
XORNADA TÉCNICA
Os procesos naturais e a actividade humana provocan sobre
o territorio cambios nas coberturas e nos usos do solo. Al-
gúns destes procesos son os de urbanización, a construción
de infraestruturas, o abandono das actividades agrícolas, a
erosión, a forestación ou a deforestación. As deficiencias de
información sobre estes cambios dificultan a toma de deci-
sións en múltiples aspectos das políticas públicas que teñen
o territorio como un dos seus elementos fundamentais.

As diferentes administracións públicas, conscientes dos
problemas derivados da falta dunha información veraz e
detallada, veñen impulsando iniciativas co obxecto de
crear, e manter actualizada, a cartografía de ocupación do
solo. Como máximos referentes neste eido nos atopa-
mos co proxecto SIOSE (Sistema de Información da Ocu-
pación do Solo en España) ou o SIXPAC (Sistema de
Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas). Neste
contexto, as diferentes comunidades autónomas teñen a
responsabilidade de axustar os modelos e liñas de produ-
cións estatais á realidade agroambiental e socioeconómica
do seu territorio, para dar resposta a unhas evidentes sin-
gularidades, como sucede co territorio galego. O desen-
volvemento dunha cartografía de uso do solo, eficiente e
sostible, fai necesario o consenso entre as distintas insti-
tucións públicas e privadas, entre técnicos e potenciais
usuarios, de cara a acadar un produto final que responda a
diferentes intereses e usos.

A empresa pública dependente da Consellaría do Medio
Rural da Xunta de Galicia, Sociedade Anónima para o Des-
envolvemento Comarcal de Galicia, a través do Sistema de
Información Territorial de Galicia (SITGA), desenvolve dife-
rentes actividades no ámbito do uso e a ocupación do solo,
destacando o proxecto que se está a realizar coa financia-
ción do programa europeo INTERREG, INFRAESTRUTURA
DE DATOS ESPACIAIS PARA O TERRITORIO RURAL DE
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL (SIGN II), no marco do cal
se realiza a xornada técnica.

O obxectivo desta é fomentar o debate e o intercambio de
experiencias entre técnicos de Andalucía, comunidade
na que se teñen logrado importantes desenvolvemen-
tos na materia, e técnicos galegos inmersos na creación
e actualización das bases de datos de ocupación do solo.

PROGRAMA DA XORNADA

9:30 Presentación da xornada
“O interese das bases de datos do uso do solo dentro
dos obxectivos da Consellería do Medio Rural”

Emilio M. Martínez Rivas
Director Xerente da Sociedade para o Desenvolvemento
Comarcal

9:45
A información ambiental en Andalucía como base para
a xestión e a planificación. Do Sistema de información
geográfico ambiental de Andalucía (SinambA), a Red
de información ambiental de Andalucía (REDIAM)

José Manuel Moreira Madueño
Xefe do Servizo de Información e Avaliación Ambiental
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

11:00 Descanso

11:30
A infraestrutura de datos espaciais na Red de
información ambiental de Andalucía. Relación ca
normativa de libre acceso a información ambiental e a
Directiva INSPIRE

Antonio Ortiz Nieto
Asesor Técnico da Rede de Información Ambiental
de Andalucía

12:30
Desenvolvemento do proxecto SIOSE en Andalucía. Un
novo enfoque sobre a información de usos e vexetación

Javier Quijada Muñoz
Xefe do Departamento de Análise Ambiental
Consejería de Medio ambiente. Junta de Andalucía

13:30 Mesa Redonda
Participarán os poñentes anteriores e os responsables
do proxecto SIGN II

14:00 Clausura da Xornada

Lugar de celebración
Salón de Actos de TURGALICIA

Estrada Santiago a Noia km 1. A Barcia
15896 Santiago de Compostela

27 de xuño de 2007
9:30 a 14:00

Organizada por:

experiencias, retos e estratexias

AS BASES
DE DATOS
DA OCUPACIÓN
DO SOLO

SOCIEDADE PARA O
DESENVOLVEMENTO COMARCAL
DE GALICIA
Sistema de Información Territorial de Galicia [SITGA]


