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1 INTRODUCIÓN
Este documento resume a auditoría relativa a Sistemas de Información Xeográfica
(SIX), que a empresa iCarto realizou no Concello de Ponteareas. Nel preséntase o
resumo dos aspectos recollidos na auditoría, así como as necesidades detectadas e
recomendacións para implantar as tecnoloxías de información xeográfica no concello.

1.1 Resumo executivo
A elaboración desta auditoría puxo de manifesto a situación actual, en canto a uso e
manexo de información xeográfica dentro do Concello. Esta análise fundamentada en
entrevistas persoais con gran parte do persoal municipal e corporación de goberno,
puxo de manifesto que o emprego de información xeográfica a día de hoxe é
practicamente anecdótico, e vinculado unicamente a un par de procesos dentro do
departamento de urbanismo ou oficina técnica. Aínda así nestes casos o emprego de
información de este tipo é moi rudimentario e enfocado a uso de información CAD,
nada que ver cos sistemas de información xeográfica.
Existe ademais unha necesidade moi grande de capacitación e formación interna do
persoal, xa que non existe a día de hoxe ningunha persoa con coñecementos para
empregar un sistema de información xeográfica, a nivel usuario, moito menos por tanto
como para ser capaz de organizar o emprego deste tipo de información a nivel
municipal. Tan importante como a falta de capacitación é tamén a necesidade de
conseguir información. Ao día de hoxe o Concello non conta con información
xeográfica que poida ser empregada para tratar de establecer un SIX municipal.
Antes incluso da capacitación e formación técnica, vese necesario entender os
obxectivos de implantar o uso de información xeográfica e dispoñer dun SIX
corporativo municipal, co que isto implica, xa que non se detectou a través de esta
auditoría que exista a sensación, dentro do persoal, de que esta sexa unha
necesidade urxente, ou de que realmente sexa a solución para moitos dos problemas
actuais.
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É en base a estas conclusións, que se debullarán máis polo miúdo neste informe, polo
que no apartado de consultoría se plantexará unha posible solución de implantación,
baseada en varias fases, que deberán contar cos seus tempos para que se poidan
levar a cabo, conseguindo cambiar esta situación. Non parece que se dean as
condicións, no momento actual, para que se poida implantar un SIX municipal nun
período curto de tempo. Para garantir o éxito dun proxecto así é necesario plantexalo
no medio ou longo prazo.
É por isto que plantexamos a implantación do SIX Municipal en tres fases, como se
detallará neste documento, contando cunha fase 0 anterior de capacitación e
formación. As diferentes fases están organizadas de xeito que a incorporación do
persoal ao uso do SIX sexa paulatino e vai despertando a conciencia de uso á través
de ver melloras no día. Consideramos moi importante respectar os tempos en cada
fase e non precipitarse para que un proxecto como este poda resultar exitoso.

1.2 Definicións
Neste apartado definimos algúns dos conceptos que usaremos ao longo do informe, e
que resultan importantes á hora de comprender como funciona a xestión de
información xeográfica. Non tentamos buscar definicións normativas senón facelas
entendibles.
Debe terse en conta asemade, que deixando fora o concepto teórico, a realidade é
que na práctica moitos destes conceptos mesturanse entre si. Por exemplo podemos
falar case indistintamente de xeoportal e IDE, dous conceptos que non son o mesmo
pero que na práctica están tan ligados que os podemos intercambiar no texto.

Sistema de Información Xeográfica
Existen numerosas definicións do que é un Sistema de Información Xeográfica (SIX).
Aquí imos a referirnos a máis ampla de todas: “Un SIX é un sistema que integra
tecnoloxía informática, persoas e información xeográfica, cuxa principal función é
capturar, analizar, almacenar, editar e representar datos xeoreferenciados”1.
1

Víctor Olaya. Sistemas de Información Geográfica.
http://volaya.github.io/libro-sig/index.html
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Así, un SIX non é simplemente unha aplicación software, ou unha combinación de
software e hardware, senón que ademais diso, son os propios datos, as operacións
que podemos realizar sobre eles, a forma nas que os visualizamos, as metodoloxías e
procesos definidos para recollelos e tratalos e a forma na que a organización (persoas)
adopta en torno ao SIX.

Fonte: https://www.gislounge.com/the-components-of-gis-evolve/

Aplicación SIX de Escritorio
O que comunmente se denomina como SIX, pero que nós tratamos de poñer algo
máis en claro, chamándoa aplicación SIX de escritorio, é unha aplicación informática
normalmente de carácter moi técnico que permite manipular e crear información
xeográfica, xerar saída gráfica (mapas para imprimir), executar xeoprocesos, etc...
Exemplos de aplicacións de este tipo serían gvSIG ou QGIS. Son aplicacións
xeralmente destinadas a persoal técnico, aínda que o seu uso básico pode ser
adquirido por calquera persoa.

Aplicación WEB-SIX
Este é un termo difuso, pero normalmente falamos dunha aplicación á que podemos
acceder a través dun navegador web e que nos permite unha funcionalidade similar,
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aínda que inferior, á que podemos levar a cabo cunha aplicación SIX de escritorio.
Dentro destas aplicacións teríamos unha sub-categoría que poderiamos chamar
XeoVisores, que son aplicacións web moito máis sinxelas, onde a información foi
procesada sobre todo para o seu consumo e consulta, e non tanto para ser
modificada. Aínda que se poida permitir a súa modificación a través de operacións
predefinidas. Este último enfoque sería o de XeoVisores con Dashboards.

Miniportais, webs específicas, visores e mapas a medida
Baixo estes conceptos englobamos páxinas web (miniportais) específicos dun tema.
Por exemplo unha web centrada en dar datos da calidade do aire no Concello, portais
de turismo (coma http://www.turismoponteareas.gal/), páxinas para o PXOM
(http://www.pxom.ponteareas.gal/), ...
Algunhas destas páxinas poden mostrar información xeográfica a través de mapas
estáticos ou dinámicos (denominados en ocasións Slippy Maps2). Cando estas web
estean centradas en información xeográfica, ou o contido principal sexa un
visualizador de información xeográfica acostumamos chamalas XeoVisores. Os
Xeovisores tamen podemos velo como unha subcategoría dunha aplicación web-six
moito máis sinxelas, onde a información foi procesada sobre todo para o seu consumo
e consulta.
Cando estea máis enfocada ao que se denomina Bussiness Intelligence, se mostren
gráficas, taboas e outra información que permiten obtener unha visión baseada en
dados dun tema específico poderían encadrarse de categoría de Dashboards.
Unha infraestructura SIX para un Concello debe permitir a creación deste tipo de webs
e mapas de forma sinxela.

Transparencia e Portal de Transparencia
A efectos de definir que é transparencia, que é un Portal de Transparencia e cales son
as diferenzas cun Portal de Datos Abertos o mellor é acudir directamente a descrición

2

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_Map
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que fai a Federación Española de Municipios y Provincias na súa Guía de Datos
Abertos3 que resumimos aquí:
A transparencia refírese á posibilidade de que a sociedade coñeza e acceda a
información sobre a xestión da organización. Mentres que os datos abertos son eso,
datos.
A publicación de datos, en especial os relativos a xestión, é un mecanismo para que a
transparencia sexa verificable. Tanto mellor canto máis relacionados entre sí e con as
actividades que describen e tanto mellor canto máis rápido se publiquen dende o
momento que se xeran.
Un portal de datos abertos é un recurso web onde se publican os datos de forma
sistemática e onde se favorece o uso masivo dos mesmos. Pero non teñen porqué ser
a vía preferente de consumo de datos abertos, porqué os mecanismos de acceso
automatizado aos datos han de permitir que numerosas aplicacións e servizos tomen
ditos datos e xeren novos usos para os datos.
Un portal de transparencia é un recurso web onde se deben presentar as normativas e
datos que demostren a transparencia da institución, dende as regras que se aplican
ata os rexistros e datos que dan fe da execución de ditas normas.
Sen embargo, pódese plantexar a unificación de ambos portais cando facemos que a
transparencia esté apoiada na publicación de datos de forma activa. Se ben sempre
existen algúns elementos da transparencia, por exemplo dez dos oitenta indicadores
do Índice

Índice de Transparencia de Concellos que non serán trasladables aos

contidos, por ser normativas ou declaracións institucionais, pero sí os metadatos
(autor, data fonte, ...)
Podemos por tanto resumilo como que os datos abertos están enfocados a un perfil
que quere reutilizar ou investigar con eses datos, xerar novas liñas de negocio, ...
mentres que a transparencia está máis enfocada a rendición de contas do Concello

3

http://femp.femp.es/files/3580-1617-fichero/Guía%20Datos%20Abiertos.pdf
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cara a cidadanía en xeral. Na práctica os portais de transparencia acostuman a
enlazar recursos do portal de datos abertos se existe.
Lexislación relacionada coa transparencia:

•

Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso a información pública
e bo goberno (BOE de 10 de decembro) https://www.boe.es/buscar/act.php?
id=BOE-A-2013-12887

•

Lei 1/2016 do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno (DOG do 15 de

febreiro)

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160215/AnuncioC3B0-110216-

0001_gl.html
•

Informes

do

"Consejo

de

transparencia

y

buen

gobierno"

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Informes_recomendaciones/
informes.html

Datos Abertos e Portais
Normalmente o concepto de datos abertos ou open data é empregado de xeito moi
flexible. Unha das definicións máis aceptadas é a que establece a Open Knowledge
Foundation4 no seu Open Data Handbook:
Os datos abertos son datos que poden ser utilizados, reutilizados e redistribuídos
libremente por calquera persoa, e que se atopan suxeitos, como máximo, ao
requirimento de atribución da mesma maneira na que aparecen.
A definición de apertura completa da detalles precisos do que significa. Para resumir o
máis importante:

•

Dispoñibilidade e acceso: A información debe estar dispoñible como un todo e
aun custo razoable de reprodución, preferiblemente descargándoa de internet.
Ademais, a información debe estar dispoñible nunha forma conveniente e
modificable.

4

https://okfn.org/
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•

Reuitlización e redistribución: Os datos deben ser compartidos baixo termos
que permitan reutilizados e redistribuídos, e incluso integralos con outros
conxuntos de datos.

•

Participación universal: Todos deben poder utilizar, reutilizar e redistribuír a
información. Non debe haber discriminación en termos de esforzos, persoas ou
grupos. Restricións non comerciais que imposibilitarían o uso comercial dos
datos; ou restricións de uso para certos propósitos (por exemplo para
educación) non son permitidos.

Se ben calquera páxina onde se publiquen datos abertos segundo a definición anterior
podería considerarse un Portal de Datos Abertos, normalmente o uso deste termo está
reservado para aqueles que cumpren unha serie de requirimentos técnicos de
usabilidade, como a existencia de metadatos, API, funcionalidades de busca, etc... A
aplicación máis coñecida é CKAN ou en ocasións unha combinación de algún CMS
como Drupal, máis CKAN. Por exemplo esta é a combinación do portal de open data
do goberno británico5, unha referencia a nivel mundial por seres un dos precursores.
Á hora de implementar un portal deste tipo deben considerarse os aspectos
organizativos que en xeral serán tan ou máis complexos que a infraestrutura
tecnolóxica. Cada canto tempo actualizar os datos. Quen debe actualizalos. Que se
pode publicar... En ocasións pódese comezar a empregar un portal xa existente, como
a iniciativa de Datos Abertos do Goberno de España6, antes de montar un propio.

Infraestrutura de Datos Espaciais
De novo acudimos ao libro de Sistemas de Información Xeográfica de Víctor Olaya,
para atopar unha definición:
Podemos definir unha IDE como un conxunto de datos espaciais, tecnoloxías, normas
e planes institucionais, todos eles encamiñados a facilitar a dispoñibilidade e acceso a
ditos datos.

5
6

https://data.gov.uk/
https://datos.gob.es/
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A diferenza das formulacións anteriores á aparición das IDE, nos que se consideraba
aos datos como elementos independentes que podían xogar o seu papel na contorna
SIX, sen necesidade de establecer políticas ou acordos referidos a eles, o
desenvolvemento das IDE trae consigo unha nova formulación na que os datos
necesitan elementos

adicionais para ser verdadeiramente produtivos. Unha

Infraestrutura de Datos Espaciais é, por tanto, moito máis que datos.
Unha IDE inclúe, ademais dos datos e atributos xeográficos, documentación suficiente
(os denominados metadatos), un medio para descubrir, visualizar e valorar os datos
(catálogos e cartografía en rede) e algún método para proporcionar acceso aos datos
xeográficos (xeralmente, Internet é o medio principal). Ademais, debe haber servizos
adicionais ou software para permitir aplicacións dos datos. Por último, para facer
funcional unha IDE, tamén debe incluír os acordos organizativos necesarios para
coordinala e administrala a escala rexional, nacional e transnacional.
O obxectivo principal dunha IDE é por tanto a compartición de información xeográfica,
xeralmente de forma global, pero tamén ten sentido a nivel interno dunha
organización.
As IDEs están concibidas ademais en forma de Nodos, de modo que formen unha
Rede, non é necesario que toda a información sexa replicada en todos os nodos IDE
se non que poida ser directamente reutilizada

Xeoportal
Adóitase denominar XeoPortal á páxina web que serve de expositor público das
características dunha IDE. Aínda que as IDEs son accesibles de forma programática a
través dos servizos web que proporcionan, o XeoPortal é a forma en que, o gran
público, pode describir a información presente no XeoPortal, visualizala a través de
XeoVisores, obter información da orixe da fonte de datos, responsables da IDE, etc ...
Aínda que do mesmo xeito que as IDEs, os XeoPortais adoitan ter unha concepción de
uso público, non deixan de ter a súa importancia como elementos privados dunha
organización.
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Dataset, Capa, Mapa, Simboloxía, Etiquetado
Sendo moi amplos nas definicións pódese considerar que un dataset a efectos dun
SIX software é unha fonte física de datos: un ficheiro en disco duro, unha táboa na
base de datos, un servizo ao que se accede a través da web.
Se o dataset son os datos en bruto, cando lles aplicamos unha determinada
simboloxía, etiquetaxe, proxección, e cargámolos dunha forma determinada nunha
aplicación estamos a obter unha capa. É dicir unha capa é unha representación visual
dun conxunto de datos.
Un mapa sería a composición dunha ou máis capas nunha determinada orde e cuns
criterios sobre como se mestura esa información.
Debe terse en conta que o que para un sistema é un mapa para outro pode ser unha
capa. Por exemplo, desde o punto de vista do IGN unha capa será a de estradas coa
súa simboloxía, a de puntos de topónimos etiquetaxes, e o mapa será a agregación
desas capas. Pero cando desde outra aplicación cárgase como servizo WMS a capa
final (mapa) do IGN desde o punto de vista desa aplicación, o mapa será simplemente
outra capa máis.

Base de datos espacial
Falamos de base de datos espacial cando nos referimos a un sistema de xestión de
base de datos, que ten a capacidade almacenar datos xeográficos (formas de puntos,
liñas ou polígonos referenciados mediante coordenadas xeográficas), e que inclúe
funcións para facer operacións espaciais, tamén denominada álxebra de mapas (Por
exemplo: puntos contidos dentro dun polígono, interseccións entre polígonos, etc...).
Os sistemas de xestión de bases de datos espaciais non son diferentes a un sistema
de base de datos normal, de feito son extensións que se aplican sobre sistemas
normais. No mercado os referentes son PostgreSQL/PostGIS (software libre) e Oracle
(software privativo), habendo moita diferencia entre o que permite facer estes con
respecto a outras posibles solucións hoxe en día.
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Servidor de mapas
O concepto de servidor de mapas é algo que ao principio pode resultar confuso, xa
que aínda que é un nome moi estendido, quizais resulta algo erróneo, xa que non
necesariamente serve mapas. É unha aplicación software, orientada a funcionar a
través de internet ,ou nunha rede interna, en modo cliente-servidor. A súa misión é
servir capas a través de protocolos estándar que poden ser cargadas desde clientes,
que poden ser dende visores web ou aplicacións SIX de escritorio, ata outras
aplicacións que á súa vez serven mapas nunha rede.
Estas aplicacións nútrense de datos en bruto, datasets, que poden estar almacenados
en diferentes formatos, en ficheiros ou en base de datos. A partir destes datos crean
un capa, que serven a través de internet seguindo estándares de publicación. Poden
servir capas individuais ou agrupacións das mesmas, cunha determinada simboloxía,
é por iso que se faga referencia a eles como servidores de mapas, aínda que
preferimos referirnos a eles como ferramentas que permiten publicar capas a través de
internet.

Dashboard (Panel de control)
Baixo este termo en xeral pódense englobar outros conceptos como “Panel de Control”
ou “Ferramentas de Bussiness Intelligence”. Son aplicacións, en xeral web, enfocadas
á visualización e consulta de información, e non tanto á edición. Permiten unha visión
de alto nivel da información, tamén información espacial, en forma de gráficas, táboas
e mapas. A partir dos dashboard pódese obter información relevante.
Por exemplo pódese ter unha táboa onde se recollen incidencias de onde hai
fochancas. Un dashboard pode agregar toda esa información para xerar un mapa de
calor daquelas zonas para as que nun determinado período de tempo producíronse
máis incidencias.
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Exemplo de compoñentes dun dashboard
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2 IDENTIFICACIÓN
Neste bloque presentamos o resumo e conclusións obtidas trala fase de identificación.
Para levar a cabo esta fase contamos, por una banda, coa información subministrada
dende o concello, que consistiu tanto en informes e documentos previos, como nos
recursos de información xeográfica cos que se conta a priori. Desta información
podemos destacar:

•

Informes do Plan de Dixitalización de Ponteareas

•

Estudo de mobilidade de Ponteareas

•

Informe do Plan Básico de Dinamización Comercial de Ponteareas

•

Información do proxecto DepoGAP

•

Rueiro en formato CAD.

Por outra banda recopilamos información a través de contactos con terceiros,
relacionados co Concello de Ponteareas, así por exemplo contactamos con:

•

INKOLAN

•

EsPúblico (empresa provedora de Gestiona)

•

Colectivo NOZ (estudio de arquitectura que redactou o plan de mobilidade)

Por último, a información que recopilamos directamente a través de entrevistas
presenciais con numerosas persoas traballadoras do concello, persoal de emerxencias
e policía local, así como cargos públicos. Estas entrevistas estiveron centradas no
actual uso de información xeográfica, así como en tratar de coñecer en que partes do
traballo diario do concello, a información xeográfica e as súas tecnoloxías asociadas,
poderían servir de impulso e mellora nos procesos.
Froito da análise de toda esta información, podemos presentar neste informe o estado
actual e necesidades, en canto a información xeográfica se refire, que ten actualmente
o concello. Máis que necesidades debemos en realidade falar de oportunidades, pois o
emprego de información xeográfica e as súas tecnoloxías asociadas, ten que ser visto
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como isto, unha oportunidade de mellorar os procesos diarios e dotar ao persoal do
concello de novas ferramentas que amplíen as súas capacidades.

2.1 Actores
Denominamos actores ás persoas ou entidades que terán interese no sistema
entendido interese de forma ampla. É dicir non só aqueles usuarios que empregarán
de forma directa o sistema se non en xeral quen poida verse beneficiado pola
existencia do mesmo, como a cidadanía, provedores de bens e servizos que poidan
xerar información adicional, persoal do Concello, ...
En ocasións este termo é máis claro a través do concepto en inglés stakeholder7.
Os detalles da forma en que interactúan estes actores co sistema, necesidades
específicas, información que poden xerar... non se indican aquí, se non que os
podemos atopar ao longo do documento. Aquí proporcionamos unha listaxe para situar
o contexto.
Sen que sexan definicións excluíntes nin exhaustivas, podemos categorizar aos
actores de varias formas:

•

Internos: Persoal do Concello, Concelleiros... Interactúan directamente co
sistema consumindo e/ou producindo información. Son aos que debemos
prestar máis atención pois o éxito ou fracaso do sistema dependerá
directamente delas e son os que se verán máis beneficiados ou
prexudicados pola súa posta en marcha.

•

Externos: Cidadanía, outras administracións, entidades privadas. Estes
actores teñen unha menor influencia no éxito do sistema, a definición do
mesmo, etc... Aínda que o obxectivo principal do Concello debe ser servir á
Cidadanía, aquí entendémolo como un efecto da mellora de procesos e
información que suporá un sistema deste tipo.

•

Produtores. Nunha definición tradicional de Smart City considérase
produtor de información a todos os actores, que coa súa actividade diaria
xeran datos que poden resultar de utilidade ao sistema. Enfocado ao

7

https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_interesada_(empresas)
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subsistema

de

Información

Xeográfica

dentro

da

plataforma

PCI,

consideramos produtores unicamente a eles que crearán ou actualizarán
información xeográfica de forma directa.
•

Consumidores. Serán os actores que consuman información do sistema.
Incluímos neste grupo aos actores que producen información alfanumérica
pero non xeográfica.

Os actores concretos identificados son:

•

Cidadanía. Externo. Consumidor. Verase beneficiado da existencia no sistema
polo aumento de información dispoñible e polo incremento da eficiencia na súa
interacción co Concello. Subsistemas específicos do PCI poden ser de especial
relevancia para eles como o GeoPortal Público ou o Portal de Datos Abertos.

•

Administracións Públicas. Externo. Produtores. Non se prevé inicialmente
que outras administracións públicas interactúen co sistema a nivel interno.
Aínda que poderían (como a cidadanía) interactuar coas partes públicas da
plataforma. Doutras administracións públicas obterase información que pode
nutrir á plataforma.

•

Provedores

e

Consumidores

de

Bens

e

Servizos.

Externo.

Produtor/Consumidos. Encaixamos aquí de forma ampla tanto ás empresas
que provén servizos ao concello de forma puntual, unha licitación concreta,
como de forma regular, concesións de abastecemento, recollida de residuos,
etc... E tamén a persoas físicas e xurídicas que solicitan Concello diversos
trámites, licenzas, etc ... Por exemplo licenzas de obra, de actividade
comercial, permisos de queima, canalizacións de teléfono, gas, ...
•

Persoal do Concello. Interno. Produtor/Consumidor. O persoal funcionario,
interino, ou temporal que estea contratado polo Concello, así como os cargos
políticos do mesmo. Podemos debullar un pouco máis a estes actores:
◦ Cargos Políticos. En xeral os cargos políticos entrarían a categoría de
consumo de información. Especialmente dos que poderiamos chamar de
forma xenérica Bussiness Intelligence, e que asimilariamos aos managers
da empresa privada. Información procesada e presentada dunha forma
que permitise tomar decisións de carácter estratéxico. No Concello de
Ponteareas moitos cargos políticos actúan como case-funcionarios pero
este concepto debe seguir estando recolleito na plataforma.
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◦ Urbanismo. O persoal técnico asociado a Urbanismo serán os principais
produtores de información no día a día. Poderán revisar, actualizar e xerar
a información. Empregarán aplicacións que permitan editar información
xeográfica, etc.
◦ Informática e Persoal específico. O persoal de informática e o persoal
específico para o PCI terá tamén unha gran influencia sobre a información
producida, o tipo de análise que se poderán obter da plataforma, ...

2.2 Recursos Hardware
Unha clásica arquitectura de sistema para traballar con información xeográfica nunha
entidade sería a seguinte:

Esquema clásico de arquitectura dun SIX distribuído nunha organización

Este esquema representa un modelo chamado cliente-servidor,

un dos máis

empregados e no que conviven basicamente dous tipos de axentes:

•

Clientes: Ordenadores ou aplicacións informáticas que solicitan información.

•

Servidores: Ordenadores ou aplicacións informáticas que fornecen información.
(En bruto ou normalmente procesada en base as peticións recibidas.)
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Hoxe en día, a tendencia na implantación deste tipo de sistemas xira en torno a tres
conceptos: Ubicuidade, escalabilidade e dispoñibilidade. Na ubicuidade tense en
conta que as máquinas fisicamente poden estar en calquera sitio, xa non falamos de
rede interna dunha entidade para referirnos a algo que fisicamente está acoutado
nunha única dependencia. A escalabilidade e a dispoñibilidade ten que ver cos novos
servizos virtuais e na nube. Engadir novas pezas que aumente a capacidade e fagan
que o sistema escale en canto a peticións ou número de usuarios é máis doado cos
sistemas virtualizados. A dispoñibilidade está mellor garantida tamén cando non se
depende de determinadas máquinas físicas ou conexións de rede nun lugar concreto.
De novo os sistemas virtualizados e na nube axudan a que dispoñibilidade poida estar
garantida e as tasas de servizo estén moi preto do 100%.

2.2.1 Situación actual
A través da auditoría realizada atopamos que a situación a nivel hardware no concello
é a seguinte:

•

A arquitectura principal consiste nunha infraestrutura de Citrix XenDesktop, é
dicir unha arquitectura virtualizada onde toda a potencia se atopa no lado do
servidor, deixando para os clientes unha estrutura de thinkclients ou clientes
lixeiros. Máquinas con recursos moi limitados que serven como meros
terminais de conexión ao servidor.

•

Hay pequenas excepcións, sobre todo na oficina técnica, onde pola necesidade
de certas aplicacións actuais (basicamente AutoCad) hai algún equipo algo
máis potente.

•

A aplicación de xestión de expedientes do concello (Gestiona), que é o punto
onde se almacena e se xestiona gran parte da información, atópase fora desta
estrutura, xa que é unha empresa (EsPúblico) quen proporciona o servizo en
modo SaaS (Software As A Service) a través dun acordo coa Deputación.

•

Existen algunhas outras ferramentas de uso puntual en certos departamentos:
◦ Absis – Contabilidad, tributos
◦ Aytos – Padrón de habitantes
◦ Savia – Gestión de Recursos humanos
◦ Autocad – En urbanismo
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•

Existe tamén un uso bastante estendido de Goolzoom 8, ferramenta privativa
tamén en formato SaaS, sobre a que había licenzas que no momento da
realización da auditoría tiñan caducado. Esta ferramenta era emprega para
cubrir necesidades básicas de consulta de información xeográfica.

•

En xeral faise uso tamén de ferramentas ofimáticas, e o resto de usos son a
través de servizos web a través dun navegador de internet. Aquí podemos
considerar o uso sobre todo de servizos dispoñibles en portais web doutras
administracións (Catastro, Confederación Hidrográfica, Xunta, etc...)

2.2.2 Encaixe do SIX na infraestrutura actual
Un sistema SIX, como comentabamos ao principio, é un sistema composto por
diferentes pezas es servizos, despregados a través dunha arquitectura clienteservidor. Na parte servidora existe a necesidade de implantar varios servizos, algúns
deles que se comunican entre sí. Na parte cliente podemos falar de necesidades de
clientes lixeiros, a través do uso de navegadores web, pero tamén de ferramentas ou
clientes pesados, como poden ser as aplicacións SIX de escritorio, que tamén
precisan dunha conectividade cos servidores.
Independentemente de como de complexa sexa a solución final adoptada, toda a
infraestrutura necesaria será nova e independente da infraestrutura hardware
actualmente despregada, xa que non hai a día de hoxe ningún servizo no concello que
relacionado coas tecnoloxías de información xeográfica. Tanto as solucións mais
completas e pechadas, non no sentido necesariamente de ser software privativo,
senón no sentido de contar xa con todos os servizos necesarios integrados nun
paquete, como as solucións que se poidan implantar a través do uso de diferentes
servizos e aplicacións dispoñibles, teñen requirimentos que probablemente non sexa
posible satisfacer co uso da infraestrutura actual baseada en Citrix XenDesktop.
A necesidade de implantar unha solución completamente de cero, como se verá ao
longo do presente documento, definida en varias fases de xeito progresivo, engade a
dificultade de poder definir dende un primeiro momento, cales serían as necesidades
exactas en canto a hardware que se van a necesitar. É por isto que a nosa
recomendación sería a de apostar por unha solución totalmente externa á
infraestrutura actual do concello.
8

https://es.goolzoom.com
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Dentro desta recomendación, faremos unha distinción entre dous tipos de solucións.
Unha solución máis empaquetada e por tanto tamén máis pechada (falando sempre
dende o punto de vista técnico, non de se é software libre ou privativo), entre a que
podemos atopar no mercado varias opcións como SaaS. E unha solución na nube,
onde se faga uso dunha infraestrutura virtual, a través de servizos VPS (Virtual Private
Server – Servidores Privados Virtuais), nos que se ten un maior control dos servizos e
ferramentas que se van implantando, e onde se poden ir despregando segundo as
necesidades e de xeito paulatino, crecendo pouco a pouco.
A nosa recomendación sería a de apostar por unha solución na nube, e evitar
solucións SaaS máis predefinidas. Desta forma sería posible ir dando pequenos pasos
na implantación da plataforma, ir engadindo servizos en función das necesidades que
se queren ir cubrindo en cada fase, e en definitiva, ter un maior control sobre o
proceso. No estado actual onde non existen ningún servizo de información xeográfica,
consideramos mellor ir dando pequenos pasos, garantindo que os que se dan van na
boa dirección que obter de primeiras unha plataforma moi avanzada, con moitas
funcionalidades, pero que resulte abafadora porque non se lle consegue sacar partido,
e que ademais sexa tan xenérica que non se adapte ás necesidades concretas do
concello.

2.3 Recursos funcionais
Neste apartado de recursos funcionais faremos referencia a outros recursos moi
importantes que forman parte de e na implantación dun SIX, como son as persoas, os
procesos e a información.

2.3.1 Persoas e procesos
A través das entrevistas persoais púxose de manifesto o escaso coñecemento actual
sobre sistemas de información xeográfica. Se ben en determinados departamentos,
como no caso de urbanismo, si se é consciente de que no día a día precisan consultar
información xeográfica para a súa labor, en outros departamentos nin no son, e o que
resulta máis preocupante é que non hai a expectativa de que iso fose a mellorar os
procesos e cubrir mellor as súas necesidades.
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O emprego actual de información xeográfica podémolo restrinxir exclusivamente
ao departamento de urbanismo actualmente. Hai dous usos ben diferenciados:

•

Por unha banda a consulta de información, isto está relacionado coas persoas
que teñen responsabilidades respecto á revisión de licenzas e proxectos
municipais. Precisan consultar información sobre os espazos afectados,
normalmente parcelas, e sobre as súas afeccións, tanto por normativas
internas (PXOM, Inventario de camiños), como por externas (Confederación
hidrográfica, Patrimonio, Estradas, ...).

•

Por outro lado está a pequena produción de mapas actual, que se basea na
realización de mapas sobre afeccións do PXOM. Estes son realizados en
AutoCAD, por parte do delineante, de xeito bastante rudimentario. Tamén se
fan algúns mapas para a redacción de proxectos municipais, en base a
levantamentos topográficos que son tamén feitos con poucos medios e de xeito
rudimentario. Por último hai un intento de manter un rueiro municipal
actualizado.

No resto de departamentos o emprego de información xeográfica é practicamente
inexistente. Atopamos cousas illadas, moi rudimentarias, como mapas impresos en
papel, normalmente capturas de Google Maps, sobre as que se fan anotacións ou se
marcan puntos con bolígrafo.
Foi moi significativo que na maior parte das entrevistas, ante a pregunta de Cómo
pensas que a información xeográfica lle podería axudar no seu traballo?, a maioría de
respostas eran inexistentes, o que da unha idea da necesidade de formación e
capacitación neste apartado. Non obstante, tratando de poñer exemplos de casos de
uso personalizados para cada caso, e preguntando se iso lles podería ser útil, si
obtivemos unha resposta positiva. Isto reforza a nosa opinión sobre a necesidade de
formación e capacitación, que é evidente, pero tamén sobre a necesidade de facer
unha implantación progresiva, facendo fincapé en buscar solucións para os casos de
uso habituais e como resolvelos mellor co emprego de tecnoloxías de información
xeográfica (uso da tecnoloxía como medio), e non implantar tecnoloxía como fin.
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Capacitación
Á hora de plantexar un plan de capacitación en SIX para o concello, temos que dividila
en varios tipos, segundo as necesidades concretas. De xeito básico falaremos de
persoal técnico cando nos referimos a persoal que ten a necesidade de tratar
información xeográfica, xerala, editala, actualizala e procesala (facendo uso de
ferramentas técnicas e complexas) para crear contido, como mapas por exemplo. E
falaremos de persoal administrativo cando nos referimos a persoal que simplemente
ten necesidade de consumir este tipo de información, a través de ferramentas simples
ou informes. Deixaremos para o final unha tipoloxía un pouco máis específica que
podemos denominar como especialista SIX.
Para o caso do que nós denominamos aquí como persoal técnico, que poderíamos
resumir como o persoal da oficina técnica no departamento de urbanismo,

sería

recomendable unha formación presencial de polo menos 25 horas en Sistemas de
Información Xeográfica, aprendendo técnicas xerais de procesado de información e
uso de ferramentas técnicas, como aplicacións SIX de escritorio. Unha formación
deste tipo, para 5 persoas nas instalacións do concello, pode ter un custe aproximado
de 4.000€. A partir de aquí podería ser interesante a realización de cursos en
modalidade online máis específicos para profundar en aspectos concretos. Estes
cursos poden ter un custo aproximado de 250€/persoa.
Para o persoal que denominamos persoal administrativo deberíamos ter dous tipos de
formación, por un lado a específica sobre o uso da plataforma final que se implante, na
parte de panel de control de consulta, e sobre como visualizar a información que
interesa. Por outro lado sería moi interesante a realización de seminarios que poidan
dar unha visión global do que se pode facer coas tecnoloxías SIX. Estes seminarios
servirán como base para entender que tipo de recursos se lle poden pedir ao persoal
técnico, de cara a contar con mellores informes e mapas sobre os que poder facer
análises e tomar decisións. E dicir, non é necesario capacitar a este persoal sobre
como manexar ferramentas técnicas, pero si coñecer que se pode facer con elas e a
onde se pode chegar.
Plantexar un custo para a realización de varios seminarios para o persoal
administrativo, nas dependencias do concello, é difícil e pode variar en función de
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varios parámetros, pero podemos dar unha idea estimativa. 12 horas de seminarios
repartidos en varias xornadas, pode supoñer un custo de 2.500€.
A figura que deixamos para o final é o que denominamos anteriormente como
especialista SIX. Esta figura non existe actualmente no concello, pero consideramos
que debería existir, se o que se pretende é a implantación dun SIX no concello. As
motivacións para plantexar esta figura, veñen dadas polo pouco persoal co que conta
actualmente o concello, a formación actual e a carga de traballo. Non pensamos que
aínda cunha inversión en formación, o persoal técnico actual poida a corto prazo,
xestionar toda a carga de traballo que supón manter un Sistema de Información
Xeográfica. Sobre todo no aspecto de creación de nova información, actualización da
existente ou planificación e priorización das necesidades de contar con nova
información. Vemos totalmente aparellada a creación dunha figura como esta ao feito
de implantar un SIX no concello.
Este perfil debería ser unha persoa de corte moi técnico, especialista en SIX (tanto na
parte de información como na parte de tecnoloxía), que poida facer estas labores de
organización da información e mantemento da infraestrutura tecnolóxica. O rango
salarial dun perfil destas características no mercado actual pode estar entre os 22.000
e os 30.000€, como mínimos segundo sexa un perfil junior ou senior con máis ou
menos anos de experiencia.
Outra recomendación, a maiores do establecemento desta figura de especialista SIX,
tamén como complemento, sería contar con asesoramento externo ou soporte
especializado, a través dun provedor cun alto grao de especialización en SIX. Resulta
difícil de valorar este soporte economicamente, así como como se podería materializar
isto dende unha administración pública como o concello. En caso de entidades
privadas, isto soe materializarse en base a unha bolsa de horas cun prezo fixo, máis a
posibilidade de requirir horas extraordinarias. Un prezo de mercado actual podería
estar en torno a 6.720€/ano para unha bolsa de 16 horas mensuais, con horas
adicionais a 50€/hora.

Procesos
A través das entrevistas realizadas púxose de manifesto que a ferramenta que está
facendo de fío condutor para todos os procesos é Gestiona. Esta ferramenta ten unha
boa acollida por parte do persoal municipal, xa que permite centralizar a información, e
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é un punto de encontro para unir ás diferentes persoas/departamentos que teñen que
intervir nun proceso. Mais agora mesmo Gestiona non está sendo empregada como
debería e non se lle está sacando todo o partido posible.
É fundamental incrementar as capacidades de uso de Gestiona do persoal do
concello, como base antes de dar ningún outro paso cara a implementación dun SIX.
O persoal actual non parece coñecer todas as potencialidades da ferramenta, polo que
fai falta un traballo de capacitación importante. É vital asemade, un traballo de
protocolarizar e establecer fluxos de traballo, facendo que estes se reflexen en
Gestiona. Non imos profundizar neste informe nos problemas de falta de estándares,
protocolos de actuación, fluxos de traballo, reparto de responsabilidades, etc...
entendemos que son de sobra coñecidos e sabemos que se está traballando para
melloralos. Á hora de implantar un SIX é moi importante que estean claros e definidos
os protocolos e fluxos de traballo.
Gestiona seguirán sendo un punto moi importante unha vez se implante o SIX
corporativo, xa que seguirá sendo o punto central de xestión de todos os procesos. O
SIX será unha ferramenta, ou máis ben un conxunto de ferramentas, que actuarán en
determinados puntos dun proceso, axudando e mellorando a súa xestión. Podemos
ver isto un pouco máis en detalle con un exemplo. Tomaremos como punto de partida
un dos procesos que xurdiron nas entrevistas, a xestión dunha licenza no
departamento de urbanismo.
1. O proceso comeza en Gestiona, onde se da de alta un novo expediente, a
través da entrada da petición. Esta entrada será realizada por persoal
administrativo.
2. O proceso chega ao responsable dentro do departamento de urbanismo, que
precisa consultar certa información, de carácter xeográfico. Agora mesmo esta
parte faise de xeito moi manual, en diferentes pasos e onde poden intervir
diferentes persoas. Á hora de implementar o SIX corporativo e dispoñer da
información necesaria, é importante definir toda esta información que se
precisa consultar para que forme parte do SIX. Deste xeito pódese consultar
nun único punto. O responsable do proceso precisa unha visión de consulta da
información xeográfica, e a súa vez, pode pedir a realización de algún mapa ou
proceso no SIX.
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3. O proceso entón chega a persoal técnico, capaz de manexar aplicacións SIX
que manipulen a información, editándoa ou manipulándoa para compoñer
mapas que axuden a entender ou resolver o proceso.
4. Unha vez procesada a información, de novo o responsable de urbanismo pode
pechar o proceso, preparándoo para que sexa remitido a través das canles
administrativas.
En todo este proceso a información estivo en todo momento dispoñible de forma
centralizada en dous puntos, Gestiona, que permite ir debuxando o fluxo de traballo,
sabendo en todo momento en que punto se atopa. E o SIX, onde se foron consultando
e realizando todos os procedementos técnicos necesarios para obter a resolución do
proceso.

Vinculación do SIX cos expedientes de Gestiona
A relación entre o SIX e Gestiona funciona en dúas direccións, como acabamos de
ver, o SIX funcionará como ferramenta de apoio dentro dos pasos polos que pasa un
expediente. Pero ao mesmo tempo, esta información global de expedientes pode ser
interesante que sexa unha capa de información no SIX, permitindo así facer análises
espaciais sobre os mesmos.
É necesario facer notar que, aínda que nestes momentos Gestiona é a ferramenta
central de información no concello, pero é unha aplicación de unha empresa, aloxada
nos seus propios servidores, incluídos os datos, con todo o que isto implica a efectos
de vendor lock-in, e opcións para automatizar e vincular con outras aplicacións, fora
das propias coas que Gestiona ten previsto.
Analizando o uso actual e as posibilidades de Gestiona, observamos as seguintes
formas de vincular expedientes de xestiona co SIX, converténdoos nunha capa de
información xeográfica:

•

Mediante a referencia catastral

•

Mediante a dirección postal

•

Mediante o nome da persoa física ou xurídica

•

Outras técnicas
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Cada unha destas aproximacións ten as súas vantaxes e problemas:

•

A referencia catastral, que sería a primeira forma, e probablemente a máis
correcta, de vincular información para os expedientes máis importantes, en
canto a información xeográfica (aqueles relacionados coa área de urbanismo e
infraestruturas), está a meterse agora mesmo no título do expediente e non en
campos específicos. Iso fai imposible a ligazón da información na actualidade.
O número de referencia catastral debe incluírse en campos específicos e ser
validado, ben a nivel Gestiona, ben a nivel da plataforma SIX. Ou se non
validado polo menos permitir xerar un reporte de inconsistencias.
O proceso de incluír en campos específicos a referencia catastral debe ser un
dos primeiros pasos a acometer en caso de querer poder referenciar
expedientes existentes. Sen unha mostra dos expedientes é difícil establecer o
custo deste proceso e as posibilidades de facer unha automatización para a
actualización desta información.

•

Nalgúns casos terá máis sentido o uso dunha dirección postal para
referenciar a localización dun expediente. Para que a ligazón entre unha
dirección postal, e unha localización da base de datos SIX sexa efectiva, a
información da dirección postal debe incluírse de forma normalizada e estar
validada, ben a nivel Gestiona, ben a nivel da plataforma SIX. O formato de
dirección postal está ben estudado na literatura. Para empregar a dirección
postal é imprescindible manter un rueiro actualizado en formato SIX. A partir de
este traballo o concello contará cunha capa base de rueiro normalizado, pero
esta deberá manterse actualizada.

•

Vincular por nome de persoa física ou xurídica é unha posibilidade, se na
base de datos SIX, ou mediante cruzamento de datos, fose posible vincular ese
nome a unha localización. Pero na maioría dos casos isto será complicado por
erros tipográficos, poderíase incorrer en problemas de privacidade, ... polo que
se desaconsella sequera exporse a esta estratexia.

•

Nalgunhas "aplicacións" úsanse outro tipo de técnicas para situar a posición.
Por exemplo nunha aplicación de incidencias en vías e estradas, poderíanse
empregar estratexias de Segmentación Dinámica e Referenciación Líneal para
vincular puntos quilométricos a localizacións xeográficas. Existen distintos
sistemas, non estándar de codificación de áreas e puntos xeográficos mediante
nomes, por exemplo https://what3words.com/. Tamén se podería forzar a
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introducir nos expedientes unhas coordenadas xeográficas. No punto de
partida actual, estas técnicas están lonxe de poder ser unha realidade, xa que
precisan dunha capacitación en SIX, así como de información xeográfica de
calidade para poder levalas a cabo, coas que agora mesmo non se conta, nin
podemos esperar que se poda contar no curto prazo.
Como conclusión, no punto de partida actual, recomendaríamos empregar a referencia
catastral sempre que sexa posible, pero dando pasos para que se introduza
correctamente en Gestiona (non no título do expediente), e poñendo mecanismos de
validación para estar seguros da súa codificación. Nos casos nos que non se dispoña
da referencia catastral podería empregarse a dirección postal, facendo uso do rueiro
normalizado. Deberían ademais existir mecanismos para engadir novas direccións
postais, no caso de non existir no rueiro.

2.3.2 Información
Neste punto falaremos da información que podería nutrir un Sistema de Información
Xeográfica. Denominamos a este apartado só como “Información”, xa que falaremos
tanto de información xeográfica como tal, información que está xeoreferenciada, como
de información alfanumérica relacionada, que pode complementar á anterior. Nos
Sistemas de Información Xeográfica conviven ambos tipos de información, xa que se
complementan a través de relacións. Trataremos de dar unha visión do estado da
información actual, de como conseguir nova información, de como priorizar as
necesidades, así como das relacións con provedores que posúen información
xeográfica.

Situación actual
Como xa viñamos comentado ao longo do informe, a situación de partida no concello é
que a información xeográfica é practicamente inexistente. Nestes momentos a
información propia coa que se conta, podémola restrinxir a dous recursos:

•

Información relacionada co PXOM: Segundo a información recollida na fase
de entrevistas, existe un ficheiro en formato CAD, que se corresponde co
levantamento topográfico que se fixo de forma previa ao traballo de redacción
do PXOM actual, que está en fase de tramitación. Trátase de información con
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data de 2004, segundo puidemos pescudar, sobre a que, de xeito interno, se
foi facendo algunha modificación e actualización. Estas modificacións non
seguen unha metodoloxía definida, nin nos consta que se garde ningún tipo de
información sobre os cambios feitos, a modo de histórico. A partir de esta
mesma información, segundo nos consta, é sobre a que se fixo o actual rueiro
municipal. Respecto da información propia de elaboración do PXOM a que se
está manexando está unicamente en formato PDF.
•

Rueiro municipal:

A partir da información en CAD, que comentamos

anteriormente, existe unha iniciativa para manter un rueiro municipal en forma
de mapa. Esta iniciativa parte do delineante municipal, segundo a información
recopilada. A partir do CAD estase a xerar un mapa de rueiro municipal, con
información básica tamén de equipamentos e instalacións municipais. Este
mapa ten un uso sobre todo enfocado a turismo, xa que se imprime para
entregar a quen o solicita no concello.
•

Información do proxecto DepoGAP: Este proxecto denominado Gestión de
Activos de la Provincia de Pontevedra (DEPOGAP), foi un proxecto levado a
cabo pola Deputación de Pontevedra e no que ademais de outras cousas, se
levou

a

cabo

un

inventariado

xeográfico

de

numerosos

elementos

correspondentes a equipamentos e infraestruturas municipais, na provincia de
Pontevedra. No concello existe unha copia deste inventario, referido aos
elementos do Concello de Ponteareas. Esta información, que está en formato
SIX, non está sendo empregada na actualidade, xa que ninguén no concello
tiña os coñecementos mínimos necesarios, nin sequera para poder abrir estes
ficheiros.
Analizadas estas fontes de información estas son as conclusións que sacamos:
A información en CAD procedente do PXOM non é unha fonte de cartografía válida.
En primeiro lugar a información en CAD está orientada á realización de planos
construtivos, e non resulta de utilidade para análise territorial ou inventario de
elementos, que sería o que se debería buscar coa cartografía municipal.
Consideramos que non paga a pena tratar de exportar esta información a formato SIX,
primeiro polo custe do proceso, xa que gran parte do traballo tería que facerse de xeito
manual. Segundo porque falta moita información, por exemplo, no CAD non hai rúas
nin estradas, ao ser un tipo de cartografía orientada a planos impresos, as rúas e
estradas non existen como xeometrías, senón que simplemente son o espazo en
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branco que queda entre os edificios. Esta información pode servir como punto de
referencia e de consulta puntual para a creación de novas cartografías, pero non se
debería basear ningunha nova ferramenta nin análise nela.
En canto ao rueiro municipal atopamos varios problemas. Aínda que no traballo
específico de creación do rueiro municipal en formato SIX, que nos foi encargado
tamén como parte deste proxecto, daremos cumprida información de todos os
problemas atopados e solucións tomadas, queremos comentar aquí os aspectos
principais. No departamento de estatística existe un rueiro municipal, en formato de
información alfanumérica, non xeográfica, que se mantén actualizado para o padrón
municipal. A día de hoxe non existe unha metodoloxía nin coordinación clara de este
rueiro coa versión xeográfica. Aínda que puntualmente, segundo as entrevistas
realizadas, se comentou algún cambio entre os responsables de ambos rueiros, non
existe como dicimos coordinación periódica entre ambos, polo que a día de hoxe
poden existir diferenzas entre ambos. O mantemento do rueiro xeográfico tamén
presenta deficiencias, xa que non parece haber unha metodoloxía clara para facelo,
nin un protocolo para xestionar os cambios. De feito, atopamos diferenzas entre o
ficheiro CAD e o ficheiro en PDF que se xera para imprimir o rueiro.
Por último en canto á información de DepoGAP o primeiro que hai que ter en conta é
a data. Este proxecto iniciouse no ano 2012, se ben estivo vivo ata o ano 2015. Nos
ficheiros faise referencia a este último ano 2015 como data da información, aínda que
esta información se debería coller con precaución, xa que non hai metadatos sobre os
mesmos, e é moi posible que haxa diferenzas de data incluso entre os diferentes datos
recollidos. No mellor dos casos estamos a falar de información que, sendo moi
optimistas, pode ser de fai 5 anos. Polo tanto debería tomarse con certa precaución.
Hai información que a pesar de ter 5 anos podería ser reaproveitable, pensando sobre
todo en infraestruturas grandes que non cambian moito no tempo, pero hai outra
información que despois de 5 anos é moito menos reutilizable. Hai que ter en conta
que gran parte da información de DepoGAP está relacionada coa EIEL (Encuesta de
Infraestruturas y Equipamientos Locales) que todas as deputacións teñen obriga de
cubrir ano a ano para entregar ao Ministerio. Esta enquisa ten carácter xeográfico e
recolle información a nivel municipal. DepoGAP tomou como base o modelo de datos
da EIEL, e sobre el, foi crecendo recollendo información extra. A información da EIEL
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da Deputación de Pontevedra está dispoñible para a súa visualización e descarga no
portal IDEPo9.

Información de DepoGAP cargada no SIX de escritorio QGIS

A continuación expoñemos, a modo de resumo, a información dispoñible nos ficheiros
de DepoGAP, xunto cunha pequena valoración preliminar das posibilidades de
aproveitamento da mesma. Se ben consideramos que se debería facer un traballo polo
miúdo para comparar a calidade da información e a súa actualidade, esta pequena
primeira visión pode servir para descartar algunhas partes da mesma :

Grupo

Capas

Observacións

Abastecemento

Captacións de auga

Ao

Conducións

seguramente a información que esta teña,

Depósitos

será máis actual e con maior precisión

ETAP

que esta.

existires

unha

concesionaria,

Rede distribución
Bens mobles

Bens mobles históricos

Información

patrimonial,

referida

maiormente fontes e esculturas. Podería
valer a pena revisala.
Electricidade

Cadro de alumeado

Dado que é unha das informacións que

Postes

máis se manexan ao ser das que xeran

Puntos de luz

máis

Puntos de provisión

mantemento, podería aproveitarse para

incidencias

y

requiren

maior

coller como información base, e a medida
9

https://ide.depo.gal
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que se fai o mantemento ir verificando e
actualizando os datos. As capas máis
interesantes parecen ser as de puntos de
luz e cadros de alumeado.
Equipamentos

Cemiterios

Dado que non son capas moi grandes, en

Centros asistenciais

canto a número de elementos, e que a

Centros culturais

natureza da información non soe variar

Centros sanitarios

moito no tempo, podeían collerse como

Centros de ensino

información

Centros

de

base,

e

revisalas

para

extinción

de actualizalas. Seguramente non precisaía

incendios e protección civil

de traballo e campo esta revisión, e

Edificios administrativos

podería facerse en gabinete con axuda de

Instalacións deportivas

persoal

Lonxas e mercados

coñecemento segundo o departamento.

municipal

que

aporte

o

Parques e areas naturais
Tanatorios
Xestión de residuos

Contedores

Ao

existires

unha

concesionaria,

Vertedoiros

seguramente a información que esta teña,

Rutas de recollida

será máis actual e con maior precisión
que esta.

Inmobles

Inmobles

Formaría parte do inventario de bens
municipal.

Mobiliario turístico

Mobiliario turístico

Pouca

información,

non

aporta

demasiado.
Mobiliario urbán

Mobiliario urbán

Marquesinas e espazos publicitarios

Parques e xardíns

Parques e xardíns

Habería que comparala coa capa de
Parques e áreas naturais do grupo de
Equipamentos,

xa

que

poden

estar

repetidas.
Patrimonio cultural

Patrimonio cultural

Contén moita información que podería
servir de base sobre a que actualizar.

Rutas de sendeirismo

Rutas de sendeirismo

Só contén unha ruta.

Saneamento

EDAR

Non hai concesión. Contén información da

Emisarios

rede municipal, e fai referencia a que foi

Rede de colectores

tomada a partir de planos municipais.

Rede de saneamento

Pode servir como aproximación para

Saneamento Autónomo

revisala, pero dadas as necesidades
detectadas neste punto concreto, non
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pensamos que poda ser moi reutilizable.
Valores mobiliarios

Valores mobiliarios

Formaría parte do inventario de bens
municipal.

Vehículos

Vehículos

Formaría parte do inventario de bens
municipal.

Vías de comunicación

Estradas

A capa de estradas non aporta máis

Infraestruturas viarias

información que outras capas similares de
organismos como a Xunta ou o IGN, que
ademais estarán máis completas.

A partir da análise da información de DepoGAP queremos salientar unha necesidade
moi importante que detectamos. Dentro da información recollida, hai algunhas capas
que serían parte dun inventario de bens municipal, propiamente dito, e que fomos
comentando no apartado de observacións. Isto é un requirimento normativo que ten
unhas características moi específicas e uns epígrafes moi definidos sobre a
información que hai que inventariar, que debe contar tamén cunha valoración
económica, etc... Esta información é moi necesaria por exemplo para determinar os
camiños de titularidade municipal por exemplo. Ao noso entender esta actuación
precisaría unha licitación específica e escapase do ámbito deste proxecto, xa que
precisa un traballo de campo previo, a realización do inventario conforme á normativa
estatal vixente, unha exposición pública, etc...
A día de hoxe non consta, pola información recollida, que exista este inventario
actualizado, sendo, tamén pola información recollida nas entrevistas, unha das
primeiras necesidades que se debería cubrir.

Información de provedores
Existen diversos provedores municipais, que pola súa labor, dispoñen de información
xeográfica. Sería recomendable tratar de chegar a acordos para poder obter esa
información por parte do concello. Na seguinte táboa recopilamos algúns dos casos
detectados (estes datos proveñen das entrevistas realizadas):

Ámbito

Provedor

PXOM

GOC
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Xestión de residuos

FCC

Abastecemento de auga

VIAQUA

Alumeado

Sestelo

Á hora de acordar coas empresas concesionarias a obtención de información
xeográfica, deberían terse en conta as seguintes recomendacións:

•

A actualización periódica da información, semestral ou anualmente podería
ser suficiente na maioría dos casos.

•

Subministrar a información segundo o modelo de datos do concello.

•

Nos casos nos que sexa posible, habilitar a automatización deste traspaso a
través de APIs e ferramentas específicas. (Isto non será posible polo momento,
pero debería ser unha medida cara o futuro. Para iso, o concello debería de ser
capaz de subministrar as APIs ás que se conectarían os provedores, e nunca
ao revés.)

Alén disto, nos pregos e demais contratacións públicas que faga o concello, onde a
natureza dos mesmos teña que ver con información xeográfica, débese de prestar
especial atención a que nos mesmos haxa obrigatoriedade por parte dos licitadores,
de entregar sempre a información en formato xeográfico, seguindo o modelo de datos
definido polo concello, sempre en formato editable e empregando estándares
abertos e con metadatos que permitan coñecer a data da información, orixe, persoas
ou entidades responsables da toma ou procesado dos mesmos, etc...
De xeito máis específico, as características que se deberían ter en conta para entrega
desta información serían:
• Os formatos requiridos para a entrega de información, formatos que cumpran
sempre con ser un estándar aberto e estar recollido no Esquema Nacional de
Interoperabilidade ou dentro da OGC.
• Contar con metadatos básicos en concordancia co formato definido no Núcleo
Español de Metadatos (NEM).
• Entregarse no sistema ou sistemas de referencia que se acorde. Como mínimo
seguindo as indicacións do Consello Superior Xeográfico. A normativa actual
establece como sistema de referencia oficial en España o ETRS89. Os códigos EPSG
correspondentes serían:
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◦ 4258 para coordenadas xeográficas
◦ 258XX para UTM, onde XX varía segundo o uso horario (Para o caso de Galicia
sería o 29, quedando por tanto o EPSG: 25829)
Existe tamén un caso particular para obter información xeográfica municipal, que é o
de INKOLAN10, unha agrupación dos principais operadores de redes de servizos
públicos. A través da súa plataforma é posible conseguir información xeográfica de
redes de servizos (infraestruturas de auga, gas, electricidade, telecomunicacións e
redes municipais). Ofrecen este servizo a través de diferentes tarifas.
Hai que ter en conta que a información está dispoñible só en formato CAD, polo que
para aproveitala de cara a o SIX municipal, en caso de ser viable, deberá pasar por un
proceso de transformación que pode ser complexo e de custe elevado.
Puxémonos en contacto con esta plataforma e obtivemos a seguinte información sobre
as tarifas:
A tarifa base por descarga calculase en base ao número de hectáreas por un
coeficiente de superficie. Facendo números para o Concello de Pontereas:

•

Para toda a área de Concello de Ponteareas: (12544 x 5,1) + 40,13 =
64.014,53 €

•

Para o núcleo urbán (aprox.): (300 x 5,1) + 40,13 = 1.500 €

Existen tamén descontos por número de descargas.
Actualmente o concello dispón de un usuario na plataforma, polo que é posible a
través de esa conta revisar a información dispoñible. Segundo puidemos confirmar nas
entrevistas, esta conta está en poder de Roberto Viéitez Alonso, responsable de
infraestruturas no departamento de urbanismo. Segundo Roberto esta conta está
efectivamente activa e segundo nos dixo, pode descargar información sen custo, por
ser unha administración pública. Descoñecemos se houbo algún cambio de condicións
na plataforma en algún momento, e esa conta segue activa, pero a información que

10

https://www.inkolan.com/
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nós temos por parte de INKOLAN é que os custes son os indicadores anteriormente,
incluído para concellos.
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3 IMPLANTACIÓN DUN SIX MUNICIPAL
Enténdese por un sistema corporativo, aquel sistema de hardware e software que se
implanta nunha entidade para mellorar procesos e compartir e reutilizar coñecemento
e información. Como comentamos anteriormente, engadimos tamén ás persoas como
parte do sistema.
Cando falamos dun SIX municipal, non falamos dunha ferramenta software
simplemente, senón de todo un conxunto de ferramentas tecnolóxicas, software e
hardware, de metodoloxías, procesos, información e persoas. Todas elas interactúan
de diversas formas para constituír un sistema de información global, que no caso do
SIX debe satisfacer as necesidades nos seguintes eidos:

•

Información xeográfica: Cartografía base, mapas históricos, ortofotos, imaxes
por satélite, capas xeográficas temáticas, etc...

•

Funcionalidade espacial: Ferramentas e operacións para explotar e analizar os
datos.

Moitos autores afirman que entre o 75% e o 100% da información pode estar asociada
a unha localización xeográfica, que lle proporciona un valor engadido. Do mesmo xeito
tamén se estima que gran parte dos membros dunha organización se pode beneficiar
de contar con apoio xeográfico nalgunhas tarefas, aínda que non sexa o foco da súa
actividade. Segundo o autor A. Zabala11 podemos clasificar os niveis de operación dun
SIX nunha entidade como:

•

Operativa diaria: Aproveitamento dos datos da corporación nas rutinas diarias.
Os datos xeográficos deben integrarse na operativa diaria, sen necesidade de
engadir máis complexidade ao usuario. En moitos casos poden operar en
segundo plano.

•

Toma de decisións: A través de ferramentas de análise e visualización se
combinan e procesan datos para buscar actuacións a curto e medio prazo.

11

Zabala, Á. (2008). Arquitectura SIG corporativa apoyada en software libre y estándares.

http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/1108/Zabala.pdf?sequence=6
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•

Plans estratéxicos: Aproveitar a información para deseñar actuacións futuras,
simulacións, avaliar escenarios...

Á hora de implantar un SIX nunha organización podemos falar de diferentes fases, que
podemos agrupar de diferentes formas, pero seguramente sería algo similar a isto:
1. Identificación
2. Análise
3. Deseño
4. Planificación
5. Implementación
6. Implantación
7. Avaliación
8. Mantemento
As primeiras dúas fases (Identificación e Análise) estarían cubertas pola primeira parte
deste documento. As seguintes dúas fases (Deseño e Planificación) serían as fases
nas que se debería pensar, en base ás identificacións previas, cales serían as
mellores estratexias para levar a cabo a Implantación e Implementación en caso de
necesitar facer adaptacións en certas ferramentas. Estas dúas fases (Deseño e
Planificación) serán obxecto dos seguintes puntos deste informe, onde trataremos de
aportar unha estratexia de implantación dun SIX municipal, en base á auditoría
realizada.
Dada a situación de partida que temos analizada, esta seguinte fase de implantación
ímola dividir en 3 fases, incluso poderíamos falar de 4 fases, se consideramos como
unha fase 0 a fase de formación e capacitación, que xa comentamos e que sería o
punto inicial polo que habería que comezar. Asumida esta fase 0 de formación, e onde
se debería incluír tamén a necesidade de cubrir postos de traballo que non existen a
día de hoxe (especialista SIX), pensamos que se debería adoptar unha estratexia moi
progresiva, que vaia de abaixo a arriba, do interno ao externo e do técnico ao
administrativo:
•

De abaixo a arriba: Comezando pola base, que serían os datos, conseguilos
e organizalos. A partir de aí medrar cara as ferramentas tecnolóxicas.
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•

Do interno ao externo: Comezar por implantar o SIX nos sistemas internos da
organización, e cando sexan unha realidade, abrilos ao exterior: Cidadanía e
Provedores.

•

Do técnico ao administrativo: Comezar pola implantación no persoal máis
técnico, que precise manexar directamente información xeográfica, para
paulatinamente ir pasando a persoal administrativo, menos técnico, ao que o
SIX lle poda aportar información valiosa para toma de decisións ou consulta de
información.

Con estas premisas plantexamos 3 fases ben diferenciadas, que debullamos a
continuación.

3.1 Datos e aplicación SIX de Escritorio
A primeira das fases ten que ver con dotar ao futuro sistema da información necesaria.
Estamos na era da información, en sen ela, ningunha ferramenta por potente que
sexa, servirá de nada sen datos que a alimenten. A información xeográfica ten as súas
particularidades, pero non deixa de ser información, e como toda, recopilase, trátase,
modifícase e se xestiona.
Nesta fase, por unha banda, deberíase buscar a obtención de información xeográfica e
a súa organización. Para iso debería estar feita esa fase 0 que xa comentamos, que
sería tanto a de formación e capacitación do persoal técnico, así como a de creación
de figuras non existentes agora mesmo, como son a de especialista SIX. Como
debullaremos máis polo miúdo nos seguintes apartados, as ferramentas coas que se
debería contar nesta fase, a nivel tecnolóxico, serían un sistema de xestión de bases
de datos, con capacidades de almacenaxe e xestión de información xeográfica, e unha
ferramenta SIX de escritorio coa que poder manipular esta información. Os actores
principais nesta fase serían: Persoal técnico e especialista SIX.
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Esquema de servizos a implantar na fase 1

3.1.1 Obter información xeográfica
Cando falamos de información xeográfica, estamos a falar de datos que están
vinculados a un punto ou puntos concretos do territorio, é o que se coñece co termo
xeorreferenciación. Esta referencia xeográfica ben dada por unhas coordenadas, que
a sitúan nun punto concreto. Existen tres formas diferentes de representar información
xeográfica, mediante puntos (unha coordenada xeográfica), liñas (unha sucesión en
orden de coordenadas xeográficas) e polígonos (unha sucesión de coordenadas
xeográficas que empezan e rematan na mesma). A esta información gráfica ou visual,
pode asociarse calquera dato alfanumérico. É aquí onde a información xeográfica
aporta toda a súa potencialidade. Pensemos no exemplo dunha estrada, ademais da
súa forma gráfica, en formato de coordenadas, que nos permite representala e poñela
nun mapa, podemos ter asociada información como por exemplo: Titularidade, número
de carrís, ancho, tipo de pavimento, estado do pavimento, etc...
Existen moitas formas de obter información xeográfica, entre as que podemos
comentar: Recollida sobre o terreo (a través de diferentes técnicas), dixitalización a
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través de fontes aéreas (imaxes por satélite, ortofotografía aérea, ...), procesando
información que provén de fontes cartográficas oficiais, capturándoa a través de
sensores ou obténdoa a través de fontes abertas de cartografía colaborativa.

Recollida sobre o terreo
A recollida de información sobre o terreo é un dos medios máis habituais para
recopilar información xeográfica. Hoxe en día existen moitas técnicas de recollida,
dende as máis tecnolóxicas ata as máis rudimentarias, e calquera de todas elas é
perfectamente básica. A clave de elixir unha ou outra, ademais de depender do
esforzo económico necesario, depende tamén da necesidade de precisión dos datos.
Así podemos falar de técnicas moi avanzadas, que ofrecen unha grande precisión nos
datos, como son o emprego de estacións totais de topografía, coches equipados con
diversos sensores e cámaras capaces de recoller información con moita precisión,
dispositivos GPS de precisión, etc... ata o máis rudimentario sistema de ir andando co
lapis e papel. Por exemplo, para saber se unha nova construcións se pode conectar
directamente á rede de saneamento ou é necesario instalar un bombeo, non chega
con saber que nesa rúa hai unha tubaria de saneamento ou unha arqueta onde
conectar, senón que hai que saber con precisión a que cota exacta está esa tubaria.
Porén, para saber se un núcleo rural ten acceso ou non ao saneamento, é suficiente
saber por que camiño ou estrada van as tubarias, sen precisar saber a que cota
exacta ou por que punto exacto do camiño pasan.
Na situación actual do Concello de Ponteareas é imposible saber con certeza que
información se debería recoller sobre o terreo nestes momentos. Este traballo ademais
é custoso e precisaría de contratacións específicas, sobre todo cando realmente se
precisa de certa precisión.
O que sí se pode facer nesta fase é aproveitar outros traballos, que teñan que ver con
facer traballo sobre o terreo para tratar de recopilar ou validar algo de información
xeográfica. Para facer isto o ideal sería partir de certa información previa. Podemos
falar de dous casos diferentes:

•

O primeiro caso sería o de validar información existente. Esta información
pode vir da información recopilada no proxecto DepoGAP, que xa está en
poder do concello, ou pode vir de outras fontes de cartografía oficial, como
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poden ser o IGN, a Xunta de Galicia, etc... O traballo consistiría en ir revisando
sobre o terreo esta información para validar os elementos que en realidade
existen ou eliminar ou modificar aqueles que teñan cambiando ou xa non
existan. Un exemplo podería ser, coller os datos de puntos de luz recollidos en
DepoGAP, e de paso que se resolven incidencias sobre o terreo, cambiando
luminarias, validar eses datos, eliminando a que xa non existan, modificando
características dos que hai, ou dando de alta novos. Este traballo precisaría de
tres fases.
◦ Metodoloxía
▪ Unha persoa con capacidade técnica no manexo do SIX, prepararía
mapas en papel ou nun dispositivo dixital, coa información de partida.
▪ O equipo de traballo sobre o terreo anotaría os cambios necesarios.
▪ De novo a persoa con capacidade técnica en SIX pasaría esas
anotacións e cambios á capa de información xeográfica.
•

O segundo caso sería a creación de nova información. O punto de partida
neste caso podería ser que se detecta a necesidade de recoller información
que non existe, de cara a facer unha análise ou xestionar mellor algún proceso.
Os pasos serían similares ao caso anterior, cambiando o de partida. Localizada
a necesidade de información concreta, co especialista SIX avalíase a
necesidade de precisión da información. Se se ve que non é alta e que non
precisa dun proceso técnico externo, establécese o mellor xeito de recollela. En
algún caso pode ser necesario o uso de coordenadas GPS, a través dun
dispositivo específico ou dun teléfono móbil. Noutros casos, moita información
pode ser vencellada con outra información xeográfica existente, sen
necesidade de recoller a súa posición exacta. Por exemplo, partindo dun rueiro
en formato xeográfico, podemos recoller moita información simplemente
relacionándoa cunha dirección postal. Se queremos obter unha capa de vaos,
non precisamos recopilar as coordenadas xeográficas de cada un, senón que
simplemente a través da dirección postal coa que están vencellados podemos
obter a capa xeográfica.
◦ Metodoloxía
▪ Avaliar co especialista SIX a mellor estratexia de recollida de
información, segundo a necesidade de precisión.
▪ O equipo de traballo sobre o terreo fai a recollida.
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▪ Unha persoa con capacidade técnica en SIX pasaría a información
recollida á capa de información xeográfica.

Empregar información de outras fontes oficiais
No estado actual do concello, no que non conta con información xeográfica adecuada,
nin sequera como cartografía base, empregar fontes de cartografía oficial de outros
organismos é unha forma de obter unha cartografía base sobre a que empezar a
traballar.
Na actualidade moitos organismos publican cartografía en diferentes formatos que
pode resultar de interese. Esta cartografía está feita a nivel macro, tomando como
referencia as necesidades de outros organismos, que na maioría dos casos cubrirán
unha parte máis grande do territorio. É por isto que a precisión requirida a escala
municipal, non sempre sexa a desexada. Mais é mellor partir dunha cartografía,
sinxela de conseguir e integrar, sobre a que se poden ir facendo adaptacións, que
tratar de esperar a ter a capacidade de xerar de cero cartografía propia, o cal baixo o
noso punto de vista, está lonxe de ocorrer polo momento, tanto pola necesidade de
capacitación interna, como polos custes que pode supoñer obter cartografía de
calidade dende cero.
Dentro do traballo realizado para a adecuación do rueiro municipal a formato SIX,
analizouse cartografía de fontes diversas, ante a imposibilidade de migrar a
información do CAD.
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Cartografía base de Ponteareas obtida a partir de fontes de organismos oficiais

No exemplo da imaxe sobre estas liñas podemos ver unha cartografía base do
Concello de Ponteareas, que foi obtida a través das seguintes fontes:

•

Instituto Xeográfico Nacional

•

Dirección Xeral de Catastro

•

Xunta de Galicia (Base Topográfica Armonizada de Galicia)

•

Deputación de Pontevedra (EIEL)

Neste caso a información foi descarga en diferentes formatos de ficheiro de
información xeográfica, procesada e organizada a través de unha aplicación SIX de
Escritorio. Porén, en moitos casos, non é preciso obter información neste tipo de
formatos, senón que se pode integrar información de outras fontes, a través de
protocolos estándar, como son os formatos definidos polo Open Geospatial
Consortium (OGC)12. Estes formatos están pensados para compartir información a
través de internet, sen necesidade de descargala e organizala, senón simplemente
conectando con servizos que a fornezan. Un exemplo deste tipo de servizos poden ser
os da Dirección Xeral de Catastro. A modo de consulta da súa información pode

12

https://www.ogc.org
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resultar en moitos casos máis sinxelo consultar o seu servizo WMS13, no canto de
descargar a información. Este servizo pode ser consultado directamente dende un SIX
de Escritorio, sendo combinado con outra cartografía de outras fontes, como
cartografía propia en formato de ficheiro ou base de datos. No apartado “Aplicación
SIX Escritorio” profundaremos algo máis nesta idea.

3.1.2 Organización da información
Tradicionalmente a información xeográfica organízase en base a capas de
información. Unha capa de información representa un conxunto de elementos do
mesmo tipo. Por exemplo, unha capa de estradas, unha capa de edificios, unha capa
de puntos de luz, ... Cada capa representa un elemento individual, cun único xeito de
representalo graficamente (punto, liña ou polígono) e cunha serie de atributos
asociados. Cando combinamos varias capas de elementos e as poñemos xuntas,
falamos de que temos unha cartografía.
En termos de tecnoloxía as capas son datasets (conxuntos de datos) que como
calquera outro conxunto de datos poden ser almacenados en diferentes formatos. Por
unha banda os formatos de ficheiro, que foi o formato clásico co que se empezou a
traballar en SIX. O estándar de facto na industria foi o Shapefile, que se veu
empregando, e aínda segue a empregarse, tradicionalmente e no que se almacena
unha capa de información por ficheiro. Hoxe en día estase tratando de migrar polo uso
do estándar aberto Geopackage, que aínda que segue a ser un formato de ficheiro
individual, está baseado nunha pequena base de datos, polo que xa podemos gardar
varias capas nun mesmo ficheiro.
O uso de ficheiros hoxe en día está máis indicado para traballos individuais ou
intercambio de información de xeito puntual. Tamén para facer certos procesados
antes de pasalos a un sistema de información global.
Dentro dunha organización ou entidade, o normal é traballar coa información
xeográfica dentro dunha base de datos centralizada, dispoñible en rede, á que se pode
acceder de diferentes formas, ben sexa para editar ou simplemente como consulta,
directamente ou indirectamente a través de outras ferramentas e aplicacións que fan
uso desta información.
13

https://es.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
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As bases de datos de información xeográfica non teñen moitas particularidades con
respecto a outro sistema de base de datos calquera, polo que non hai porque tratar de
xeito moi especial este tipo de información e manter sistemas separados por este
motivo. Os principais sistemas de xestión de bases de datos que existen hoxe no
mercado teñen extensións específicas para manexar este tipo de información, se ben
existe unha diferenza moi grande entre Oracle (software privativo) e PostgreSQL
(software libre) con respecto ao resto. Entre estas dúas as diferenzas non son tan
grandes como para pegar a peaxe que supón o emprego de ferramentas privativas,
non so en custo por licenza, senón en termos de lock-in e dependencia de provedor.

Base de datos centralizada
Nesta primeira fase o ideal sería dispoñer dunha base de datos centralizada, para
almacenar a información xeográfica. A organización da mesma vai depender da
cartografía, pero soe ser unha boa idea separar en diferentes esquemas aquela
información base que non vai cambiar no tempo, ou que vai cambiar moi pouco, como
poden ser límites administrativos por exemplo, de aquela outra sobre a que a priori se
vai a traballar máis e vai a ter máis cambios. Non hai que pensar que os cambios
sexan referidos ao apartado xeográfico dos datos. Por exemplo a situación dos puntos
de luz seguramente non vai a cambiar demasiado a priori, pero datos como a data de
reposición das luminarias ou incluso o tipo de luminaria sí pode ser obxecto de cambio
máis a miúdo.
Respecto da información en formato ráster (Ortofotografías ou Modelos Dixitais de
Elevacións), aínda que os sistemas de bases de datos teñen soporte para almacenar e
traballar con este tipo de datos, a nosa recomendación para esta primeira fase sería
que estivesen almacenados nun sistema de ficheiros compartido. Incluso nalgúns
casos non tería porque pasar nada por estar duplicados en varios equipos. Se ben non
parece unha práctica axeitada, este tipo de información pola súa natureza é máis
pesada, e aínda que se poden montar sistemas con recursos suficientes para
distribuílos, o feito de que sexa información de consulta, e que precisa de pouca
actualización, fai que isto non sexa un problema e si unha vantaxe nestes primeiros
pasos. Máis adiante, cando o SIX municipal estea máis consolidado pódese pensar en
engadir este tipo de información ao sistema de xestión de base de datos, e poder
aproveitar as súas vantaxes, empregando a mesma como parte das análises que se
poidan requirir en fases máis avanzadas.
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É importante tamén traballar moito nesta primeira fase na metodoloxía de
actualización e mantemento desta base de datos. Pódese partir como base do modelo
de datos que propoñemos máis adiante no documento, pero a partir de aí a
organización de novas capas de información ou o mesmo traballo de implementación
de ese modelo de datos precisa de metodoloxías claras. A continuación damos unha
serie de recomendacións que se debería seguir, baixo a nosa opinión, para votar a
andar nesta fase:

•

A

organización

e

implementación

do

modelo

de

datos

debe

ser

responsabilidade do especialista SIX.
•

As peticións de incorporación de nova información ao sistema, por algunha
necesidade, deben ser remitidas ao especialista SIX, quen informará sobre cal
é a mellor estratexia para engadir esa información, necesidades técnicas, etc...
a fin de poder valorar correctamente o esforzo perante a mellora que se vai o
obter.

•

A actualización da información xeográfica que se faga por parte do persoal
técnico, debe ser revisada polo especialista SIX, antes de ser consolidados
estes cambios na base de datos central.

•

É aconsellable pensar en establecer históricos para certas capas de
información. O especialista SIX, en base a criterios que se definan, debería
crear esquemas separados na base de datos onde almacenar diferentes
estados de capas no tempo. Esta información é útil para ver avances na
información e tamén de cara posibles análises de actuacións levadas a cabo.
Por exemplo, nun plan de mellora da eficiencia enerxética, é interesante
coñecer cantas luminarias LED había fai dous anos, no ano anterior ou no
momento actual.

Estas recomendacións parten do estado actual no que se atopa o concello, e veñen
motivadas pola proposta de implementación concreta, que se fai neste documento,
dun SIX corporativo para o Concello de Ponteareas. Por tanto hai que tomalas como
recomendacións temporais que se deben de cumprir nos primeiros pasos, pero que se
poden ir flexibilizando á medida que existe un maior empoderamento interno do uso de
SIX.
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Calidade e Metadatos
Todo dato espacial contén erros, en maior ou menor medida. Coñecer as razóns polas
que acontece isto é importante para avaliar a validez dos datos e os resultados das
análises que facemos con eles.
A calidade dos datos ten que ser medida de xeito relativo e sempre poñendo o foco en
cal vai a ser o seu uso. Como falabamos anteriormente a precisión por exemplo pode
ser unha medida da calidade dun dato relativa, xa que un dato con pouca precisión,
por si mesmo, pode ser un dato de baixa calidade, porén posto nun contexto concreto
no que a precisión non é importante, a calidade de ese mesmo dato pode ser dada por
correcta. Á hora de valorar a calidade da información xeográfica podemos ter en conta
os seguintes criterios14:

•

Exactitude posicional: Todo dato espacial ten asociada unha referencia
xeográfica. A precisión coa que se toma e se precisa define a calidade do dato.

•

Exactitude dos atributos: Non só a parte xeográfica pode ter erros, tamén os
atributos. Pode haber erros de codificación dun atributo ou no caso de valores
medidos, erros na medición.

•

Consistencia e coherencia topolóxica: Moitos datos espaciais non son
elementos independentes, senón que teñen relación entre eles (por exemplo
tramos de liñas que representan unha estrada). A topoloxía é o que marcará a
calidade dos datos nestes casos, tendo en conta se os diferentes tramos están
conectados, se os solapes son correctos, etc...

•

Compleción: Os datos espaciais non recollen todo o que existe nunha zona
dada. Algúns parámetros poden ser tido recollidos pero outros que se
esperaban non, por causas diversas. É importante ter este coñecemento para
poder avaliar a calidade.

•

Calidade temporal: Moitos datos representa a realidade nun momento
concreto. Pero esa realidade é cambiante. É importante poder asociar o dato a
un momento temporal concreto. Se non temos esta referencia, temos un dato
con pouca calidade.

•

Procedencia: Un dato xeográfico pode vir dunha fonte que pode ser máis ou
menos fiable, pode ser o resultado dun proceso que pasou por varias fases,

14

"Spatial data quality: from description to application" Netherlands Geodetic Commission.
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nas que se puideron introducir erros. Coñecer estas procedencias é vital para
avaliar a calidade do dato.
Á hora de recoller información xeográfica é importante ter en conta todos estes
aspectos. En moitos casos non é suficiente con recoller información, senón que
ademais precisaremos coñecer máis sobre o contexto. Isto é o que se coñece como
metadatos, datos sobre os datos. Os metadatos aportan información de contexto e van
asociados a cada capa de información. Podemos clasificalos como metadatos globais,
por exemplo quen e o autor da información, a data de creación, o sistema de
referencia,... ou temáticos, como as unidades nas que se recollen os diferente
parámetros por exemplo.
Á hora de especificar formalmente os metadatos, existen diferentes estándares. Un
dos máis estendidos é ISO 19115:2003. En España a norma oficial está recollida no
Núcleo Español de Metadatos15, que é un subconxunto mínimo dos elementos da
ISO 19115. A súa aplicación garante o cumprimento da Directiva INSPIRE, de
obrigado cumprimento para a creación dunha IDE (Infraestructura de Datos Espaciais)
pública, e permite a interoperabilidade.
No mercado existen ferramentas que permiten xerar, organizar e publicar metadatos
para as diferentes capas de información xeográfica. Unha das máis empregadas é
GeoNetwork16. En fases máis avanzadas de implantación do SIX municipal será
necesario dispoñer de unha ferramenta de este tipo. A nosa recomendación é que na
primeira fase se teñan en conta os metadatos e se creen as dinámicas necesarias
para que toda información xeográfica veña acompañada dos mesmos, tanto cando se
trate de información xerada internamente como cando se subcontrate a súa
elaboración. O sistema de almacenamento para estes metadatos non debe ser algo
determinante nesta primeira fase, pero sí se deben de estandarizar e por suposto
recomendamos o uso do esquema definido no Núcelo Español de Metadatos, se ben
seguramente non fai falta ser exhaustivo cubrindo especificamente todos os campos,
pero sí os máis importantes. A comprobación dos metadatos asociados a cada
capa de información debe ser responsabilidade do analista SIX.
15
16

http://metadatos.ign.es/web/guest/nem
https://geonetwork-opensource.org
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3.1.3 Aplicación SIX Escritorio
Nesta primeira fase recomendamos a implantación dunha ferramenta SIX de Escritorio
no Concello. Esta ferramenta terá dúas misións principais neste primeira etapa de
implantación: Por unha banda substituír ao CAD, dentro do departamento de
urbanismo, como aplicación para traballar con información xeográfica e xerar mapas.
Por outra banda será a ferramenta coa que se poderá traballar nas capas de
información xeográfica, de cara a montar a base de datos de cartografía municipal.
Esta ferramenta será empregada polo especialista SIX e polo persoal técnico, dentro
do departamento de urbanismo, xa que se trata dunha ferramenta de uso técnico máis
especializado.
De cara a escoller a ferramenta específica haberá que ter en conta varias situacións.
Se ben existen ferramentas privativas, como é o caso da aplicación de ESRI, ArcGIS,
que probablemente sexa a aplicación SIX de Escritorio máis completa, hai que ter en
conta que é software privativo, co que eso implica a nivel de custo de licenzas (moi
elevado ao ser unha ferramenta moi técnica), a nivel de uso de estándares (emprega
os seus propios estándares privativos) e a dependencia de provedores de soporte. No
ámbito do software libre existen solucións, que se ben tecnicamente poden estar
nestes momentos por detrás, son perfectamente válidas para cubrir as necesidades do
90% de usuarios. Máis cando nestes momentos o uso previsto por parte do concello
será moi básico. Actualmente as principais alternativas en software libre serían QGIS 17
e gvSIG18. Cada un ten os seus pros e contras de cara a apostar por unha. Tamén
sería posible que convivisen xa que ambas empregan estándares abertos e por tanto a
información poderíase empregar indistintamente dende un ou outro. Como opinión
persoal, froito da nosa experiencia, QGIS seguramente é agora mesmo unha mellor
alternativa como aplicación SIX de Escritorio. gvSIG pode ser unha mellor opción no
caso de querer apostar por un ecosistema de ferramentas máis completos, xa que
ofrece tamén unha versión denominada gvSIG Online, que é un visor de información
xeográfica a través dun navegador web, e gvSIG Mobile, ferramenta de uso no móbil.
Nesta primeira fase na que non hai aínda unha definición tecnolóxica clara, quizais a
aposta debería ser por empregar QGIS. A nivel de capacitación e formación, os
17
18

https://qgis.org/gl/site/
http://www.gvsig.com/es/productos/gvsig-desktop
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conceptos aprendidos con unha destas aplicacións son facilmente reutilizables para a
outra.

Procesar información xeográfica e facer mapas
Como ferramenta de traballo, a aplicación SIX de Escritorio debería ser empregada
para procesar a información xeográfica, revisar capas de información para engadir ao
sistema, facer actualizacións das mesmas, etc... Mediante a conexión coa base de
datos sería posible tanto actualizar información, como subir información nova. Estas
tarefas deberían estar destinadas para ser executadas polo especialista SIX.
Como ferramenta de traballo, tamén debería ser empregada polo persoal técnico que
se encarga de preparar mapas e informes para os diferentes procesos no concello.
Para esta labor actualmente estase a empregar AutoCAD, de xeito moi rudimentario e
con escasa información xeográfica. As posibilidades que ofrecen as ferramentas SIX
para combinar información de diferentes fontes e a súa capacidade para facer mapas,
fan de esta unha ferramenta moi versátil para estes traballos.

Consultar información técnica
Unha das tarefas máis habituais coa que nos atopamos, dentro do departamento de
urbanismo, é a necesidade de consultar diferentes fontes de información. De cara á
xestión de diferentes tipo de expedientes, é habitual ter que revisar diferente
cartografía, partindo normalmente dunha parcela a través da súa referencia catastral.
Agora mesmo isto faise buscando información de forma independente en visores web
de varios organismos, información propia en PDF, etc... A mellora que suporía para
este proceso, poder dispoñer de toda esta información nun único punto, e consultala
ao mesmo tempo, é evidente que sería grande.
Isto pode facerse cunha ferramenta SIX de Escritorio. Ademais de abrir información
xeográfica en diversos formatos, ben en ficheiro, ben conectándose a unha base de
datos, un SIX de Escritorio permite conectar a servizos dispoñibles a través de Internet
e cargar a súa información para ser mesturada coa información propia.
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Tipos de conexión dun SIX de Escritorio para combinar información de fontes diversas

Nun SIX de Escritorio pódese combinar información de fontes diversas, creando unha
estrutura de capas mesturadas, independentemente de onde veña cada unha. Así
podemos combinar información de catastro en tempo real, con información de
planeamento ou dunha confederación hidrográfica, xunto coa información propia da
base de datos xeográfica municipal e ficheiros en disco, como ortofotos e demais.
No seguinte exemplo podemos ver como se combina nun SIX de Escritorio, neste caso
QGIS, capas de información que empregaron como cartografía base para montar o
rueiro municipal, con información en tempo real de catastro, e a información do antigo
PXOM municipal, que a falta de aprobación do actual, é o que está dispoñible no visor
de planeamento da Xunta de Galicia. No centro da captura aparece en amarelo unha
parcela, seleccionada a través da súa referencia catastral, simulando como podería
ser o proceso de analizar as distintas afeccións para dita parcela, nun único punto de
información.
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Combinación de cartografía municipal con fontes externas en QGIS

Para o uso dun SIX de Escritorio como ferramenta de consulta, por parte do persoal
técnico de urbanismo, nesta primeira fase, sería conveniente que se definise unha
modelo tipo de proxecto na ferramenta. Estes modelos son agrupacións de capas
predefinidas, tanto internas, como de servizos externos. A creación destes modelos
sería responsabilidade do especialista SIX. Poden ser creados tantos modelos
como casos de uso se atopen necesarios, de xeito que o persoal técnico de urbanismo
, simplemente abrindo o modelo correspondente coa ferramenta, xa tería dispoñible
toda a información necesaria para os seus análises.

3.1.4 Modelo de datos
Neste apartado preséntase un modelo de datos básico de cartografía municipal. Para
a súa creación tomáronse como referencia sobre todo a BTUG (Base Topográfica
Urbana de Galicia) da Xunta de Galicia, e o modelo de datos da EIEL (Enquisa de
Infraestruturas e Equipamentos Locais) pola súa adecuación a entidades locais.
Nel recóllese como organizar a información xeográfica a nivel municipal, así como o
listado de capas de información básicas que serían de utilidade para o concello. Non
se entrou no detalle dos atributos propios de cada capa, xa que isto dependerá moito
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das necesidades concretas que vaian xurdindo, así como da tecnoloxía escollida para
a implementación do SIX Municipal.

GRUPO

SUBGRUPO
Límites
administrativos

CAPA
Límite municipal
Parroquias
Núcleos de poboación
Parcelas urbanas
Parcelas rústicas

Parcelario

Construcións urbanas
Construcións rústicas
Mazás
Plan urbanístico

Plans municipais

Usos de solo
Áreas industriais

Cartografía Base

Estradas
Viario

Vías urbanas
Camiños municipais

Rueiro

Portais

Hidroloxía

Ríos

Ortofotografía

Actual
Histórica
Curvas de nivel

Relevo

MDE (Modelo Dixital de
Elevacións)
Edificios públicos
Centros educativos

Equipamentos

Edificios uso público

Centros culturais
Centros sanitarios
Centros asistenciais

Outros equipamentos

Parques e zonas verdes
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Instalacións deportivas
Cemiterios
Protección civil e emerxencias
Servizos

Enerxía
Comunicacións

Liñas eléctricas
Puntos de luz
Liñas de telecomunicacións
Contedores

Residuos

Rutas de recollida
Vertedoiros
ETAP

Auga

Abastecemento

Depósitos
Rede distribución
EDAR

Saneamento

Rede de colectores
Rede de saneamento

3.1.5 Necesidades de información
Para pechar esta fase e o apartado adicado á información xeográfica, recopilamos
aquela información, que ben polos procesos máis habituais que atopamos a través das
entrevistas realizadas, ben polas propias peticións recollidas por parte das persoas
entrevistas, consideramos que deberían de ser máis prioritarias á hora de comezar a
dotar de información ao sistema.

Información Catastral
Tendo en conta que todos os expedientes relacionados con urbanismo estanse a
referir a día de hoxe á referencia catastral, é importante contar con esta información.
Esta información está dispoñible a través dos servizos de descarga da Dirección Xeral
de Catastro, tanto para ser descarga directamente como para ser empregada a través
dos servizos en tempo real (Servizo WMS).
Para consultas puntuais será válido empregar o servizo WMS en tempo real. Porén
tamén pensamos que se debería descarga a información e integrar coa base de datos
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xeográfica municipal, o que permitirá empregar a información de parcelas e
edificacións para realizar análises. Idealmente o período de actualización podería ser
de 6 meses. Esta labor debería ser feita polo especialista SIX. No caso de facer
actualizacións e modificacións, estas deberían ser comunicadas á Dirección Xeral de
Catastro, a fin de facilitar a sincronización da información.

Rueiro
O rueiro municipal servirá como base para poder engadir compoñente xeográfica a
moitos elementos. Todos aqueles elementos susceptibles de estar conectados cunha
dirección postal poden ser dotados dunha compoñente xeográfica a través do rueiro.
A primeira versión do rueiro en formato SIX foi entregada con este proxecto, preparada
para ser directamente incorporada á base de datos municipal. O importante é definir
un procedemento de actualización do mesmos, que como no resto dos casos
corresponderá ao especialista SIX. Neste caso é vital que haxa unha coordinación co
departamento de estatística e o padrón municipal, a fin de que o rueiro estea
actualizado e centralizado, e poida ser empregado por calquera departamento para as
súas necesidades.

PXOM
A información do PXOM, é xunto coa de catastro a máis empregada dentro dos
procesos actuais. Tendo en conta que non se conta nestes momentos con esta
información en formato SIX, habería varias estratexias para poder incorporala como
capa de información:
•

A primeira e máis evidente sería conseguir a información en formato SIX, a
partir da empresa encargada da elaboración do PXOM, ou a través do seu
procesamento por terceiros para pasar do CAD ao SIX.

•

A segunda sería facer un proceso de xeorreferenciación aos planos en PDF.
De este xeito poderían cargarse no SIX como base para a súa consulta, sendo
cargados como unha imaxe xeorreferenciada, e combinala co resto de capas
de información.

•

Por último, unha vez aprobado, podería empregarse como servizo WMS
externo, a través do visor de planeamento da Xunta de Galicia, o SIOTUGA19.

19

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/
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Expedientes Gestiona
Evidentemente podería ser útil dotar de compoñente xeográfica aos expedientes de
Gestiona, o que permitiría facer análises sobre o territorio, en función da súa tipoloxía
por exemplo. Para iso hai que dar dous pasos fundamentais que xa comentamos,
mellorar e unificar o proceso de creación de expedientes, e empregar algunha das
estratexias mencionadas neste documento para dotalos da compoñente xeográfica.

Inventario de Bens Municipal
O Inventario de Bens Municipal é unha necesidade nestes momentos, por dúas
razóns, a primeira porque non nos consta que exista unha versión actualizada do
mesmo, e a segundo porque na situación actual, na que non existe apenas
información xeográfica, sería unha moi boa fonte de datos.
Como xa tratamos no punto correspondente, pensamos que a mellor estratexia para
este punto sería a de subcontratalo, xa que ten unhas normas de creación moi
definidas, e hai moitas empresas especializadas en facelos. O punto importante no
caso da súa contratación sería especificar claramente que toda a información debe ser
entregada en formato xeográfico. Aínda que é difícil estimar un prezo concreto, xa que
varía en función de diversos factores, un prezo de mercado aproximado para a súa
elaboración, podería estar en torno aos 30.000 €.

Outra información relevante
Neste punto recollemos algunhas das peticións de información que o persoal do
concello ve como necesaria e que foi comentada nas entrevistas:

•

Rede de saneamento (Incluíndo arquetas e conexións)

•

Viario e liñas de dominio público

•

Inventario de camiños municipal

•

Inventario de patrimonio cultural (Catalogación)

•

Equipamentos e servizos municipais (Aparcamentos, paradas de buses,
marquesinas, ...)

•

Elementos baixo ordenanzas (Vados, postos no mercado, terrazas)

•

Incidencias en vías e obras e alumeado

•

Incidencias de emerxencias
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•

Información relevante para emerxencias (Hidrantes, empresas de produtos
perigosos, cableado eléctrico, liñas de gas, ...)

3.2 Ferramentas SIX de uso interno
Unha vez completamos as primeiras fases, e por tanto:

•

Dispoñemos de datos, metodoloxías para o tratamento dos datos, e os
coñecementos para facelo.

•

Dispoñemos dun SIX de Escritorio

pódese plantexar dar o seguinte paso, cara a implementar servizos web de uso
interno, orientados a que persoal non técnico, poda empezar a facer uso da
información xeográfica. Por tanto, esta fase vai implicar dúas liñas de traballo, por
unha banda implementar tecnoloxía que permita facer uso da información xeográfica a
través de servizos web, máis sinxelos e que non requiren do uso de ferramentas
específicas, máis técnicas. Por outra banda, establecer metodoloxías de traballo para
engadir máis persoas ao fluxo de manexo de información xeográfica.
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Estado que tería o esquema global de servizos despois da fase 2

3.2.1 Ferramentas tecnolóxicas
Nesta fase débense dispoñer ferramentas que permitan o uso de información
xeográfica a persoal non técnico. Para isto, o habitual é contar con servizos web,
accesibles a través dun navegador de internet, que permitan consultar a información
xeográfica dun xeito intuitivo. Aínda que coa tecnoloxía actual é posible facer edición
de información xeográfica a través de servizos web, non recomendamos que se faga
nestas primeiras fases, e que os servizos sexan simplemente de consulta.
Para chegar a isto será necesaria a incorporación de dúas capas de tecnoloxía.
Partindo da capa base, que serían os datos, almacenados na base de datos
xeográfica municipal ou servizos de ficheiros compartidos, habería que crear por
encima e en primeiro lugar, unha capa tecnolóxica que se soe denominar como
Servidores de Mapas. Un servidor de mapas é unha ferramenta tecnolóxica que
permite publicar información xeográfica almacenada en diversos formatos (ficheiros en
disco, base de datos, etc...) a través de servizos interoperables a través de internet, ou
neste caso a través dunha rede interna local. Estes servizos coñecesen normalmente
como Servizos OGC, ya que a Open Geoespatial Consortium

é a organización

encargada de xestionar os estándares abertos que se empregan para este servizos,
entre os que atopamos os servizos WMS, WFS, CSW, etc... Estes servizos permiten
acceder aos datos xeográficos a través de peticións desde un navegador web.
Como no resto dos casos existen solucións de software privativo e software libre.
Dentro de estes últimos a solución máis empregada é GeoServer20. É unha aplicación
que se instala nun servidor web e que mediante a súa interface de administración
permite configurar e organizar que capas e como se serven para que poidan ser
empregadas dende as aplicacións web. A responsabilidade de configuración e
administración desta ferramenta sería do especialista SIX,

que en función das

necesidades de consumo de información establecería e organizaría que capas de
información se deben servir a través do servidor de mapas.
20

http://geoserver.org
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Esquema de fontes de datos consumibles dende GeoServer e Servizos publicables

Unha vez que se dispón dun servidor de mapas, pódese establecer que servizos e
aplicacións web se poñerán a disposición do persoal non técnico. A principal
aplicación web a ter en conta sería un xeovisor, mediante o cal, a través do
navegador web, o persoal mesmo técnico puidese consultar as capas de información
xeográfica dispoñibles, do mesmo xeito que ata agora podía vir facendo o persoal
máis técnico a través do SIX de Escritorio Municipal. Neste xeovisor, poden
mesturarse capas de información que proveñan da información propia do concello,
xunto con servizos externos, do mesmo xeito que no SIX de Escritorio.
Un paso máis a partir do xeovisor, sería a de establecer un panel de control que
permita unha mellor xestión das capas de información. Ao abrir a información
xeográfica a persoal menos técnico e por tanto a máis departamentos do concello, a
necesidade de consultar información é moi variada. Haberá usuarios que precisen
consultar só un par de capas, outros que precisen consultar outro par de capas
diferentes, e outros que precisen consultar un número maior de capas. Isto implica que
nun xeovisor habería que concentrar moita información, o cal é contraproducente coa
primeira idea de que esta ferramenta sexa sinxela e intuitiva para persoal menos
técnico. Faise necesario contar cunha ferramenta que permita discretizar a información
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segundo o seu uso. Isto é o que se coñece como dispoñer de mapas temáticos. No
esquema de arquitectura global do sistema, etiquetamos como panel de control, a este
tipo de ferramentas. A función do panel de control é a de permitir xestionar diferentes
casos de uso, a través da creación de distintos mapas temáticos. Estes mapas serían
publicados igualmente a través do xeovisor, consumindo a información do mesmo
sitio, pero representando aquela que se precisa en cada caso. Así podemos ter mapas
específicos para xestión urbanística, patrimonio, emerxencias, elementos baixo
ordenanza municipal, etc...
Un exemplo deste tipo de ferramentas sería GeoNode21 (software libre), que funciona
como se un xestor de contidos web se tratase, pero aplicado a información xeográfica.
Permite crear diferentes tipos de usuarios e roles e asignarlles por exemplo a que
mapas temáticos terían acceso, simplificando así os casos de uso e adaptándoos a
cada necesidade do persoal municipal.
Este tipo de ferramentas permiten ademais que os usuarios teñan certa capacidade de
personalizar os seus propios mapas, buscar entre os diferentes recursos dispoñibles
de información xeográfica, e mesturalos para obter as visualizacións que mellor lles
encaixan cada caso. Aínda que esta é unha funcionalidade moi atractiva e
aproveitable a máis longo prazo, nestas primeiras fases a recomendación sería que
sexa o especialista SIX, quen defina os mapas necesarios segundo cada caso de uso,
como veremos no apartado de metodoloxía.

21

http://geonode.org
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Exemplo de listado de mapas temáticos nun GeoNode

3.2.2 Ferramentas metodolóxicas
Neste punto, máis que de ferramentas en sí, queremos falar das necesidades de
establecer metodoloxías organizativas, que posibiliten un mellor uso dos recursos de
información xeográfica.
Durante todo o documento fixemos fincapé nisto e na figura do especialista SIX. Sobre
este perfil debería recaer a maior

parte de responsabilidade neste e noutros

apartados. Esta figura deberá estar apoiada neste punto tanto polo departamento de
informática, como polas persoas técnicas que desenvolvan as habilidades necesarias
para o uso de ferramentas SIX.
Porén será o especialista SIX o que deberá converterse no eixo dentro deste punto, xa
que a súa participación será vital. Por unha banda, é a persoa que mellor coñece a
información xeográfica dispoñible e como está organizada. Por outra banda será a
persoa que reciba as peticións, por parte de persoal menos técnico, sobre información
que poida complementar os seus procesos. Ademais de isto deberá ter unha labor
proactiva, no sentido de tentar estar ao día dos procesos habituais no concello, e

62
Icarto · Innovación, Cooperación, Cartografía y Territorio S.L.
www.icarto.es

tentar aportar solucións ou melloras para os mesmos a través da información
xeográfica.
No caso de detectar unha posible mellora dun proceso, ou recibir unha necesidade de
información concreta, deberá de poñer os mecanismos necesarios para que esa
información estea dispoñible. Isto implicará:

•

Revisar se esa información existe ou se pode obter a partir da existente
(contando coa axuda do persoal técnico)

•

Establecer o mellor mecanismo para que se poda consultar, a través do SIX de
Escritorio ou a través do xeovisor e mapas temáticos

•

Facer as configuracións necesarias nas distintas ferramentas

Reunións periódicas
Unha práctica moi recomendable sería a de realizar reunións de xeito periódico entre o
especialista SIX, con todos os departamentos do concello. Estas reunións deberían ir
enfocadas a analizar os procesos internos para ver como melloralos a través do uso
de información xeográfica. A organización destas reunións podería seguir unha
metodoloxía como a seguinte:

•

Elíxese un proceso ou procedemento habitual dentro do departamento

•

Analízase se a información xeográfica pode melloralo

•

Se a conclusión é que non, descártase e pásase a outro procedemento

•

Se a conclusión é que sí, analízase máis en detalle:
◦ Qué información xeográfica se precisa?
◦ Existe agora mesmo esa información? Cómo se podería conseguir?
◦ Reformúlase o procedemento incluíndo a información xeográficas

Na seguinte reunión con este departamento, debería revisarse antes de nada se o
novo procedemento está funcionando ben, e supuxo unha mellora ou hai que revisalo.
En cada reunión debería tratarse só un procedemento, para que sexan reunións curtas
e todo o persoal poida estar enfocado durante a mesma. Nos casos nos que o
procedemento que se avalía, non se vexa mellorable con información xeográfica e se
pase a avaliar outro, non se deberían avaliar máis de dous en cada reunión.
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3.3 Ferramentas SIX de uso público
Unha vez completamos as primeiras fases, e por tanto:

•

Dispoñemos de datos, metodoloxías para o tratamento dos datos, e os
coñecementos para facelo

•

Dispoñemos de ferramentas SIX de uso interno

pódese plantexar a xeración de servizos SIX orientados directamente a cidadanía,
englobando no termo cidadanía tamén a empresas locais e outras entidades que
poidan facer uso dos mesmos.
Este tipo de ferramentas, xa descritas en termos xerais no apartado de definicións
acostuman a ser de varios tipos:

•

IDE e Xeoportal

•

Portal de Datos Abertos

•

Portal de Transparencia

•

Miniportais, webs específicas, visores e mapas a medida

•

Dashboards

•

Xestión de Incidencias

•

Aplicación móbil municipal
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Arquitectura global do SIX Municipal despois de implementar a fase 3

3.3.1 Portal de transparencia
Un Portal de Transparencia per se non acostuma en realidade a ter una compoñente
xeoespacial, e non o consideraremos no análise pero o citamos porqué é habitual que
na práctica estea mesturado con outros coma o Portal de Datos Abertos.

3.3.2 Aplicación móbil municipal
Como no caso do Portal de Transparencia mencionámolo neste apartado, pero dende
o punto de vista do análise SIX e moi complicado facer recomendacións neste eido,
sen ter unha idea clara do que se podería implementar.
A día de hoxe o emprego de tecnoloxías SIX en dispositivos móbeis non é un
problema xa se faga unha implementación da app con tecnoloxías nativas ou híbridas.
En caso de existir unha IDE pública resulta conveniente que a aplicación móbil
aproveite esa infraestrutura.
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3.3.3 Xestión de Incidencias
A colecta de incidencias por parte da cidadanía é unha ferramenta que pode ser de
utilidade para os Concellos. A pesar diso nalgúns casos pode ser contraproducente se
non hai recursos suficientes para xestionar de forma adecuada as observacións que
cheguen a través de estas ferramentas.
O Concello de Ponteareas xa conta cunha aplicación de este tipo inda que hai certa
confusión en coma se está usando, quen ten que xestionala, etc...
A recomendación xeral para unha ferramenta de este tipo é que estea ben integrada
no resto da infraestrutura. Xa porqué o provedor da infraestrutura base xa dispón
dunha ferramenta de este tipo, ben porqué a aplicación e personalizable. Neste eido o
Software Libre tamén pode prover de aplicacións personalizables ben probadas en
distintos contextos. Centrándose en aquelas máis enfocadas a recolección de
información

xeográfica

temos

exemplos

como

Geopaparazzi

(https://www.geopaparazzi.org/#/ ), Input ( https://inputapp.io/ ) ou ODK ( https://
opendatakit.org/ )
Dende o punto de vista da Información Xeográfica non hai moitas recomendacións que
facer neste eido, máis alá de que a captura das coordenadas que localicen a
incidencia poden ser moi útil para facer análise, e que os mapas base que serven para
situar o problema poidan servirse a través da IDE pública.

3.3.4 Dashboards e Miniportais
Se ben algunhas ferramentas de tipo Dashboard e Miniportais pode ser planificado con
anterioridade como unha web adicada ao turismo, noutros casos serán webs puntuais
que non perduren no tempo coma por exemplo un ciclo de concertos ou actos lúdicos.
Así, non ten senso facer unha análise específica de cada posible ferramenta de este
tipo. Máis debe existir unha infraestrutura ou metodoloxía que permita o seu
desenvolvemento de xeito sinxelo.
Falamos tanto de infraestrutura coma de metodoloxía, posto que como veremos a
continuación habemos de ter en conta diferentes hipóteses de traballo, e unha
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metodoloxía e capacitación adecuada pode na maioría dos casos suplir a inexistencia
dunha infraestrutura software e hardware.
Deixando a parte os requirimentos non SIX de este tipo de ferramentas coma:

•

Xestión de Dominios e URL

•

Aloxamento

•

Integración co CMS, Portal Web Municipal

•

Tecnoloxías Software

Contémplanse catro situacións hipotéticas de cara ao establecemento dos
requirimentos que debería ter a infraestrutura ou metodoloxía de traballo que de
soporte aos miniportais:

•

Que estean desenvolvidos a IDE e Xeoportal públicos, ou que se optara por
non implementalos

•

Que o desenvolvementos sexa levado a cabo polo persoal técnico no concello
ou que sexa subcontratado.

3.3.4.1

Se existe unha IDE e Xeportal públicos

Neste caso independentemente de que o Miniportal sexa subcontratado ou non a
maioría de produtos software que implementan IDEs e Xeoportais inclúen
funcionalidades para poder encaixar visores e mapas realizados directamente dende o
Xeoportal noutras páxinas web e por tanto este sería un proceso sinxelo. Os servizos
de mapas OGC estándar que proporcionan as IDE tamén se poderían empregar para
levar a cabo visores máis avanzados dos que permiten implementar o Xeportal
directamente.
O esforzo neste caso estaría en que o persoal do Concello coñecera a ferramenta en
cuestión e tivese as nocións de cartografía e procesamento de datos adecuado para
xerar os novos mapas e capas necesarios para o Miniportal.

3.3.4.2

Se non existe unha IDE e Xeoportal público

Neste caso si que ten relevancia se o Miniportal é subcontratado ou non. No caso de
ser subcontratado a responsabilidade do persoal do Concello sería proporcionar datos
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en bruto que poderían ser sacados das ferramentas internas. O contratista
encargaríase de xerar os datos adicionais que fixeran falta e procesar os datos nun
formato adecuado e o desenvolvemento do visor en sí, sempre con tecnoloxías
acordes a infraestrutura existente.
A día de hoxe existen ferramentas que permiten, sen necesidade de ter coñecementos
de programación, a implementación de visores sinxelos. As opcións que dan esta
ferramenta non son aptas para grandes volumes de información ou casos moi
concretos pero para traballar de forma xenérica si son suficientes.
Con coñecementos de programación tamén abundan as librerías para facer este tipo
de ferramentas, e partindo de que se dispoñen dos datos nun formato adecuado está
ao alcance da maioría dos desenvolvedores de software.

3.3.5 Portal de Datos Abertos
Antes da análise específica que se refire a compoñente espacial nun Portal de Datos
Abertos é pertinente comentar un par de puntos.
O primeiro, a documentación de referencia básica para o desenvolvemento de Portais
de Datos Abertos, a nivel municipal é:

•

A guía da FEMP de Datos Abertos: http://femp.femp.es/files/3580-1617fichero/Gu%C3%ADa%20Datos%20Abiertos.pdf

•

O

Manual

de

Open

Data

da

Open

Knowledge

Foundation

http://opendatahandbook.org/guide/es/
Calquera implantación dun Portal debería ter en conta a lexislación ao respecto e as
recomendacións de estas guías.
O segundo punto é tratar de avaliar os recursos reais que se van a adicar ao portal
equilibrados fronte ao beneficio que se espera que aporte o portal. Son numerosos os
portais de este tipo tanto a nivel municipal coma de iniciativas privadas ou outro nivel
administrativo onde os datos se meteron na carga inicial e non volveron ser
actualizados, hai multitude de enlaces rotos, ... O esforzo de manter actualizado un
portal de este tipo non é desprezable, é compre considerar se para non mantelo non é
incluso mellor non telo.
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Na actualidade existen portais tanto oficiais coma o Portal de Datos Abertos do
Goberno de España ( https://datos.gob.es/ ) coma outras iniciativas (por exemplo
https://datahub.ckan.io/ ) onde un Concello podería rexistrarse e subir os datos sen
necesidade de ter que manter a infraestrutura software e hardware por si mesmo.
Empregar un destes portais en lugar dun propio permitiría comprobar se realmente
existe unha metodoloxía e recursos suficientes para manter os datos actualizados
antes de implementar un propio.
No caso de implementar un propio existen varias alternativas Software Libre, sendo a
máis coñecida CKAN que permite implementar o portal cun custo relativamente baixo
e ir ampliando as súas funcionalidades a medida que se detecta a necesidade.
As principais recomendacións que se poden facer dende o punto de vista SIX para o
portal de datos abertos e acerca dos formatos en que publicar a información. Sen
esquecer que acostuma ser adecuado non publicar a información nun formato
exclusivamente xeográfico, e dicir se se publica un dato de aparcadoiros públicos
ademais dun formato xeográfico se pode empregar un formato como csv onde se
indiquen tamén nomes de rúa e números.

3.3.5.1 Sobre os formatos de publicación de
información xeográfica
Empregar os formatos para publicar información xeográfica pode mellorar moito a
usabilidade e utilidade dun Portal de Datos Abertos. Ademais de diminuír o custo de
mantemento dos datos.
Nalgúns Portais de Datos Abertos vense algúns formatos que en xeral se recomenda
non usar. Algúns deles son estándares recoñecidos pero non teñen un soporte amplo
na industria, ou o seu uso pode complicar a reutilización

•

KML (Keyhole Markup Language) e KMZ (Keyhole Markup Language
compressed): Formato XML para a creación de modelos e almacenamento de
funcións xeográficas como puntos, liñas, imaxes, polígonos e modelos.
Orixinalmente desenvolvidos por Google son un estándar do Open Geospatial
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Consortium dende 2008. Os ficheiros KML habitualmente distribúense
comprimidos como arquivos KMZ.
•

Geospatial PDF. Non confundir con GeoPDF que é una marca rexistrado y un
produto concreto de una empresa, que tampouco debe ser usado. Consiste en
un conxunto de extensións espaciais a los documentos PDF.

•

Spatialite. Non é un formato nada común nos portais de datos abertos e antes
que usar este formato é mellor usar Geopackage.

Os formatos con máis soporte ou adecuados serían:

•

geoRSS. Extensións espaciais do estándar RSS. Permite “notificar aos
subscritores” de xeito automático cando hai actualizacións nos datos.

•

Geopackage. É un formato moderno e estándar de almacenar información
xeográfica cun gran número de vantaxes. Aínda non é moi habitual o se uso
nos Portais de Open Data, pero a industria tende cara a este formato.

•

GeoJSON

•

WFS, WMS, ... Cando existan estes servizos é unha forma ideal de manter
datos actualizados sen custe, enlazando directamente ao IDE.

Outros posibles formatos:

•

Shapefile. Se ben é o formato máis estendido e sinxelo de empregar non é un
estándar real, e hai moita controversia na industria de se debe ser
abandonado. http://switchfromshapefile.org/

•

CSV. Non é un mal formato pero necesita de metadatos para especificar a
proxección, que columnas conteñen as coordenadas ou o formato en que se
almacena a información xeográfica. Debería empregarse só para información
espacial de tipo punto.

3.3.6 IDE e Xeportal
Como vimos nas definicións estas son ferramentas distintas pero existen moitas
solucións tanto privativas como Software Libre para o seu desenvolvemento conxunto
é resulta apropiado optar por algunha de estas solucións. No ámbito do Software Libre
pódense citar algunhas coma gvSIG Online, QGIS Server ou Geonode.
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O desenvolvemento dunha ferramenta de este tipo pode non ter una relevancia
especial de cara a cidadanía en xeral, que en xeral acostuma a interactuar máis a
partir de portais específicos. Mais, estas ferramentas poden dar soporte a tódalas
demais que mencionamos nesta sección.
É un visualizador ben pensado e usable de información xeográfica tamén pode ter
interese para un público xeral.

3.3.7 Arquitectura e Infraestrutura hardware e de rede
As recomendacións que se poden facer respecto aos aspectos SIX da arquitectura do
sistema no que afecta as ferramentas públicas e a infraestrutura de servidores
necesaria é similar as recomendacións para a implantación do resto da estratexia de
ferramentas públicas de Ponteareas Cidade Intelixente.
Recoméndase illar as ferramentas públicas dos servizos internos para non
comprometer a seguridade nin o rendemento. Ademais isto permite unha estratexia
máis flexible de cara ao software e tecnoloxías a empregar na parte pública e na
interna.
Como xa se recomendou noutros apartados observase como necesario neste
momento despregar os servidores en servizos externos ao Concello en calquera das
opcións que permite o Cloud (SaaS, PaaS, VPS, IaaS, ...). Así como empregar
alternativas software ou provedores que dean a opción de pasar cando o Concello
estea preparado e se así o desexa a un infraestrutura on-premises que ademais non
implique un custo en licenzas de software ao Concello, pero si dea a opción de
subcontratar o mantemento.
O requisito adicional da Información Xeográfica é que acostuma a ser máis existente
que outro tipo de información no referido ao espazo en disco empregado, e
dependendo de como se despreguen os servizos OGC tamén pode requirir uns
maiores recursos de CPU e RAM. Máis como o número e usuarios concorrentes que
se espera é en principio baixo pódese comenzar con practicamente os niveis de
servizo máis baixo dispoñíbeis no provedor e ilos aumentando de forma progresiva en
caso de ser necesario.
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