do coñecemento e nas dinámicas do aumento das aplicacións dos Sistemas de
Información Xeográfica e desenvolvemento das Infraestruturas de Datos Espaciais (IDE), verifícase a necesidade
crecente de complementar diferentes formacións de base con competencias particulares e diferenciadas de
acordo co papel dos técnicos ou responsables na formación ou mantemento destes sistemas. A evolución
recente das ciencias converxentes e a respectiva aplicación en termos de tecnoloxías e metodoloxías abren a
posibilidade de desenvolver titulacións en Ciencias e Tecnoloxías de Información Xeográfica (C+TIX) no ensino
secundario e superior, sexa na graduación ou postgraduación.

O subproxecto FORMAR organizou un conxunto de recursos tecnolóxicos e humanos para desenvolver
diversas accións de formación e contidos pedagóxicos de soporte que respondan ao interese dun conxunto
de usuarios actuais e potenciais de SIX en aumentar as súas competencias na captura, sistematización, análise
e edición de información no contexto de xestión de proxectos e contribuíndo á implementación de IDE´s.

1. O ensino, a formación e a capacitación na sociedade e economía do coñecemento

Na economía e sociedade do coñecemento, o éxito e a sostibilidade das organizacións e rexións depende da
efectividade na formación, recollida, absorción e uso de diversas tipoloxías e dimensións do coñecemento o
que se relaciona na práctica, co funcionamento de redes xerárquicas dirixidas polo nivel de cambio e
aprendizaxe constantes, asociadas a unha organización territorial flexible. A capacidade de manter ritmos
intensos de formación de coñecemento, de aprendizaxe, de reparto e adaptación, permiten acomodar as
novas tecnoloxías, identificar e aproveitar as novas oportunidades e definir o cadro orientador da innovación.
A instalación de redes, a codificación dixital da información, a organización e estrutura da produción, a
converxencia e integración de diferentes áreas de competencias e a redución da dispersión así como, o
aumento da intensidade de formación, promoven o desenvolvemento e aplicación do coñecemento. 

As interaccións entre a escola, a administración e as empresas e os respectivos investimentos en investigación
e desenvolvemento tecnolóxico (I+D), en educación e formación de novas estruturas de xestión son a chave
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para formar, difundir, xestionar e aplicar o coñecemento. Os ciclos de definición e validación do coñecemento
permiten coñecer as necesidades e os ritmos de educación e formación. Estes dominios desembocan en
aspectos de iniciativa, creatividade, formulación e comparación de solucións para os problemas e nun espazo
para o cambio, así como a opción de traballos virtuais.

A capacitación do capital humano debe resultar da promoción do acceso a un conxunto de facilidades e da
capacidade de aprendizaxe. Deste modo, permite mellorar as condicións e o cambio organizativo das diversas
estruturas humanas, maximizando os beneficios da tecnoloxía para a produtividade, así como para a xeración
de produtos e servizos susceptibles de valorización social e económica, a adaptación dos constantes cambios
e a propia inestabilidade do contexto social. En resumo, a educación é o centro da economía do coñecemento
e o ensino-aprendizaxe o instrumento para a mellora das competencias individuais e avances organizativos.
O proceso de ensino-aprendizaxe inclúe a educación formal pero tamén o aprender-facer, onde a formación
práctica permite encadrar o coñecemento tácito. A formación-acción debe orixinar a capacidade de adaptación
das organizacións ao nivel da xestión e da organización para acomodar as novas tecnoloxías.

No conxunto dos factores, a capacidade de implementación da compoñente humana continúa sendo a
principal limitación para desenvolver instrumentos de información xeográfica sexa por insuficientes
coñecementos para desenvolver novas plataformas tecnolóxicas, para conceptualizar novos procesos de
modelización, ou mesmo, como xestor de todas as restantes compoñentes do sistema.

2. A formación e as competencias na área da información xeográfica

A maior interacción entre os espazos e as diversas escalas de organización xerárquica do territorio e as
dinámicas envolventes, determinan a necesidade de crear formas eficientes de caracterización, de
planeamento, de xestión e avaliación desta(s) realidade(s) e cambios, como son os Sistemas de Información
Xeográfica (SIX). Estes instrumentos inclúen diferentes compoñentes e accións nunha perspectiva de
integración de datos, obxectivos, comportamentos e intereses de actores con vista á produción, á mobilidade
e ao uso de información xeográfica.

Os SIX son desenvolvidos en función das necesidades da sociedade, de acordo coa evolución da Xeografía,
Matemáticas e análise estatística, Informática asociada ás novas Tecnoloxías de Información e Comunicación
(TIC), con aplicacións prácticas en diversas áreas da actividade humana. Nestes últimos anos, a aproximación
crecente dos SIX cos outros Sistemas de Información posibilitou unha expansión do número e da utilidade
dos resultados e procesos implícitos. Na última década verificáronse profundas alteracións, ao incluír os SIX
nun número substancial de disciplinas académicas directa ou indirectamente vinculadas á formación e xestión
práctica das diversas compoñentes. Neste senso pódese afirmar que os SIX non son unicamente unha
colección de instrumentos e técnicas, nunha clara redución a unha visión tecnolóxica, senón que se trata
dunha visión sistémica na que a compoñente humana presenta un papel central.

A par do desenvolvemento tecnolóxico e científico das bases de organización e uso de información xeográfica,
a evolución dos conceptos e áreas disciplinares de soporte corresponden a unha abertura gradual de inclusión
temática da diversidade de formacións e, como tal, das competencias necesarias para a xestión  dos elementos
e instrumentos de información xeográfica. Independentemente das disciplinas converxentes, os principios da
constitución e funcionamento resultan da evolución da Cartografía Dixital (tecnoloxía) para SIX (Sistema de
ámbito institucional e temático) e por último para a formación das Infraestruturas de Datos Espaciais (IDE) que
indican para unha dimensión territorial e niveis complexos de integración e articulación.

Nesta pasaxe verificase un enfoque progresivamente maior na compoñente humana e organizativa e na
dimensión social e política do sistema,  en relación á tendencia de valorización excesiva das tecnoloxías. Este
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recorrido corresponde, por outro lado, a unha maior atención sobre o nivel de sistematización e, neste senso,
de calidade, por requisitos da interoperabilidade, no cadro do reparto e aplicación da información. Estas últimas
dinámicas descritas corresponden ao cambio dunha visión tecnolóxica para unha abordaxe socio-técnica dos
SIX e das IDE, correspondendo, na práctica, á alteración das necesidades e dos modelos de ensino e de
formación subxacentes. A diversidade da natureza, das características, dos intereses e das motivacións dos
usuarios aumenta no mesmo senso dos desafíos en responder dunha forma diferenciada ás necesidades das
diversas tipoloxías consideradas. Simultaneamente á definición de programas e metodoloxías de ensino
axeitadas, a experiencia no desenvolvemento de SIX e IDE, mostra a dificultade da implicación  en accións de
formación de todos os elementos, en particular aqueles que desempeñan funcións directivas e de xestión, e,
en algúns casos, dos propios usuarios finais.

3. As competencias en información xeográfica como ciencia, tecnoloxía ou sistema

A capacidade para desenvolver TIX e a respectiva aplicación eficiente na solución de problemas críticos da
sociedade baséase nas contribucións de investigación de diversas disciplinas relativas, no conxunto ou en
parte, á adquisición, xestión, análise e visualización de datos de carácter espacial. A definición dunha innovación
disciplinar pode xustificar a aparición de cursos de graduación, mesmo departamentos, relativos ao
desenvolvemento de proxectos pedagóxicos en Ciencias de Xeocomputación, Xeoinformática e da Enxeñaría
Xeomática. A madurez desta área resulta na formación do corpo docente, reunión dos recursos axeitados
para a formación do currículo que definen a formación, por norma de competencias prácticas. Esta visión
permite aínda o desenvolvemento de proxectos académicos individuais, proxectos de carácter científico
principalmente no desenvolvemento de conceptos, tecnoloxías ou metodoloxías que permiten formar grupos
e avances potenciais de aplicación práctica desta ciencia. 

A pesar dos investimentos e as dinámicas recentes de aposta de formación e uso das C+TIX desde o ensino
primario, secundario ao nivel superior, verifícase un número mínimo e disperso de activos ademais dun interese
insuficiente na formación nestes temas.

As tecnoloxías de información xeográficas, como instrumentos de soporte e aplicación noutras áreas
disciplinares, son normalmente integradas como unidades curriculares en currículos académicos,
principalmente en enxeñaría e arquitectura, pero tamén en diplomaturas  e licenciaturas de Ciencias Naturais,
da Terra e mesmo en Ciencias Socias. Independentemente das visións sobre os temas de información
xeográfica, esta resulta ou aplícase en diversas áreas de coñecemento, o que define o respectivo carácter
interdisciplinar que se asocia ao carácter integrado das materias, dos espazos, actores e procesos. Calquera
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destas perspectivas e prácticas resultan e únense no paradigma de racionalizar e explorar a dimensión espacial
e, por veces, tamén temporal.

A esta insuficiente oferta de cursos de C&TIX relativamente á procura, pero principalmente das necesidades,
asóciase o pequeno ciclo de vida dos produtos tecnolóxicos dos SIX e a complexidade crecente das
competencias necesarias. Estes motivos transmiten a sensación e a necesidade real de mellorar as
competencias e a calidade final do traballo nunha matriz de constantes cambios a nivel tecnolóxico,
metodolóxico e xestión organizativa. A nivel da sociedade, calquera cidadán atópase na posición constante e
crecente do usuario de información xeográfica. A exposición e o uso en interfaces relativamente simples
deberán permitir unha habituación a estes instrumentos, cun nivel progresivamente maior a nivel da calidade
e cantidade dos produtos e dos servizos finais ofrecidos.

4. Os usuarios, os temas e as competencias en información xeográfica

A diversidade de razóns subxacentes á procura, diríxese a un conxunto de necesidades educativas que fan
difícil definir a especialidade curricular dos SIX de encontro ás necesidades de todos os actuais e potenciais
interesados. De feito, actualmente, as relacións entre as tipoloxías de usuarios, o respectivo posicionamento
na constitución e funcionamento do SIX, o dominio de coñecemento e a experiencia amosan que o ensino en
SIX tornou más amplo e dirixido a unha audiencia crecente. Neste ámbito vólvese importante examinar o
alcance e a utilidade dos SIX como obxecto de ensino e de formación, así como avaliar os diversos modelos,
enfoques e prácticas de formación para orientar os procesos de transferencia e formación de competencias. 

O aprendizaxe sobre SIX pode orientarse para:

Técnicos e investigadores, a división entre técnicos e investigadores é cada vez máis tenue, confirmándose pola
abordaxe principalmente tecnolóxica ou científica, respectivamente; técnicos de cartografía dixital, de xestión
de bases de datos espaciais, de análise e modelización espacial, de informática e de xestión de arquitecturas,
programadores de novas aplicacións ou personalización de software existentes, de edición gráfica ou
multimedia; responsables técnicos e políticos, actualmente verificase a necesidade de desenvolver
competencias de SIX para diversos usuarios como poden ser os políticos, os diversos actores da administración
e os xestores de proxectos, debido á respectiva interacción cos proxectos, procesos ou produtos de SIX; o
coñecemento xeral máis amplo e sistémico sobre a natureza e as relacións entre as diversas compoñentes,
metodoloxías e tecnoloxías, son fundamentais para sacar partido de todas as potencialidades destes
instrumentos, en particular no soporte á decisión técnico-política; 

Ou usuarios finais; grupo heteroxéneo de actores que empregan a información xeográfica, acceden a produtos
ou servizos para comprensión e resolución de problemas a título individual; neste grupo inclúense usuarios cos
máis diversos niveis de coñecemento e competencias en TIC pero, por norma, posúen baixas capacidades de
xestión e mesmo de uso de información xeográfica.

Estes diferentes usuarios relaciónanse cunha diversidade de diferentes profesionais que presentan capacidades
paralelas ou converxentes para as C&TIC, como son: a xestión da innovación e da transferencia da tecnoloxía,
operación de sistemas e ciencias informáticas, xestión de competencias e sistemas de información,
desenvolvemento de produtos multimedia e aplicacións de realidade virtual. As varias combinacións de
competencias e coñecementos poden ser comprendidas pola identificación de dimensións pedagóxicas que
necesitan ser consideradas tanto no planeamento e implementación do currículo dos SIX. As diferentes
competencias deben articularse como resultado da formación teórica e desenvolvemento de conceptos
relativos á formación de capacidades para implementar as diversas aplicacións no cadro de uso efectivo ou
xestión das diversas compoñentes dun SIX ou IDE.
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O recoñecemento das necesidades individuais ou a respectiva tipoloxía en varios grupos obrigan a identificar
e organizar un conxunto de contidos curriculares, dos formatos, dos medios, dos contextos e dos modelos
de interacción entre o formado e o formador. As competencias relaciónanse co uso e a xestión da información,
os conceptos e as capacidades nun contexto de comprensión teórica e aplicación práctica.

A capacitación de diversos usuarios, normalmente no activo, implica metodoloxías de ensino e aprendizaxe
axeitadas. A separación por unidades de ensino debe estar ben definida temáticamente, de pequena extensión
temporal, con obxectivos claros que permitan flexibilizar a opción individual coa definición de recursos
individuais que no seu conxunto corresponden a competencias en áreas de traballo relevantes, para ampliar
ou complementar a formación principal, a actualización ou a reconversión profesional. A necesidade específica
de cada grupo debería cambiar cada curso cun carácter único. A complementariedade entre a posible
uniformidade dos contidos dispoñibles debe ser diferente para a condución presencial ou orientación titorial
de preferencia coa resolución de exercicios prácticos próximos das dificultades e oportunidades identificadas
polos alumnos.

Nesta proposta pretendeuse a través do contido, secuencia, extensión e métodos de ensino e aprendizaxe
previstos, integrar as temáticas e a orientación técnica e científica do ciclo de estudios que determinen aptitudes
e capacidades profesionais xerais e específicas dunha ou máis unidades curriculares. O alumno  debe
diferenciar a súa aprendizaxe ao incluír diversas unidades curriculares opcionais, entre un elevado número de
unidades curriculares, que posibiliten a mobilidade disciplinar. No conxunto establécese a definición de recursos
individuais de acordo cos respectivos intereses, acumulación temporal de experiencias e, neste senso, da
evolución das necesidades de aprendizaxe.

Obxectivos

Os obxectivos do subproxecto relaciónanse coa divulgación e formación nas Ciencias e Tecnoloxías de
Información Xeográfica (C&TIX) cuxo obxectivo é contribuír para sensibilizar e preparar aos diversos usuarios
para a concepción, o desenvolvemento, a avaliación e uso dos produtos e servizos implícitos aos Sistemas de
Información Xeográfica (SIX). De acordo con estes obxectivos xerais, preténdese, en termos específicos, que
no final, os alumnos podan:

- Entender as características da información espacial e as formas de captura, sistematización e
procesamento a través de medios informáticos; 

- Relacionar a dimensión espacial da información xeorreferenciada coas diversas posibilidades de
tratamento e exploración.

- Experimentar e entender as funcionalidades dos SIX e proxectar esta experiencia en diversos ámbitos
de aplicación; 

- Coñecer as diversas posibilidades de administrar e integrar bases de datos e modelizar e analizar os
fenómenos con referencia espacial; 

- Adquirir coñecementos nos diversos aspectos que converxen para a nova disciplina tecnolóxica de SIX; 

- Comprender as posibilidades destes sistemas, como soporte para a toma de decisións e incremento
das vantaxes competitivas, organizacións e territorios;

- Definir proxectos de implementación de SIX na súa base técnica e organizativa, principalmente, na
fase de elaboración de obxectivos, de execución e na fase de funcionamento;
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- Avaliar as diversas posibilidades e formas de cumprimento das fases de desenvolvemento do proxecto,
principalmente, analizar o interese de (ex)internalizar os procesos asociados, de acordo coa análise do
mercado nacional de información xeográfica e as normas nacionais e internas;

- Experimentar e desenvolver proxectos e accións de edición e divulgación de información xeográfica,
principalmente na  lóxica da mobilidade e interoperabilidade  inherentes ao desenvolvemento das IDEs.

Metodoloxía

Para o cumprimento dos obxectivos deste subproxecto, de acordo coa organización xeral do proxecto, as
competencias dos socios e das necesidades de formación identificadas, definiranse como coordinadores o
IPVC e a USC para impartir cursos de natureza presencial e a dispoñibilización de contidos pedagóxicos vía
INTERNET. Estes cursos aproveitaron materiais e técnicas pedagóxicas desenvolvidas en cursos de graduación
das institucións de ensinanza participantes, aínda que adaptadas ás características dos alumnos. En todos os
cursos impartiuse unha introdución e discusión teórica, seguida do adestramento práctico en aplicacións
informáticas e o desenvolvemento de modelos de análise e simulación.

No período do proxecto, en termos de secuencia temporal, despois da definición e a concepción e
desenvolvemento dos instrumentos e accións de formación, realizouse a adaptación e mellora da publicación
de contidos de formación WEB, para despois realizar a programación e docencia dos cursos: de cartografía
dixital e teledetección; de análise espacial; de aplicación de información xeográfica; de xestión de información
xeográfica seguida da redacción de resultados e propostas finais.

Plan de traballo, concepción e desenvolvemento dos instrumentos e accións de formación

Despois de diversas reunións do equipo de traballo do subproxecto, organizouse un WORKSHOP,  inicialmente
cun carácter de presentación e discusión do subproxecto FORMAR entre o equipo e as entidades
potencialmente interesadas nas diversas accións de formación previstas, principalmente no que se refire a: 

- presentación do marco, obxectivos e organización do proxecto SIGNII

- exposición do subproxecto FORMAR en canto á súa xénese, obxectivos e orientacións no conxunto
e para cada unha das accións de formación previstas

- discusión e análise dos intereses dos usuarios rexionais sobre o ámbito e o eventual funcionamento
das accións de formación previstas. 

Adaptación e mellora da publicación de contidos de formación WEB

Aos resultados obtidos no proxecto SIGNII, de estruturación dos temas e anexado de contidos pedagóxicos
publicados na WEB, fóronse xuntando novos temas. En paralelo, foron obxecto de selección e mellora da
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calidade os contidos técnico-pedagóxicos fundamentalmente coa adhesión dos contidos producidos e
distribuídos durante os cursos impartidos e descritos nos puntos seguintes.

Programación e docencia dos cursos de cartografía dixital e teledetección

Nun marco de complexidade e intensidade de cambio crecente do territorio, da necesidade de compatibilizar
a exploración, interesa desenvolver capacidades de celeridade na captura e organización dos datos espaciais
en formato dixital. A información presenta utilidade nos procesos de descrición do espazo, das actividades e
dos recursos ou metodoloxías pero por encima de todo, como elemento base para o desenvolvemento de
análises espaciais de natureza máis complexa en sistemas de información xeográfica (SIX). A información a
recoller pode resultar da recuperación de datos analóxicos dixitais existentes ou da produción a partir das
facilidades concedidas polos Sistemas de Posicionamento Global (GPS), a Fotogrametría ou a Teledetección. 

Programación e docencia de cursos de análise espacial

O estudio do contexto conceptual e principios sobre os cales se basean a representación espacial e as
operacións de análise espacial e a súa utilización nunha estratexia global de deseño, aplicación e xestión dun
sistema de información xeográfica, son decisivas para o desenvolvemento de aplicacións que incorporen
operacións e modelos espaciais para a análise e integración de elementos ou procesos. En termos prácticos,
nesta lóxica foron desenvolvidos catro cursos presenciais: un primeiro de Introdución aos Sistemas de
Información Xeográfica (IDRISI), outros dous centrados na análise espacial en software propietario (GEOMEDIA
e ArcGis) e software libre (GRASS).

Nestes últimos cursos desenvolveuse a capacidade para a realización de consultas aos datos integrados no
sistema, elemento esencial de calquera SIX, mediante a realización de superposición de información, a través
de operacións boleanas, lóxicas ou aritméticas. Deseñáronse exercicios referentes á mostraxe e interpolación
espacial en particular, na formulación de modelos TIN e a respectiva análise de superficies. Neste marco,
estudáronse e aplicáronse operacións en 2D e 3D acompañadas pola análise da fisiografía na súa vertente de
avaliación da visibilidade. Entre as diversas operacións de análise espacial, explóranse as potencialidades de
análise de redes no que se refire á súa estruturación, análise de optimización, exercicios de localización e
conectividade.

Programación e docencia de cursos de xestión da información xeográfica

Os diversos actores presentes no territorio, a escala rexional, presentan diferentes niveis de coñecemento,
adopción e utilización dos SIX. A pesar do aumento significativo nestes últimos anos do uso da información
xeográfica, aínda se verifican importantes estrangulamentos principalmente a nivel: da capacitación dos
recursos humanos; da coordinación de accións e entidades; da insuficiencia e das limitacións de acceso á
integración da información e da acción, asociada á definición de políticas de xestión.

Neste ámbito, desenvolvéronse dúas accións; un curso de xestión de proxectos de información xeográfica
e un Workshop en políticas de xestión da información xeográfica. No conxunto destas accións
pretendeuse estudar, discutir e apuntar estratexias e modelos de implementación dos cambios
organizativos, internos á institución ou á rexión, acordes ao cumprimento dos obxectivos e á estrutura
tecnolóxica dos SIX ou IDE asociadas.
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Resultados

A preparación, a implementación e a avaliación das accións de formación foron acompañadas e descritas en
varios documentos. Neste cadro, interesa resumir os principais elementos de avance e concreción do proxecto,
principalmente os aspectos referentes á organización, á relación entre os obxectivos e ás diversas accións de
formación, así como da presentación de propostas de continuidade e mellora das dinámicas obtidas.

A información solicitada na preinscripción e nas enquisas finais aos alumnos que abordan os recursos,
condicións, funcionamento do curso, nivel de satisfacción e suxestións que permitiron identificar a orixe e as
funcións dos alumnos, como son:

- Responsables en asociacións de desenvolvemento local

- Responsables técnicos e políticos da administración central, rexional e local, ligada ao
desenvolvemento, ordenamento e enxeñaría rural e á conservación da natureza;

- Responsables técnicos de asociacións de desenvolvemento rexional, local e outras institucións de
carácter asociativo de apoio ás actividades rurais.

- Técnicos e xestores en empresas na área do consultorio ou elaboración de proxectos de planeamento
e desenvolvemento;

- Técnicos, axentes comerciais e empresarios en empresas de comercialización de recursos e produtos
de información xeográfica

- Empresarios na prestación de servizos especializados na área de cartografía, cartografía dixital,
organización e xestión de bases de datos, información xeográfica e na área de sistemas de apoio
á decisión;
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- Operadores turísticos no espazo rural e de turismo de natureza e técnicos de recuperación e promoción
do patrimonio;

- Membros de asociacións de defensa do ambiente e doutras asociacións non gobernamentais (ONG); 

- Responsables técnicos e políticos de institucións ligadas á protección civil;

- Responsables e docentes en institucións de ensinanza, formación e investigación.

Ao final verificouse a motivación dos alumnos, polo nivel de preinscripcións, grado de asistencia ás aulas e polas
enquisas finais.

Conclusións

Os obxectivos do subproxecto relaciónanse coa formación de técnicos e xestores de información xeográfica
que integren e participen na formación de proxectos/equipos a nivel do planeamento rexional e local, de xestión
de sistemas territoriais e de conservación do ambiente. A formación de recursos humanos revélase como un
factor central no desenvolvemento de bases de datos espaciais e de Sistemas de Información Xeográfica (SIX),
como elemento capaz de potenciar a nivel rexional as oportunidades que resultan da actual evolución das
tecnoloxías e ciencias da información xeográfica.

Da avaliación do subproxecto destácanse varios aspectos: 

- a forte aceptación e interese dos diversos actores en cursos de formación nos temas de información
xeográfica

- a dificultade de axeitar os obxectivos, contidos e os temas das accións de formación coa diversidade
de situacións e opcións dos alumnos

- a importancia dunha comunicación continua, que se prolongue no tempo, antes e despois da formación
presencial entre o alumno e o profesor

- as vantaxes de colaboración entres dúas institucións de ensinanza superior con experiencias en
contextos diferentes pero con interese de traballo nas mesmas áreas tecnolóxico-científicas

- a dificultade de programar, pero por encima de todo de executar accións de formación presencial de
forma dispersa no tempo e espazo no ámbito dun programa con condicionantes de execución financeira

- o enorme potencial de promoción dos SIX e IDE e de cualificación humana asociada cando se
conxugan accións de divulgación e formación.

No futuro é importante aumentar o número de accións, ampliar os temas en análise, integrar con outros
proxectos rexionais con vista a que as actuacións actuais poidan ser reguladas no senso de incrementar a partir
dos SIX e xestión táctica e a monitorización de recursos en proceso; a integración con modelos de natureza
ambiental e socioeconómica; a responsabilidade e a participación social así como, a conservación, promoción
e cohesión destes territorios e das actividades asociadas. Para continuar con este traballo e por tanto coas
diversas opcións de educación para o desenvolvemento e capacitación profesional que inclúen cursos
curriculares na ensinanza superior con extensión de servizos, workshops e conferencias temáticas, workshops
profesionais, ensinanzas a distancia e incluso programas de autoaprendizaxe en base á dispoñibilización de
contidos, exercicios e orientación titorada a distancia.
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É un dos dous subproxectos horizontais de que consta o SIGN II. Como tal, está directamente relacionado con
todos os outros, tanto verticais ou monotemáticos como con FORMAR, tamén de carácter transversal.

Introdución

Mediante DIVUL intentamos proxectar o SIGN II cara ao exterior, facelo chegar aos sectores da sociedade que
puidesen estar máis relacionados con el, ben pola temática abordada, ben polos posibles beneficios que del
puidesen obter. Dado que o proxecto é multidisciplinar, DIVUL deseñouse a xeito de plataforma dende a que
poder investigar, incorporar e dar a coñecer as experiencias e resultados que se ían obtendo no seo do
proxecto.

No horizonte sempre estaba a idea de fomentar difusión da información, a participación, a deliberación, o
intercambio, a aprendizaxe e o debate en todas as cuestións que puidesen xurdir durante o período de
execución deste, tanto a nivel de persoas coma de institucións, internas e externas ao SIGN II.

Obxectivos

A finalidade principal de DIVUL é dar a coñecer o SIGN II nas súas múltiples facetas, tanto ao público en xeral
como ao especializado en calquera dos aspectos do proxecto.

Dado que este obxectivo xeral podía ser abordado dende enfoques moi diferentes, optamos por seguir un
criterio similar ao empregado á hora de definir o proxecto global, que foi descompoñelo en partes máis
pequenas, máis sinxelas de abordar e dominar. Deste xeito, polo menos, garantíase o cumprimento parcial do
obxectivo xeral, ao supoñer en cada caso, a realización dunha parte significativa do proxecto, susceptible de
ser xestionada en boa medida de forma independente respecto ao resto.

Metodoloxía

A experiencia acumulada co SIGN resultounos moi útil á hora de abordar a forma idónea de organizar as tarefas,
axudándonos a estruturar os traballos que pretendiamos afrontar. Dado que o número de subproxectos que
finalmente articularon o SIGN II era elevado, optouse por incluír todas as cuestións relacionadas coa difusión e
divulgación de resultados parciais e finais nun único subproxecto, aínda a risco de que este fose moi ambicioso.
Ao ser DIVUL de carácter transversal, todos os socios están implicados nel, co cal todos os técnicos que
quixeron realizar achegas técnicas a eventos relacionados co obxecto do proxecto tiveron ocasión de facelo.

DIVUL
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O cronograma inicial do subproxecto deseñouse tendo en conta as variables que consideramos máis
significativas naquel momento, aínda que sen perder de vista a posibilidade de que ao longo dos meses
poderían aparecer outras que tamén sería necesario considerar. Neste caso, supoñiamos que, en ocasións
poderiamos incorporalas ou resolver a problemática formulada, mentres que, noutras, non sería así, cos
conseguintes desaxustes. En resumo, entre todos os técnicos de DIVUL intentamos planificar as tarefas a
acometer combinando obxectivos e recursos de maneira que o encadeamento das accións fose o máis lóxico
e conveniente, tendo en conta que:

- As actividades non podían ser todas sucesivas entre si, porque os prazos se alongarían excesivamente.

- As actividades non poderían simultanearse todo o tempo, porque algunhas só poderían acometerse
unha vez que finalizasen outras.

- Debiamos intentar ofrecer información con axilidade e dinamismo, de modo que teoría e práctica fosen
paralelas na medida do posible, aínda que houbese que afrontar axustes, modificacións, novos feitos
ou diferentes hipóteses de traballo.

Así, o resultado traduciuse nun cronograma cun total de 10 accións, agrupadas en seis bloques, tal e como
se reflicte a continuación.

Nas seguintes páxinas detallaremos en profundidade as tarefas abordadas no seo de cada grupo de accións.
Neste subproxecto, a diferencia doutros, non houbo unha única forma de traballar.

Respecto ás ppuubblliiccaacciióónnss, inclúense tanto o deseño e a elaboración de contidos como a tradución,
maquetación e edición destas. Ambas as dúas accións discorreron en paralelo e abrangueron todo o período
de execución do SIGN II, sendo moi numerosas as achegas realizadas dende o partenariado. As accións
relacionadas desenvolvéronse durante todo o período de execución. Así, mentres que as primeiras achegas
foron eminentemente teóricas, a medida que o tempo ía pasando íanse facendo máis empíricas. A xeito de
resumo, as publicacións presentadas foron as seguintes:

--  44ºº  EEnnccoonnttrroo  ddee  UUttiilliizzaaddoorreess  ddee  EESSRRII (Lisboa, Portugal 8, 9 de marzo de 2006). Presentouse un resumo
e un póster titulados Concepção e desenvolvimento de uma Infra - Estrutura de Dados Espaciais (IDE)
para o Território Rural dá Galiza - Norte de Portugal (SIGN II).

--  eeSSIIGG  22000066,,  IIXX  EEnnccoonnttrroo  ddee  uuttiilliizzaaddoorreess  ddee  iinnffoorrmmaaççããoo  ggeeooggrrááffiiccaa (Tagus Park-Oeiras, Portugal 15 a 17
de novembro de 2006). Presentouse unha comunicación titulada “Avaliação do desenvolvimento de
uma infra-estrutura de dados espaciais local (IDEL): situação e percursos institucionais non território de
fronteira NW Portugal - Galiza”.

--  IInntteerrggrraapphh  22000077 (Nashville, EEUU, 21 a 24 de maio de 2007). Presentouse un resumo e unha
comunicación titulada “ Interoperability/Sharing: SDI-SIGN_ Spatial Data Infrastructure for the Rural
Territory of Galicia-North of Portugal”.
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--  WWoorrkksshhoopp  ““CCaarrttooggrraaffiiaa  DDiiggiittaall  ccoommoo  oo  EEssqquueelleettoo  EEssppaacciiaall  ddooss  SSIIGG””,,  PPrrooxxeeccttoo  VVaallee  ddoo  MMiinnhhoo  DDiiggiittaall
((eeGGoovv)).. (Paredes de Coura, Portugal, 3 a 6 de xullo de 2007), presentouse un relatorio de título “SIGN
II, infra-estrutura de dados espaciais de Galiza-Norte de Portugal“.

--  1133tthh  EECC  GGII&&GGIISS  WWoorrkksshhoopp--IINNSSPPIIRREE  EEssttaaffee::  EESSDDII  ffoorr  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  (Porto, Portugal, 3 a 6 de xullo
de 2007), onde se presentaron o resumo e a comunicación “Spatial Data Infrastructure for the rural areas
of Galicia-North Portugal (SDI SIGN): aims, organizational model and databases themes” e o resumo e
o póster “The power of a SDI in managing the forest in rural areas of Galicia (Spain) and North of
Portugal”.

--  XXII  CCoonnggrreessoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  EEnnxxeeññaarrííaa  ddee  PPrrooxxeeccttooss (Lugo, España, 26 a 28 de setembro de 2007),
onde se presentaron os resumos e comunicacións seguintes: “BDRUR: Development of a cross-border
database of agricultural activities and population”, “BDFOR: Characterization and management of the
forestry sector in the rural territory of Galicia-North Portugal” e “BDORD: is possible a common view of
spatial planning in Galicia and North of Portugal?“.

--  EExxppoo--ggeeoommááttiiccaa,,  GGaalliicciiaa  22000077::  CCaarrttooggrraaffííaa,,  ttooppooggrraaffííaa,,  GGIISS,,  GGPPSS,,  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  CCoonnssttrruucccciióónn
aannttee  eell  ssiigglloo  XXXXII  (Santiago de Compostela, España, 11 a 13 de setembro de 2007), onde se expuxo o
panel “do SIGN ao SIGN II: dun SIG a unha IDE“.

--  IIVV  JJoorrnnaaddaass  TTééccnniiccaass  ddee  llaa  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee  DDaattooss  EEssppaacciiaalleess  ddee  EEssppaaññaa--  JJIIDDEEEE  22000077  (Santiago de
Compostela, España, 17 a 19 de outubro de 2007), onde se presentaron os resumos e comunicacións
“Servicios web” en el Geoportal de la IDE SIGN II”, “IDE para las áreas rurales de Galicia y Norte de
Portugal: proyecto SIGN II” e resumo e póster “Creación de un catálogo de fenómenos en ámbito web
para el proyecto SIGN II”.

Respecto á ppááxxiinnaa  wweebb, aínda que estaba previsto comezar a traballar nela no segundo trimestre de 2006, en
realidade fíxose xa dende o principio. Dada a estreita vinculación existente entre o SIGN e o SIGN II, optamos
por continuar empregando os dominios rexistrados no SIGN (proyectosign.org, projectosign.org,
proxectosign.org), reestruturando o deseño e os contidos da páxina para adaptalos ao novo proxecto. Como
é lóxico, resultounos útil o camiño recorrido, que nos axudou a definir mellor as características da nova páxina.
Desta forma, conservamos o criterio de ofrecer unha zona de acceso libre e outra con acceso restrinxido aos
socios. Nesta última, permítese acceder a diferentes funcionalidades dependendo dos permisos que o
administrador lle outorgara a cada usuario. En resumo, mantivemos algúns apartados, modificamos outros e
creamos algúns, sempre pensando en facilitarlle o acceso á información da forma máis eficaz ao hipotético
usuario. O aspecto é o seguinte:

A información pode consultarse en
tres idiomas: español, portugués e
galego, aínda que tamén se
dispón dalgunhas achegas
(fundamentalmente a congresos)
en inglés.

Cremos que un aspecto que
resultou especialmente interesante
para o público foi a posibilidade de
consultar e descargar a
información relacionada cos
cursos de formación presenciais
dependentes do subproxecto
FORMAR. Dende aquí o
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interesado podía descargar un calendario de todos os cursos programados, os programas de cada curso, o
formulario de preinscrición para cada un de eles, a relación de admitidos coa súa correspondente lista de
espera, o mapa ou fotografía aérea do lugar onde se impartirían, etc.

No referido ao sseerrvviiddoorr  ccaarrttooggrrááffiiccoo, dado que xa se explicou extensamente a información relacionada con el,
non insistiremos. Non obstante, si comentaremos que as dúas accións relacionadas con este tema, adquiriron
unha grande envergadura no seo do grupo de traballo. Isto fixo que mesmo se chegase a crear un novo grupo
que denominamos de “Normas e Servizos”, encargado do desenvolvemento das aplicacións informáticas e
servizos para a mellora do xeoportal para a IDE do SIGN II, de forma que permitise integrar a través de Internet
os datos, metadatos, servizos e información de tipo xeográfico producida, facilitando a todos os usuarios a
localización, identificación, selección e acceso a tales recursos. Adicionalmente, definironse os aspectos
esenciais que debería contemplar o deseño da arquitectura do servidor, as aplicacións con que debería contar
o xeoportal e os servizos que debería ofrecer ao usuario final.

As ccoonnffeerreenncciiaass  tteemmááttiiccaass que se organizaron e divulgaron no marco do SIGN II foron as seguintes:

- Workshop de Presentación do proxecto SIGN II e do subproxecto FORMAR, celebrado na Esola
Superior de Ciencias Empresariais del Instituto politécnico de Viana do Castelo, en Valença do Minho
(Portugal) o 27 de outubro de 2006. Coa celebración deste acto pretendíase insistir na idea de que a
formación de recursos humanos convértese nun factor central e limitante no desenvolvemento de
bases de datos espaciais e no aproveitamento das oportunidades implícitas á formación e
funcionamento dos SIX e das IDE.

- Workshop sobre Tecnoloxía IDE, celebrado na sede de Turgalicia Santiago de Compostela (España)
o 9 de maio de 2007. Pretendíase familiarizar a todos os técnicos implicados no proxecto, así como
outras persoas alleas ao partenariado, nos fundamentos das IDE (relación coa Directiva INSPIRE e
coas Normas e Estándares OGC e ISO), da arquitectura que se pretendía deseñar, os servizos que se
querían ofrecer (tipos, cáles se consideraban básicos e cáles, non outros servizos OGC, catálogo e
directorio de servizos), en que son os metadatos (de datos e servizos) e o catálogo de fenómenos e
como se cargan no sistema, así como noutras cuestións elementais relacionadas con datos (sistemas
xeodésicos de referencia, escalas de visualización, harmonización de fenómenos, características de
datos alfanuméricos, ...).

- XornadaTécnica “As bases de datos da ocupación do solo: experiencias, retos e estratexias”, celebrado
na sede de Turgalicia Santiago de Compostela (España) o 27 de xuño de 2007. Durante esta, varios
relatores da Junta de Andalucía -con ampla experiencia na materia- expuxeron a problemática
relacionada coa xestión das bases de datos de ocupación do solo na súa comunidade autónoma.

Como se deduce desta información, en xeral tratouse de eventos centrados nalgún dos subproxectos do SIGN
II, moi específicos e que necesitaban de retroalimentarse para o seu axeitado desenvolvemento. Estamos
convencidos de que o coñecemento do que se pretende obter en cada caso particular e dos problemas que
se van atopando no camiño, axudan enormemente a mellorar a organización e xestión interna destes. Nestas
xornadas, o espazo dedicado ao intercambio de ideas e ao debate, foi unha importante fonte de información
para todos.

A organización do SSeemmiinnaarriioo  FFiinnaall  ddoo  SSIIGGNN  IIII, iniciouse xa a comezos do ano 2007. Este acto organizouse no
mesmo lugar onde se celebrara o do SIGN e nel, como naquel, a idea fundamental foi dar a coñecer os
resultados obtidos, tanto parciais como xerais. En resumo, tratouse de buscar un espazo para a reflexión, que
ademais da divulgación en si, incluíse tamén autocrítica, conscientes de que sen ela, a análise non sería realista.
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Unha porción do tempo de execución do proxecto dedicouse ao estudo de nnoovvaass  ffoorrmmaass  ddee  ddiivvuullggaacciióónn do
proxecto. Aínda que cun carácter moi diferente ao que se expuxo ata o momento, non por iso menos
interesante, deseñáronse marcapáxinas, carpetas, cadernos e bolígrafos co logotipo do SIGN II que
distribuímos asiduamente entre os asistentes aos diferentes actos nos que presentamos o proxecto. Pensamos
que é unha forma sinxela e de “amplo alcance” para darnos a coñecer, coa que seguimos técnicas habituais
e máis tradicionais de publicidade, combinándoas coas anteriores, de carácter moito máis técnico.

Resultados

Xa dende a presentación da proposta de proxecto á convocatoria INTERREG III A se adiviñaba que o
subproxecto DIVUL contaba cunha tinguidura especial respecto ao resto, en canto a que debía actuar como
“aglutinador” dos outros. Nuns casos, a través de DIVUL, canalizáronse achegas xurdidas no seo dalgún dos
subproxectos; noutros, ademais, impulsáronse, sempre tratando de enriquecelas. Noutros, deseñáronse novas
estratexias. Noutros integráronse e combinaron elementos....

En resumo, os resultados obtidos en DIVUL son tan variados como o subproxecto en si mesmo; o seu carácter
é eminentemente plural dende a súa concepción e contou cun equipo multidisciplinar encargado de facelo
marchar con paso firme cara ao éxito. Nas páxinas que anteceden xa se foron comentando as peculiaridades
do mesmo e os resultados que fomos obtendo.

Os obxectivos víronse cumpridos e mesmo superados en gran parte dos casos. Noutras ocasións, non
obstante, somos conscientes de non alcanzar o que pretendiamos de forma íntegra (as variables e
imponderables a que aludiamos ao principio do apartado encargáronse diso). Non obstante, as aprendizaxes
obtidas resultaron moi positivas.

Os resultados concretos -cuantificables e medibles- foron moitos e frutíferos (numerosas publicacións, a páxina
web, o servidor cartográfico, os encontros organizados, o seminario final). Non obstante, probablemente, igual
de valiosos ou mesmo máis, sexan os outros compañeiros de viaxe, os intanxibles -a ilusión, o esforzo, a
dedicación-, porque sen eles non alcanzariamos os primeiros.

Conclusións

O balance final que nós obtemos é claramente positivo. Cando miramos cara a atrás vemos que alcanzamos
a maioría dos obxectivos técnicos que nos formularamos ao empezar esta viaxe colectiva cara á difusión do
SIGN II.
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Alberto Varela; Nuno Neves

Resumo

O traballo do Comité de Avaliación e Seguimento, concrétase na realización de informes de seguimento das
accións realizadas no SIGN II, así como informes de avaliación que teñen como misión fundamental analizar
os resultados do proxecto e valorar a consecución dos obxectivos marcados inicialmente neste. Ademais, as
tarefas de seguimento por parte dun comité non integrado nos grupos de traballo, ofrece aos membros do
equipo técnico unha visión externa do traballo que están a realizar, na que poden atopar novas ideas ou
suxestións que axuden a aumentar a calidade do proxecto.

Para este proceso de avaliación optouse por realizar unha análise xeral do proxecto, dende a experiencia dun
proxecto previo, o SIGN, aos resultados que se alcanzan en cada un dos subproxectos nos que se divide a
iniciativa. As tarefas de seguimento e avaliación contemplan apartados especiais para a análise dos obxectivos,
a organización, a metodoloxía e o desenvolvemento das actividades formuladas. A complexidade do proxecto,
tanto dende o punto de vista organizativo, coma dende o punto de vista técnico, obrigou a un traballo de
análise pausada de toda a información existente.

Este comentario compleméntase cunha análise crítica na que se afonda especialmente na perspectiva do
proceso de construción das Infraestruturas de Datos Espaciais (IDE) rexionais e temáticas. A achega do Comité
de Seguimento e Avaliación simplemente busca contribuír á creación dun espazo de reflexión sobre os aspectos
básicos e potenciais impactos destas iniciativas na dinámica da actual sociedade de información e
coñecemento.

Proxecto SIGN II

O proxecto debe analizarse tendo en conta que xorde como continuación dun traballo anterior, o SIGN,
realizado entre xullo de 2003 e decembro de 2004, que permitiu consolidar un equipo de traballo (mantéñense
no SIGN II os seis socios que formaban o equipo do SIGN, aos que se incorpora un novo para a parte española)
e establecer unha metodoloxía de coordinación entre o Norte de Portugal e Galicia. A experiencia alcanzada
nese proxecto é crucial para entender a formulación e o desenvolvemento do SIGN II. De feito, dos oito
subproxectos que conformaban o proxecto anterior, mantéñense sete dentro do SIGN II.

O obxectivo principal do SIGN era conseguir unha representación continua do territorio na área de traballo
marcada, para o que foi necesario definir un modelo conxunto de datos, unificando e harmonizando información
de ambos os dous países, recompilar os datos precisos, e elaborar un sistema de información xeográfica para
tratar e visualizar de forma sinxela os produtos finais. O SIGN concibíase como un proxecto piloto que servise
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de experiencia para a súa aplicación noutros territorios con problemáticas similares, e como un primeiro paso
na relación entre Galicia e o Norte de Portugal.

O proxecto SIGN II, avanza e complementa os obxectivos anteriores, e pretende sistematizar, harmonizar e
divulgar de forma conxunta a información dixital espacialmente xeorreferenciada, mediante a utilización de
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións (TIC), intentando constituír un ben infraestructurante accesible
para planificadores, investigadores e poboación en xeral, que podería utilizala á hora de tomar decisións en
campos variados, especialmente nos vinculados á ordenación territorial, planificación, á valoración e
conservación ambiental, e á rendibilidade de actividades de desenvolvemento rural.

Os socios que constitúen o paternariado do proxecto contan cunha alta cualificación técnica e profesional
para abordar un proxecto destas características, como xa demostraron no proxecto SIGN e noutros proxectos
de colaboración e cooperación institucional. É destacable que o proxecto anterior consolidase un equipo de
traballo, no que repiten todos os participantes daquela iniciativa, e que permita ademais a incorporación de
novos socios, neste caso a Universidade de Santiago de Compostela, para fortalecer e aumentar os campos
de traballo previstos.

O SIGN II conta con sete socios, cinco pertencentes a Portugal e dous a España. Aínda que aparentemente
parece unha descompensación numérica, a envergadura das dúas organizacións galegas e a súa presenza
activa no proxecto, equilibra a composición establecida. De feito, a S. A. para o Desenvolvemento Comarcal
de Galicia exerce as funcións de Xefe de Fila do proxecto, mantendo o mesmo papel que tiña no SIGN. O
número de socios aínda que parece elevado, posibilita abranguer máis ámbitos de interese, intensificar as
relacións entre institucións de ambos os dous países e acometer traballos máis ambiciosos.

Todos os socios participan como mínimo en catro subproxectos, e ningún participa en todos, aínda que hai
dous socios participando en 10 dos 11subproyectos formulados. Na coordinación dos subproxectos, o maior
peso recae na S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, con 5 coordinadores, o que confire maior
relevancia aínda á participación do Xefe de Fila do SIGN II.

Metodoloxía do traballo do proxecto SIGN II

Valórase en xeral moi positivamente a estrutura de traballo formulada mediante a participación igualitaria e
obrigatoria de todos os socios nos órganos de dirección e xestión do proxecto. Como non podía ser doutra
forma, aprovéitase a experiencia alcanzada no SIGN para perfeccionar a metodoloxía reforzando os puntos
fortes e intentando corrixir os débiles. Esta circunstancia reforza o interese que ten apoiar a continuidade dos
proxectos finalizados con éxito, o que permite seguir avanzando e mellorando nas liñas de acción iniciadas.

A base do traballo desenvólvese por técnicos integrados en cada un dos subproxectos e dirixidos por un
coordinador de subproxecto, que o debe facer funcionar dende o punto de vista técnico, encomendando
tarefas a cada un dos membros do seu equipo, valorando o nivel de cumprimento e redactando o informe
cuatrimestral do subproxecto que servirá para analizar o desenvolvemento global do proxecto. Debe destacarse
positivamente a decisión de contar con 2 coordinadores nos proxectos transversais formulados: FORMAR e
DIVUL, o que permite unha maior implicación dos socios nas actividades que, en principio, poden permitir
maior interacción entre os subproxectos.

Da análise do cronograma xeral e dos cronogramas parciais de cada subproxecto, constátase unha alta
porcentaxe de realización en xeral das accións previstas inicialmente, malia a existencia dalgúns atrasos que
ademais se atopan documentados e presentados aos avaliadores con todos os detalles xustificativos.
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Non sendo de forma ningunha comprometedoras da boa execución do proxecto, este Comité de Seguimento
e Avaliación considerou relevante referir algúns puntos que entendemos poden contribuír para un mellor impacto
de SIGN II e de proxectos similares na rexión de 

- Na Base Cartográfica de Referencia é necesario implementar un esforzo de compatibilización de
unidades espaciais de caracterización administrativa, permitindo unha mellor integración dos datos
demográficos e socioeconómicos, ambos os dous de importancia central como compoñentes
informativas dunha IDE. Neste punto, e constatando a similitude entre a parroquia galega e a freguesía
portuguesa, tanto cultural, como social, como territorialmente, cremos que debe poñerse de manifesto
a necesidade de contar co mesmo nivel de detalle de datos en ambos os dous países, malia as
dificultades que poidan subsistir e que resultan de características propias do sistema administrativo de
cada un dos países.

- Na Base de Ocupación e Usos do Solo debe terse especial atención á estrutura e funcionalidade do
modelo de datos, pois esta tarefa é de importancia central para a explotación do proxecto. A magnitude
das accións necesarias para enfrontase coa compatibilización dos datos, xerou un aumento de
obxectivos parciais do proxecto, pero é importante ter en conta certo equilibrio na consecución desta
tarefa central.

- Na Base de Ocupación Forestal é importante prestar especial atención á estrutura da base de datos
e ás aplicacións que terán os seus contidos, así como ao proceso de recompilación de información.

- En cada un dos subproxectos sería interesante que se alcanzase un nivel de datos similar para toda a
área de intervención, e evitar que se traballase de forma diferente en ambos os dous lados do río Miño.

- Facer promoción e verificar unha análise ou o tratamento dos datos en cada unha das zonas. Esta
circunstancia posibilitaría realizar unha análise comparativa entre ambas as dúas zonas, o cal sería moi
beneficioso para futuros desenvolvementos da rexión Galicia-Norte de Portugal.

- Comparar os resultados de contrastar as variacións nos datos, tanto xeométricos como alfanuméricos,
ao validar a información dun territorio coa do territorio contiguo, supoñendo que ambas as dúas zonas
non tivesen en conta o outro á hora de tomar a súa información.

Concretando estes aspectos no desenvolvemento do proxecto SIGN II, merecen unha especial atención as
seguintes indicacións que poderán contribuír a consolidar esta iniciativa a través da IDE rexional:

- Mellorar a contextualización dunha visión territorial completa dos obxectivos que se pretenden alcanzar,
cada un das dimensións formuladas e definir os seus obxectivos particulares;

- Destacar máis as colaboracións con organizacións e entidades localizadas na área de intervención;

Os indicadores de realización, de resultado e de impacto que se van usar no proxecto deberían ter
unha presenza clara e constante no desenvolvemento dos traballos, como medidor do nivel de
calidade alcanzado;

- Os workshops preséntanse como de interese para coñecer aspectos concretos de funcionamento do
proxecto que afectan todo o equipo. Nestas iniciativas é interesante fomentar un maior dinamismo para
conseguir máis participación nestes, e mesmo chegar a xerar debates sobre algún dos puntos tratados,
que sempre enriquecen e axudan a orientar os traballos;

- É importante facer un esforzo por achegar e implicar no proxecto a máis organismos e entidades
propias da zona de destacar a súa participación en determinadas tarefas dos subproxectos.

Como resultado do proxecto SIGN II non só debemos valorar os produtos elaborados durante a execución
deste (web, IDE, SIG, etc.). Tan importante como a obtención destes resultados tanxibles, é a determinación
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das metodoloxías e procesos seguidos en cada un dos subproxectos, así como dos problemas detectados e
as solucións alcanzadas en cada un deles. A experiencia recompilada no traballo en si mesmo debe
considerarse como un importante resultado do proxecto e debería ter o tratamento adecuado na presentación
final do traballo, polo interese que pode xerar como apoio en experiencias fronteirizas similares, polo que
cremos de vital importancia a súa difusión e posta en común coa comunidade.

Perspectivas

A singularidade deste proxecto ofrecerá resultados que poderán ter grande interese para o futuro desta área
territorial e para a súa colaboración institucional. Queremos destacar especialmente a iniciativa formulada no
SIGN II para elaborar unha Infraestrutura de Datos Espaciais (IDE) Rexional para este área territorial, superando
o SIX xerado no proxecto anterior. Esta iniciativa parécenos un afortunado acerto que permitirá alcanzar grande
parte dos obxectivos marcados como incidencia do proxecto no desenvolvemento socioeconómico da área
de intervención.  Dende o noso punto de vista como comité externo, unha IDE rexional debe ser entendida
dende tres perspectivas fundamentais:

- Como modelo e metamodelo de datos espaciais concibido para múltiples fins nun contexto de soporte
de iniciativas que contribúan ao plan e ordenación do ámbito territorial;

- Como espazo de interacción, discusión e proposta, integrando desenvolvementos en diferentes áreas;

- Como proceso sinérxico, integrando múltiples niveis e institucións, promovendo o desenvolvemento
de competencias e dinámicas de calidade e innovación.

En termos específicos dos contextos e dinámicas de aplicación e desenvolvemento dunha IDE, a creación
dunha IDE rexional preséntase como un aliciente e un catalizador de futuros proxectos nese territorio. A
compoñente tecnolóxica e de información dunha IDE é incuestionable, pero tamén debe verse como un espazo
para a investigación e a creación de novos servizos. A IDE rexional constitúese como unha base onde poder
establecer unha dinámica sinérxica na consolidación da sociedade de información e do coñecemento.

Contextos e dinámicas de aplicación e desenvolvemento dunha IDE

Neste sentido, o desenvolvemento dunha IDE rexional como temática multifuncional debe integrar diferentes
obxectivos:

- Constituír unha base informativa fundamental na promoción do coñecemento espacial, constituíndose
como un aliciente para o desenvolvemento social e económico.

- Permitir e potenciar a realización de  estratéxicos relativos ao coñecemento e análise do territorio,
como axentes fundamentais na realización de diferentes plans e instrumentos de xestión rexional.

- Favorecer o desenvolvemento de procesos de monitorización e avaliación técnica de accións de plan
e ordenación do territorio.

- Permitir a xeración de indicadores e ratios de avaliación territorial nun contexto de integración e
acompañamento de accións e políticas sectoriais e rexionais integradas en programas e proxectos de
desenvolvemento territorial.

- Potenciar a realización de análise e de simulación definindo e implementar criterios de programación
e localización dos equipamentos urbanos do territorio.

- Dinamizar a promoción dos plans municipais e demais plans sectoriais sobre o territorio, permitindo
unha maior democratización do proceso e o desenvolvemento dunha cultura de ordenación do territorio.
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142 SIGN II INFRAESTRUTURA DE DATOS ESPACIAIS PARA O TERRITOTIO RURAL DE GALICIA-NORTE DE PORTUGAL



- Constituirse como unha IDE de referencia nacional e internacional na difusión da información espacial
próxima ao cidadán e soporte de accións de cooperación, investigación científica e apoio á comunidade.
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Normas e estándares

[1] http://www.w3.org/

[2] http://www.oasis-open.org/

[3] http://www.iso.org/

[4] http://www.opengeospatial.org/

[5] http://www.ec-gis.org/inspire/index.cfm

[6] http://www.isotc211.org/Outreach/Overview/Factsheet_19110.pdf

[7] Núcleo Español de Metadatos (NEM v1.0). Subgrupo de Trabajo del Núcleo Español de Metadatos. Febrero 2005.
Consejo Superior Geográfico. http://www.idee.es/resources/recomendacionesCSG/NEM.pdf

[8] http://www.isotc211.org/Outreach/Overview/Factsheet_19106.pdf

[9] http://www.isotc211.org/Outreach/Overview/Factsheet_19115.pdf

[10] http://dublincore.org/

[11] http://www.isotc211.org/Outreach/Overview/Factsheet_19115-2.pdf

[12] http://www.isotc211.org/Outreach/Overview/Factsheet_19139.pdf

[13] http://www.opengeospatial.org/standards/cat

[14] Modelo de Nomenclátor de España v1.2. Rodríguez A. y otros. Octubre 2006. Consejo Superior Geográfico.

[15] http://www.isotc211.org/Outreach/Overview/Factsheet_19112.pdf

[16] http://www.isotc211.org/Outreach/Overview/Factsheet_19113.pdf

[17] http://www.isotc211.org/Outreach/Overview/Factsheet_19114.pdf

[18] http://www.opengeospatial.org/standards/ct

[19] Recomendaciones para la creación y configuración de servicios de mapas (v0.4). Noviembre 2006. Consejo Supe-
rior Geográfico. 

[20] http://www.opengeospatial.org/standards/wms

[21] http://www.isotc211.org/Outreach/Overview/Factsheet_19128.pdf

[22] http://www.opengeospatial.org/standards/sld

[23] http://www.opengeospatial.org/standards/wmc

[24] http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

[25] http://www.opengeospatial.org/standards/olscore

[26] http://www.idee.es

[27] http://www.gvsig.gva.es/

[28] http://udig.refractions.net/confluence/display/UDIG/Home
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