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1. INTRODUCIÓN
O Instituto de Estudios do Territorio (IET) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica teñen o
propósito de definir a información xeográfica sobre as infraestruturas e os servizos de
telecomunicacións para o seu almacenamento, xestión e difusión no Sistema de Información
Xeográfica Corporativo da Xunta de Galicia.
Para modernizar a xestión desta información, vanse a aplicar os cambios metodolóxicos no proceso de
obtención de datos e no sistema de xestión dos mesmos. Tamén vaise a considerar a evolución
conceptual habida na cartografía nos últimos anos, no paso do mapa tradicional ata a información
xeográfica en forma de conxunto de datos.
A Base Cartográfica de Infraestruturas e Servizos de Telecomunicacións (BCIST) é un conxunto de
datos vectoriais de carácter temático, formado polos datos xeográficos sobre os elementos
construídos, as redes de transporte e transmisión de comunicacións e outros elementos adicionais
necesarios para a xestión dos servizos de telecomunicacións.
O propósito destas especificacións é que o organismo ou empresa produtora de de este tipo de datos
teña unha referencia para capturar e transferir a información sobre elementos
Esta especificación de datos sigue o modelo establecido polo Instituto de Estudos do Territorio, que é
o organismo encargado da coordinación da información xeográfica na Xunta de Galicia. Describe os
elementos, a súas relacións con outros elementos xeográficos, as recomendacións de captura e os
controis de calidade.

1.1. Termos e definicións
Asociación espacial: relación espacial ou relación topolóxica que pode existir entre fenómenos. Estas
relacións dependen da posición espacial relativa dos fenómenos [ISO19109].
Atributo de fenómeno: característica dun fenómeno [ISO19101]. NOTA: Un atributo dun fenómeno
ten asociado un nome, un tipo de dato e un dominio para os seus valores. O atributo dunha instancia
tomará un valor pertencente ao seu dominio.
Base: conxunto de datos xeográficos dixitais, deseñado e producido para a súa xestión e análises nun
SIX ou en unha IDE, e orientado polo tanto a un sistema informático.
Base topográfica: base vectorial de carácter topográfico.
Cadea-nodo: estrutura de datos con topoloxía, orientada á xestión de redes e baseada en as primitivas
topolóxicas nodo, arco e as súas relacións.
Calidade: totalidade de características dun produto que lle confiren aptitude para satisfacer
necesidades implícitas e explícitas [ISO19101].
Capa: subconxunto lóxico dun conxunto de datos definido para a xestión homoxénea de datos que
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teñen características comúns, tamén denominado tema.
Case: propiedade que presentan dous conxuntos de datos distintos cuxa extensión ten algunha
intersección, ou fronteira común, que consiste en que os aspectos xeométricos, topolóxicos e
semánticos correspondentes a os mesmos fenómenos coinciden exactamente no área o fronteira
común.
Catálogo de fenómenos: relación ordenada que conten definicions e descripcions de tipos de
fenómeno, dos seus atributos e de relaciones entre eles, que se dan en uno ou máis conxuntos de
datos xeográficos, xunto con calquera operacións que podan ter [ISO19101].
Coherencia: propiedade que presentan dous conxuntos de datos distintos cuxa extensión ten algunha
intersección ou solape, que consiste en que as xeometrías correspondentes a os mesmos fenómenos
coinciden ao superpoñelos excepto diferenzas admisibles e menores que as tolerancias de traballo as
súas escalas.
Compleción: presenza ou ausencia nun conxunto de datos de fenómenos, os seus atributos e as suas
relacións [ISO19113]. NOTA: Inclúe comisión e omisión.
Conversión de coordenadas: cambio de coordenadas baseado nunha relación uno a uno, desde un
sistema de coordenadas a outro baseado no mesmo datum [ISO19111]. EXJEMPLO: Entre sistemas de
coordenadas xeodésicas e cartesianas ou entre coordenadas xeodésicas e coordenadas proxectadas,
ou cambios de unidades tales como de radiáns a grados ou de pes a metros. NOTA: unha conversión
de coordenadas utiliza parámetros cuxos valores son constantes
Especificación de produto (data product specification): descrición detallada dun conxunto de datos
ou unha serie de conxuntos de datos complementada con información adicional que permite que sexa
xerado, subministrado ou utilizado [ISO19131]. NOTA Se pode definir unha especificación de produto
para su produción, venta o utilización.
Esquema: descrición formal dun modelo conceptual [ISO19101].
Fenómeno: abstracción dun ente do mundo real [ISO19101].
Fenómeno complexo: fenómeno composto de outros fenómenos [ISO19109].
Xeometría vectorial: representación das propiedades espaciais dos fenómenos mediante o uso de
primitivas xeométricas [ISO19107].
Infraestrutura de Datos Espaciais (IDE): sistema informático aberto e distribuído na rede, baseado na
interoperabilidade dos seus compoñentes, que permite a búsca, visualización e consulta de
información xeográfica.
Liñaxe: descrición da historia do conxunto de datos a través de as fases de su ciclo de vida: captura,
compilación, edición,… [ISO19113].
Mapa: conxunto de datos cartográficos, es dicir, deseñado e producido para a visualización en forma
de mapa, xa sexa en papel (analóxico) ou en pantalla (dixital), e orientado polo tanto ao ollo humano.
NOTA: Pode ter simboloxía (tramas, patróns de liña, símbolos puntuais), rótulos e información
marxinal (lenda, cuadrícula, título, texto explicativo, etc.).
Modelo conceptual: modelo que define conceptos dun universo de discurso [ISO19101].

5

Modelo de aplicación: modelo conceptual dos datos requiridos por unha o máis aplicacións
[ISO19101].
Topoloxía completa: estrutura de datos con topoloxía orientada ao análises de superficies, baseada en
as primitivas xeométricas nodo, borde e cara, na que o plano se alfombra con caras sen ocos ni
solapes.
Topoloxía parcial: estrutura de datos con topoloxía baseada en as primitivas xeométricas: nodo, bordo
e cara, que non cumpre as regras da topoloxía completa.
Universo de discurso: visión do mundo real, ou hipotético, que inclúe todo aquilo que es de interese
[ISO19101].

1.2. Glosario de siglas e abreviaturas
Abreviatura

Termo

AENOR

Asociación Española de Normalización

AGE

Administración Xeral do Estado

AMTEGA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

BTA

Base Topográfica Harmonizada 1:5.000

BTG

Base Topográfica de Galicia 1:5.000

BTUG

Base Topográfica Urbana de Galicia

CAD

Deseño asistido por ordenador (Computer Aided Design)

CC.AA.

Comunidades Autónomas

DD.FF.

Deputacións Forais

ED50

Datum europeo (European Datum) 1950

EMC

Error Medio Cadrático

ETRS

Sistema de referencia terrestre europeo (European Terrestrial Reference System)

IDE

Infraestrutura de Datos Espaciais

IDEE

Infraestrutura de Datos Espaciais de España

IDEG

Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia

IET

Instituto de Estudios do Territorio

IGN

Instituto Geográfico Nacional

INSPIRE

Infraestrutura para a información espacial en Europa (Infrastructure for Spatial
Information in Europe)
Organización Internacional de Estandarización (International Standardization
Organization)
Marco de referencia terrestre internacional (International Terrestrial Reference
Frame)
Sistema de referencia terrestre internacional (International Terrestrial Reference
System)
Mapa Topográfico Nacional 1:25000

ISO
ITRF
ITRS
MTN25
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Abreviatura

Termo

MTN50

Mapa Topográfico Nacional 1:50000

NEM

Núcleo Español de Metadatos

REGCAN

Rede Xeodésica de Canarias

REGENTE

Rede Xeodésica Nacional por Técnicas Espaciais

SIX

Sistemas de Información Xeográfica

SIOSE

Sistema de Información de Ocupación do Solo de España

UML

Linguaxe unificado de modelado (Unified Modelling Language)

1.3. Normas de referencia
Las normas do Comité Técnico 211 da Organización Internacional de Estandarización (ISO): ISO19131,
ISO19109, ISO19110 e ISO19137
As traducións realizadas polo comité técnico 148 de AENOR de as normas: ISO19115, ISO19113 e
ISO19114
A recomendación da Comisión de Geomática do Consejo Superior Geográfico sobre o Núcleo Español
de Metadatos (NEM v1.1).
As especificacións técnicas da Base Topográfica Harmonizada (BTA) v1.0 e os traballos e borradores da
BTA v2.0 da Comisión Especializada de Normas Geográficas.
Traballos sobre as Especificacións técnicas da Base Topográfica Urbana (BTU) da Comisión
Especializada de Normas Geográficas, a súa versión galega denóminada BTUG realizada polo Instituto
de Estudos do Territorio.
A estrutura e contido de este documento se basa na norma ISO19131 “Geographic information - Data
product specifications”.

2. ÁMBITO DE AS ESPECIFICACIÓNS
Estas especificacións son aplicables ao conxunto de datos da Base Cartográfica de Infraestruturas e
Servizos de Telecomunicacións (BCIST), entendendo como tal o conxunto de datos vectoriais de
carácter temático, formado polos datos xeográficos sobre os elementos construídos, as redes de
transporte e transmisión de comunicacións e outros elementos adicionais necesarios para a xestión
dos servizos de telecomunicacións
Son a referencia para a captura, transferencia, almacenamento e difusión da información xeográfica
relacionada cos servizos e infraestruturas de telecomunicacións. Tamén son a referencia para estes
datos dentro do Sistema de Información Xeográfica Corporativo da Xunta de Galicia.
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3. IDENTIFICACIÓN DO PRODUTO
Título

Base Cartográfica de Infraestruturas e Servizos de Telecomunicacións

Acrónimo

BCIST
O produto derivado destas especificacións técnicas es unha base cartográfica vectorial
con datos sobre infraestrutura e servizos de telecomunicacións producidos na
administración galega.

Resumen

Nesta primeira versión es unha versión derivada dos traballos realizados pola AMTEGA
e o IET baseados nas especificacións das bases topográficas BTG e BTUG. Esta
deseñada para que a transferencia de datos entre empresas e administracións
produtoras de este tipo de información, poda ser feita cun modelo de datos de
referencia único. Aínda non está adaptada ás especificacións de datos da Directiva
INSPIRE na súa temática.
-

Tema
Descrición
xeográfica

Infraestruturas e servizos gobernamentais.

Galicia, concello, operadores de telecomunicacións

4. MARCO DE REFERENCIA
4.1. Sistema de referencia
O Real Decreto 1071/2007, de 27 de xullo, polo que se regula o sistema xeodésico oficial en España,
establece o sistema ETRS89 como sistema de referencia xeodésico oficial.
Na Península, Baleares, Ceuta e Melilla o sistema de referencia é o ETRS89 (ITRF89 época 89,0) e en
Canarias o REGCAN95 (ITRS93 época 1994,9), constituídos por:
Elipsoide GRS80 (Geodetic Referente System 1980)
-

a = 6378137 metros
f = 1:298,257222101

Orixe xeocéntrico, cuxos eixos son:
-

Eixo X: Intersección do meridiano de Greenwich e o plano do Ecuador medio
Eixo Z: Eixo de rotación do elipsoide na dirección do CIO
Eixo Y: Perpendicular e formando un triedro directo cos eixos X e Z.

A diferenza entre ambos sistemas é centimétrica e débese a que as coordenadas das estacións
utilizadas para determinar o sistema de referencia obtivéronse en distintos axustes.
Tendo en conta que estamos nun período de transición e que, en xeral, o sistema de referencia no que
se atopan os datos é o denominado ED50 recomendase que o proceso de transformación de ED50 a
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ETRS89 se faga seguindo as indicacións do Grupo de Traballo para a Transición a ETRS89 (GT-ETRS89)
do Consejo Superior Geográfico.
4.1.1.

Sistema xeodésico

O sistema de referencia se materializa sobre o territorio mediante os vértices REGENTE da Rede
Xeodésica Nacional e a súa densificación nas distintas CC.AA o DD.FF.
As altitudes están referidas ao nivel medio do mar e quedarán materializadas no territorio polos
vértices das liñas de Nivelación de Alta Precisión. Caso de traballar con altitudes elipsoidais se
recomenda o uso do xeoide EGM08-REDNAP ou uno similar que asegure unha precisión equivalente o
superior.
As altitudes están referidas ao nivel medio do mar definido por o mareógrafo fundamental de Alicante
para a Península e, polo mareógrafo de escalas de mareas ubicados en diferentes portos para as illas e
cidades de Ceuta e Melilla.
4.1.2.

Sistema cartográfico de representación

O sistema de representación plana é a proxección conforme Universal Transversa de Mercator (UTM),
recomendándose sempre a utilización do huso 29.

5. CONTIDO E ESTRUTURA DOS DATOS
A base contén os fenómenos que representan o conxunto de entes do ámbito das telecomunicacións
e seleccionados para describilo cartográficamente; devanditos fenómenos poden no ser visibles o no
ter unha forma física tanxible. En termos xerais, todas aquelas instancias de fenómenos cuxas
descricións coincidan coas fichas expostas no anexo B destas especificacións, estarán presentes nesta
base cartográfica.

5.1. Estrutura
Os entes do ámbito das telecomunicacións están agrupados na BCIST en clases con propiedades
comúns. Cada unha de estas clases determina un tipo de fenómeno, sendo este o nivel básico de
clasificación do Catálogo de fenómenos. Se consideran tipos de fenómeno xenéricos e outros más
específicos, tendo o Catálogo unha estrutura xerárquica con supertipos e subtipos de fenómeno, con
un número ilimitado de niveis. Tanto uns como outros poden ter atributos, herdando os subtipos os
atributos dos supertipos. a figura seguinte contén o modelo de aplicación do Catálogo de fenómenos
da BTA no que esta baseado o modelo BDIST.
A cada tipo de fenómeno asígnaselle un nome e código que o identifican. O código está definido como
un número asignado de forma correlativa (dous caracteres e reenchido con ceros á esquerda), que
comeza coas letras “TC” e esta formado por unha cadea de caracteres de 4 posicións en total. Éste
código no implica ni sigue ningunha relación de orden.
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Modelo de aplicación do Catálogo de fenómenos da BTA, no que esta baseado o Catalogo BCIST

6. CALIDADE
A calidade da información xeográfica da base cartográfica pode variar en función da calidade da fonte
de datos, do método de captura o da súa orixe.
A súa explotación nun entorno SIX esixe o cumprimento de certos requisitos ou, polo menos, o
coñecemento do grado de cumprimento; por elo, dentro do apartado de calidade detállanse, de
acordo con as normas ISO19113 e ISO19114, os parámetros que describirán a calidade dos datos así
como unha proposta para avalialos e os valores esperados.
No dicionario de fenómenos se mencionarán os controis específicos que se recomendan verificar para
cada fenómeno.
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A información sobre a calidade dos datos, es dicir, os resultados da avaliación da calidade se detallarán
nos metadatos.

6.1. Exactitude posicional
A avaliación da exactitude posicional consiste en verificar a proximidade da posición dos fenómenos
con respecto a súa posición verdadeira ou asumida como verdadeira. Se fará por mostraxe,
comparando a posición dun certo número de vértices da base coa súa posición obtida por métodos
independentes e con unha exactitude 3 veces mellor que a esperada.
Os elementos desta base cartográfica deberán manter una exactitude posicional mellor que 5 metros,
e cando un un elemento teña relación co elementos da BTG o BTUG, deberá cumprir coa exactitude
correspondentes a este s elementos según a base topográfica e a escala da mesma.

6.2. Compleción
Para describir en qué grado o conxunto de datos es fiel á realidade se utilizará unha mostra do
conxunto de datos.
A selección da mostra se fará por área xeográfica, es dicir, non se trata de seleccionar un determinado
subconxunto de datos senón seleccionar unha zona ou zonas representativas do territorio e verificar a
ausencia de determinados fenómenos que deberían estar na base ou a presenza de datos que no
deberían aparecer.
Se recomenda que a superficie da mostra no sexa inferior ao 10% do área de cobertura do conxunto
de datos. Así mesmo, para a selección se tenra en conta o método de obtención dos datos, es dicir, a
mostra incluirá zonas nas que se realizou o traballo de campo e outras cuxa información solo proceda
de restitución o traballo de gabinete.
6.2.1.

Omisión

Se computará como omisión a ausencia dun fenómeno e no su interpretación errónea. Se expresará
mediante o porcentaxe de fenómenos omitidos fronte ao número total de fenómenos do mundo real.
O resultado esperado é que no sexa superior ao 4%.
6.2.2.

Comisión

Se computará como comisión a presenza na base dun fenómeno sobrante, ben sexa por non existir no
universo de discurso na data de obtención dos datos (toma de imaxe, traballo de campo) ben sexa por
no estar contemplado no modelo de aplicación. Se expresará mediante o tanto por cento de
fenómenos superfluos fronte ao número de fenómenos do conxunto de datos. o resultado esperado
es que no sexa superior ao 2%.

6.3. Consistencia lóxica
Os distintos aspectos a comprobar indican o grado de certidumbre con o que se cumpren as
especificacións no que respecta á estrutura interna dos datos e a topoloxía.
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6.3.1.

Consistencia de dominio

A consistencia de dominio se describirá como unha variable lóxica (cumpre/ no cumpre) cuxo
significado mostra que non existen instancias no previstas.
6.3.2.

Control de códigos: Control para asegurar que no ha instancias con códigos que non estean no
catálogo de fenómenos.
Control de atributos: Control para garantir que os atributos alfanumérico que describen ao
obxecto están incluídos, e ademais que os seus valores pertencen ao dominio previsto.
Consistencia conceptual

Este aspecto da información sobre o grado de adherencia a as regras do modelo conceptual. Se
recomenda verificar que se cumpren certas regras topolóxicas o xeométricas con carácter global:
-

-

-

Solape de instancias: Control para garantir que non existen instancias puntuais, lineais ou
superficiais do mesmo fenómeno coa mesma codificación de atributos e xeometría
parcialmente coincidente (más dun vértice).
Duplicidade de vértices: Control para garantir que non hai vértices repetidos nunha instancia.
Bucles: Control para garantir que non hai bucles non desexados.
Vértices superfluos: Control para garantir que non hai vértices dentro de unha primitiva liñal
que subtendan unha frecha menor que 0,10 mm á escala respecto do segmento que une os
vértices anterior e seguinte (algoritmo de Douglas-Peucker).
Resolución de ancoraxes: Control para garantir de maneira semiautomática que non existen
extremos libres non desexados por subtrazo (underchoot) ou sobretrazo (overshoot).

Ademais se aconsella realizar outros controis de carácter específico detallados no catálogo de
fenómenos:
-

-

-

-

Conectividade: Control para verificar que as conexións entre fenómenos son correctas.
Conectividade 3D: Control para garantir a conexión 3D entre os obxectos que presenten este
tipo de relación, coincidencia de coordenadas (x, y, H).
Conectividade 2D: Control para garantir a conexión 2D entre os obxectos que presenten este
tipo de relación, coincidencia de coordenadas (x, y).
Peche de recintos: Control para garantir o peche das liñas que compoñen os obxectos
poligonais.
Liñas en recintos: Control para verificar que as proxeccións planas das liñas clasificadas como
eixo ou esquema son interiores á proxección plana das liñas que compoñen o recinto do
fenómeno correspondente.
Eixos en recintos: Control para verificar o cumprimento da relación “é_eixo_de”
Esquemas en recintos: Control para garantir a inclusión das liñas esquema na proxección
horizontal das liñas que compoñen o recinto do fenómeno correspondente.
Mínimos: Control para garantir que non existen instancias de fenómenos cuxa superficie ou
lonxitude sexan inferiores ás descritas no catálogo.
Fidelidade xeométrica: Control para verificar que o aspecto visual do modelo representa a
realidade, como a aliñación de fachadas, a ortogonalidade de edificios, falla de algún vértice,
altura constante das masas de auga.
Resolución de interseciones: Control para garantir que sempre que se cortan dúas primitivas
xeométricas, o punto de intersección calculouse e incluíuse como vértice en cada unha de
elas.
Clases do recinto: Control para garantir que o polígono se forma có tipo de liñas que permite o
modelo de aplicación.
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6.4. Exactitude temática
Este elemento de calidade describe o grado de fidelidade dos fenómenos ou atributos en relación ao
valor correcto ou ao considerado como tal.
6.4.1.

Corrección da clasificación

A corrección semántica indica o porcentaxe de códigos asignados correctamente. Para describir o
grado de conformidade do conxunto de datos, se utilizará unha mostra do conxunto de datos
seguindo o mesmo criterio que para avaliar a compleción (véase 6.2). O resultado esperado é maior ou
igual ao 96%.

7. CAPTURA DE DATOS
Os métodos e técnicas para obter un produto de estas características están en continua evolución. Por
elo, se inclúen recomendacións para asegurar a aptitude das fontes con independencia do método
empregado no proceso de captura

8. METADATOS
Os datos sobre os datos xeográficos permiten aos usuarios a súa busca, localización, comparación e
utilización. O Consejo Superior Geográfico, a través da Comisión de Geomática, estableceu un
conxunto mínimo de metadatos, definido como un perfil da norma ISO19115, que constitúen o Núcleo
Español de Metadatos (NEM).
Como o produto que se define mediante estas especificacións pode presentar diferenzas sustanciais
según sexa o organismo ou empresa produtora, os metadatos serán a principal fonte de información
para valorar estas diferenzas.
Seguindo as recomendacións do documento NEM v1.1, calquera conxunto de datos conforme a estas
especificacións deberá acompañarse dun documento con información acerca dos metadatos e dos
datos.
A norma ISO19115 contempla a posibilidade de asignar metadatos a varios niveis de detalle, desde o
produto completo á instancias de atributo. Nesta primeira versión do produto apórtanse metadatos a
nivel de conxunto de datos por organismo produtor.

9. FORMATO DE TRANSFERENCIA
Para o intercambio de información pertencente a este conxunto de datos, utilizaranse os seguintes
formatos por orden de preferencia:
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9.1. Formato1
Nome do formato: ESRI Shapefile
Arquivo de entrega: O formato ESRI Shapefile entregase nun arquivo comprimido (zip)
de forma separada das especificacións de produto.
Unidades de distribución: área de competencia do organismo ou empresa.
Idioma do formato: galego.
Código de caracteres: ---

9.2. Formato2
Nome do formato: GML (Geographic Markup Language)
Versión do formato: 3.0, GML, versión 3.2.1?
Especificacións de produto do formato: ISO 19136:2007
Arquivo de entrega: O formato GML entregase nun arquivo comprimido (zip) de forma
separada das especificacións de produto.
Unidades de distribución: área de competencia do organismo ou empresa.
Idioma do formato: galego
Código de caracteres: UTF-8
NOTA: Sempre deberá implementarse o Modelo Conceptual descrito en este documento, utilizando
tan só as primitivas xeométricas punto (GM_Point), liña (GM_LineString) e polígono (GM_Polygon).
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ANEXO A: CATÁLOGO DE FENÓMENOS DA BASE DE DATOS DE
INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS.
Cod.

Fenómeno

TC01

Nodo de comunicacións

TC02

Antena

TC03

Rede de transporte de
comunicacións

TC04

Condución de
comunicacións

TC05

Rede de acceso de
comunicacións

TC06

Instalación de
telecomunicacións

TC07

Emprazamento
dispoñible

TC08

Rede de servizos básicos

TC09

Obra civil de interese

Descrición
Recinto no que se instalan os equipos activos de comunicacións que
forman parte de redes públicas de comunicacións electrónicas tales
como unha central, sala de equipos, armario, caseta e antena.
Estrutura ou armazón de certa altura na que se sitúan mecanismos para
a emisión, recepción e/ou amplificación de sinais radioeléctricos.
Circuíto cableado o radioeléctrico que concentra e transporta os sinais
portadores da información para levalas a maior distancia, comunicando
un nodo emisor e un nodo receptor.
Conxuntos de condutos dispostos para a canalización subterránea dos
cables de telecomunicacións.
Extensión xeográfica hasta a que chegan os servizos de comunicacións
prestados por un nodo de acceso usando unha determinada tecnoloxía,
sendo o nodo de acceso o punto onde se agrega, trata ou discrimina o
tráfico dos usuarios para ser encamiñado a través a rede de transporte.
Recinto no que se sitúan as instalacións relacionadas coa rede de
establecemento de comunicacións electrónicas.
Recinto en dominio público, susceptible a priori, de ser usado para o
despregue de redes públicas de comunicacións que está definido para
outro uso compatible no planeamento urbanístico.
Infraestrutura física destinada a prestar un servizo de produción,
transporte o distribución de electricidade (incluída a iluminación
pública) de auga (incluída a evacuación o tratamento de augas residuais
e ou sumidoiros) e outros servizos básicos. Se define a infraestrutura
física como calquera elemento dunha rede que no sexa activo, como
tubarias, mástiles, condutos, cámaras de acceso, bocas de inspección,
distribuidores, torres e postes e os seus recursos asociados.
Lugar onde existe ou está prevista a execución dunha obra civil de
interese para a participación dos operadores durante a súa execución
e/ou pola demanda potencial de servizos de comunicacións
electrónicas.

Nivel
1
1
1
1

1

1
1

1

1
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ANEXO B: DICIONARIO DE FENÓMENOS DA BASE DE DATOS DE
INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS.
Fenómeno: Nodo de comunicacións
TC01

FENÓMENO N1:

Nodo de comunicacións

DEFINICIÓN

Recinto no que se instalan os equipos activos de comunicacións que forman parte de redes públicas
de comunicacións electrónicas tales como unha central, sala de equipos, armario, caseta e antena.

XEOMETRÍA

Punto

ATRIBUTOS
IDIOMA

DOMINIOS DESCRICIÓN
Idioma en que se especifica o contido do atributo NOME.
abc

NOME

idioma

(Dominio incluído no preámbulo do Diccionario de Fenómenos)

Denominación poA que se coñece á entidade.
abc

Ex. “Montiño CT”
CODIGO único que identifica a instancia de forma unívoca

CODIGO
abc

Os cinco primeiros caracteres do código representan o identificador da entidade que subministra
a información, os cinco caracteres seguintes son o código INE do concello onde está ubicada a
infraestrutura e os últimos 20 caracteres son un código alfanumérico propio de cada entidade.
Ex. “TELEF-15030-Montiño CT”
Nome do titular o suxeito que xestiona a infraestrutura

abc

Ex. “Telefónica SAU”

TITULAR

Información sobre un punto de contacto para a instancia

CONTACTO
abc

Ej, “contacto@telefónica.es”
Tipo de infraestrutura usada para aloxar os equipos de telecomunicacións

ALOXAMENTO
Edificación

EDF

Edificación usada para prestar servizos de telecomunicacións

Sala

SAL

Recinto dun inmoble usado para albergar equipos de telecomunicacións

CAS

Armario

ARM

Edificación lixeira de pequenas dimensións disposta no terreo para resgardar os equipos da
intemperie
Estrutura estanca instalada sobre o solo para resgardar os equipos da intemperie

Antena

ANT

Mochila adosada a unha torre o poste de telecomunicacións sobre o solo.

Sen clasificar

SCL

Sen clasificar

Caseta

Dotacións e instalacións do nodo relacionadas coa climatización

CLIMATIZACION
AAC

AAC

O nodo dispón de equipos de aire acondicionado

Refrixeración

REF

O nodo dispón de algún sistema de refrixeración

NO

NO

O nodo no dispón de ningún sistema de refrixeración.

ENERXIA_AUX
Baterías

BAT

Dispón de equipo de forza e un sistema auxiliar de enerxía de baterías

Grupo electróxeno

GEL

Dispón de equipo de forza e un sistema auxiliar de enerxía con grupo electróxeno.

NO

SCL

Non dispón de ningún sistema auxiliar de enerxía.

Dotacións e instalacións do nodo relacionadas con o subministro eléctrico auxiliar

ACCESO
Público rodado

Características do tipo de acceso ao nodo
PBR

O acceso ao nodo é público e rodado.
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Público non rodado

PBN

O acceso ao nodo é público e non rodado

Privado rodado

PRR

O acceso ao nodo é privado e rodado

Privado non rodado

PRN

O acceso ao nodo é privado e non rodado

ESTADO

Estado de uso da entidade

En uso

USO

Atópase en uso

En construción

CON

Está en construción.

Planificada

PLN

Está previsto executar a obra nos próximos 6 meses.

Abandonado

ABN

A infraestrutura está abandonada o sen uso

COD_ALOXAMENTO

Código do emprazamento onde está ubicada a instancia.
abc

Ex. “9003001NJ4090S0001RX ”

CLASIFICACIÓN E MÉTODO DE OBTENCIÓN

A entidade se representará como un punto cuxas coordenadas serán o centroide do recinto onde están ubicados os equipos
activos.
O atributo CODIGO ALOXAMENTO toma como valor:
A referencia catastral do inmoble onde están ubicados os equipos, No caso de que o atributo ALOXAMENTO teña o
valor “/Edificación” ou “/Sala”.
O atributo CODIGO da entidade tipo TC06: Instalacións de telecomunicacións (polígono) onde están ubicados os
equipos, No caso de que o atributo ALOXJAMENTO teña o valor “/Caseta”,”/Armario” ou ”/Antena”.

SELECCIÓN

Non existe un filtro de selección definido.
NOTAS
CONTROIS DE CALIDAED

No caso de que o valor ALOXAMENTO sexa “/Edificación” o “/Sala” debe existir unha edificación en dicho punto.
No caso de que o valor ALOXAMENTO sexa “/Caseta”, “/Armario” o “/Antena” debe existir un espazo dotacional
tipo TC06: Instalacións de telecomunicacións (polígono) en dito punto.
GRÁFICOS
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Fenómeno: Antena
TC02

FENÓMENO N1:

Antena

DEFINICIÓN

Estrutura ou armazón de certa altura na que se sitúan mecanismos para a emisión, recepción e/ou
amplificación de sinais radioeléctricos.

XEOMETRÍA

Punto

ATRIBUTOS
IDIOMA

DOMINIOS DESCRICIÓN
Idioma en que se especifica o contido do atributo NOME.
abc

NOME

idioma

(Dominio incluído no preámbulo do Dicionario de Fenómenos)

Denominación por a que se coñece á instancia.
abc

Ex. “Muxia-O Facho EB”
CÓDIGO único que identifica a instancia de forma unívoca

CODIGO
abc

Los cinco primeiros caracteres do código representan o identificador da entidade que
subministra a información, os cinco caracteres seguintes son o código INE do concello onde está
ubicada a infraestrutura e os últimos 20 caracteres son un código alfanumérico propio de cada
entidade.
Ex. “RETEG-15052-MUXIA_O FACHO”
Nome do titular o suxeito que xestiona a infraestrutura

abc

Ex. “Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.”

TITULAR

Información sobre un punto de contacto para a instancia

CONTACTO
abc

Ej, “contacto@retegal.es”
Material da estrutura vertical para o soporte de antena

MATERIAL
Aceiro

ACE

Estrutura vertical de aceiro

Formigón

HOR

Estrutura vertical de formigón

Fibra

FIB

Estrutura vertical de fibra de vidro ou similar.

Sen clasificar

SCL

No clasificado según o atributo MATERIAL.
Tipo de estrutura vertical para o soporte de antena.

SOPORTE
AUT
Auto soportada
Arriostrada

ARR

Mástil

MAS

EMPRAZAMENTO

Estrutura vertical auto-soportada con unha altura de polo menos 15 metros que require de
cimentacións acordes coas características do subsolo, peso da estrutura terminada e velocidade
do vento na zona.
Estrutura vertical cunha altura de polo menos 15 metros que require soportes adicionais acordes
cas dimensións da mesma, peso da estrutura e velocidade do vento na zona.
Estrutura vertical , xeralmente tubular, cunha altura menor a 15 metros que requiren de
ancoraxes, lastres ou cimentación.
Tipo de emprazamento sobre o que se apoia ou adosa ao soporte da antena

Edificación

EDF

O soporte da antena está apoiado o adosado aos paramentos da cuberta dunha edificación.

Infraestrutura

INF

Solo

SLO

O soporte da antena está instalado sobre construcións existentes o elementos integrantes do
mobiliario urbano
O soporte da antena está apoiado sobre o solo

ALTURA

Altura máxima do soporte da antena
abc

ESTADO

Altura máxima, en metros, do soporte da antena desde su base.
Estado de uso da entidade

En uso

USO

Atópase en uso

En construción

CON

Está en construción.

Planificada

PLN

Está previsto executar a obra nos próximos 6 meses.
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Abandonado

ABN

COD_ALOXAMENTO

A infraestrutura está abandonada o sen uso
Código do emprazamento onde está ubicada a instancia.

abc

Ex. “RETEG-15052-MONTE O FACHO”

CLASIFICACIÓN E MÉTODO DE OBTENCIÓN

A antena se representará como un punto capturado á altura da base da antena sobre a superficie na que Atópase e cuxas
coordenadas serán as do centroide da antena.
O atributo CÓDIGO ALOXAMENTO toma como valor:
A referencia catastral do inmoble onde está situada a antena, no caso de que o atributo EMPRAZAMENTO teña o
valor “/Edificación”.
O atributo CÓDIGO da entidade tipo TC06: Instalación de telecomunicacións onde está situada a antena, no caso
de que o atributo EMPRAZAMENTO teña o valor “/Infraestrutura” o “/Solo”
SELECCIÓN

Inclúense as grandes antenas de telecomunicacións e parabólicas de dimensión considerable.
NOTAS
CONTROIS DE CALIDADE





A instancia debe corresponderse cunha instancia 0088:Antena do modelo BTG.
No caso de que o atributo EMPRAZAMENTO sexa unha “EDIFICACIÓN” ten que existir unha edificación en dito
punto.
No caso de que o atributo EMPRAZAMENTO sexa unha “INFRAESTRUTURA” ten que existir unha infraestrutura en
dito punto.

GRÁFICOS
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Fenómeno: Rede transporte de comunicacións
TC03

FENÓMENO N1: Rede transporte de comunicacións

DEFINICIÓN

Circuíto cableado o radioeléctrico que concentra e transporta os sinais portadores da información
para levalas a maior distancia, comunicando un nodo emisor e un nodo receptor.

XEOMETRÍA

Liña

ATRIBUTOS
IDIOMA

DOMINIOS

DESCRICIÓN
Idioma en que se especifica o contido do atributo NOME.

abc

idioma

abc

Nome descritivo da entidade onde se indiquen os extremos orixe e destino a parte de
outra información de interese como o número de fibras
Ex. “Vilgarcia/Catoira 48FO”

NOME

(Dominio incluído no preámbulo do Dicionario de
Fenómenos)

CÓDIGO único que identifica a instancia de forma unívoca

CODIGO
abc

Os cinco primeiros caracteres do código representan o identificador da entidade que
subministra a información, os cinco caracteres seguintes son o código INE do concello
onde está ubicada a infraestrutura e os últimos 20 caracteres son un código alfanumérico
propio de cada entidade.
Ex. “RCyTG-36010-VILAGARCIA/CATOIRA”
Nome do titular o suxeito que xestiona a infraestrutura

abc

Ex. “R cable e telecomunicacións de Galicia S.A.”

TITULAR

Información sobre un punto de contacto para a instancia

CONTACTO
abc

Ej, “contacto@mundo-r.net”
Tipo de instalación que soporta o enlace

INSTALACION
Aéreo

AER

Cable tendido entre postes e/ou torres por encima do solo.

Canalizado

CAN

Cable instalado baixo terra canalizado a través de tubos e cámaras subterráneas.

Submarino

SUB

Cable instalado sobre o lecho mariño.

Radioenlace

RAD

A información é transportada a través dun enlace vía radio.

SINAL
Eléctrica

ELE

Úsase un condutor metálico para transmitir a información.

Óptica

OPT

Úsase fibra óptica para transmitir a información

Radioeléctrica

RAD

Úsase un radioenlace para transmitir a información.

Tipo de sinal usada no enlace para transportar a información

ESTADO

Estado de uso da entidade

En uso

USO

Atópase en uso

En construción

CON

Está en construción.

Planificada

PLN

Está previsto executar a obra nos próximos 6 meses.

Abandonado

ABN

A infraestrutura está abandonada o sen uso

CLASIFICACIÓN E MÉTODO DE OBTENCIÓN

As entidades de este fenómeno se representarán como liñas capturadas no seu eixo.
Os tramos da rede de transporte de comunicación con continuidade que manteñan os mesmos valores de atributos
deberán representarse usando unha única instancia. Cando existan cambios en calquera dos atributos se representarán
en diferentes instancias.
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Cando o atributo ESTADO toma o valor “\USO”, os extremos das entidades deben coincidir cun nodo de comunicacións
o có extremo doutra entidade do mesmo tipo, non pudendo en estes casos existir discontinuidade entre entidades.
No caso de que a entidade sexa un radioenlace se representará como unha liña entre as dous antenas que forman o
radioenlace.

SELECCIÓN

Non existe un filtro de selección definido.

NOTAS

CONTROIS DE CALIDADE

Ó longo do trazado deben existir infraestruturas para o seu apoio como unha condución (modelo BTUG) ou un tendido
de postes (modelo BTUG), salvo no caso de que o atributo INSTALACIÓN teña o valor “\radioenlace”.
No caso de que o atributo INSTALACIÓN teña valor “\radioenlace”, debe existir unha antena en ambos extremos da
liña.
GRÁFICOS
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Fenómeno Condución de comunicacións
TC04

FENÓMENO N1:

Condución de comunicacións

DEFINICIÓN

Conxuntos de condutos dispostos para a canalización subterránea dos cables de telecomunicacións.

XEOMETRÍA

Liña

ATRIBUTOS
IDIOMA

DOMINIOS DESCRICIÓN
Idioma en que se especifica o contido do atributo NOME.
abc

NOME

idioma

(Dominio incluído no preámbulo do Dicionario de Fenómenos)

Nome descritivo da entidade
abc

Ex. “AG55 K23-K27,3”
CÓDIGO único que identifica a instancia de forma unívoca

CODIGO
abc

Os cinco primeiros caracteres do código representan o identificador da entidade que suministra a
información, os cinco caracteres seguintes son o código INE do concello onde está ubicada a
infraestrutura exos últimos 20 caracteres son un código alfanumérico propio de cada entidade.
Ex. “ACEGA-150019-AG-55”
Nome do titular o suxeito que xestiona a infraestrutura

abc

Ex. “Autopista Central Gallega, C.E.S.A.”

TITULAR

Información sobre un punto de contacto para a instancia

CONTACTO
abc

Ej, “contacto@audasa.es”

abc

Características das arquetas e rexistros que forman parte da condución de telecomunicacións,
indicando o modelo, dimensións e separación entre arquetas.
Ex. “Arquetas tipo A 400x400x600 mm cada 1.000m”

abc

Características dos condutos que forman parte da condución, indicando o número de condutos
e su diámetro exterior.
Ex. “3 tubos x Ø 63mm”

ARQUETAS

CONDUTOS
ESTADO

Estado de uso da entidade

En uso

USO

Atópase en uso

En construción

CON

Está en construción.

Planificada

PLN

Está previsto executar a obra nos próximos 6 meses.

Abandonado

ABN

A infraestrutura está abandonada ou sen uso

CLASIFICACIÓN E MÉTODO DE OBTENCIÓN

As entidades deste fenómeno representaranse mediante liñas capturadas ao longo do eixo da condución.
Os tramos de condución con continuidade que compartan os mesmos valores de atributos deberán representarse
usando unha única instancia. Cando existan cambios en calquera dos atributos, se representarán en diferentes
instancias.

SELECCIÓN

Non existe un filtro de selección definido.
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NOTAS

CONTROIS DE CALIDADE

GRÁFICOS
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Fenómeno: Rede de acceso de comunicacións
TC05

FENÓMENO N1:

Rede de acceso de comunicacións

DEFINICIÓN

Extensión xeográfica hasta a que chegan os servizos de comunicacións prestados por un nodo de acceso
usando unha determinada tecnoloxía, sendo o nodo de acceso o punto onde se agrega, trata ou discrimina
o tráfico dos usuarios para ser encamiñado a través a rede de transporte.

XEOMETRÍA

Polígono

ATRIBUTOS
IDIOMA

DOMINIOS

DESCRICIÓN
Idioma en que se especifica o contido do atributo NOME.

abc

idioma

NOME

(Dominio incluído no preámbulo do Dicionario de Fenómenos)

Nome descritivo da entidade
abc

Ex. “ADSL- Portomarin”
CÓDIGO único que identifica a instancia de forma unívoca

CODIGO
abc

Os cinco primeiros caracteres do código representan o identificador da entidade que subministra
a información, os cinco caracteres seguintes son o código INE do concello onde está ubicada a
infraestrutura e os últimos 20 caracteres son un código alfanumérico propio de cada entidade.
Ex. “TELEF-27049-Portomarin ADSL”
Nome do titular o suxeito que xestiona a infraestrutura

abc

Ex. “Telefónica de España S.A.U.”

TITULAR

Información sobre un punto de contacto da instancia

CONTACTO
abc
TECNOLOXIA

Ej, “contacto@telefónica.es”
Tipo de Tecnoloxía que usa o nodo de acceso para transmitir a información ao usuario final

RTB

RTB

Rede telefónica básica

2G

2G

Telefonía móbil 2G (GSM)

3G

3G

Telefonía móbil 3G (UMTS)

FTTH

FTH

Tecnoloxía de banda larga FTTH (P2M e P2P)

DOCSIS

DOC

Tecnoloxía de banda larga DOCSIS

XDSL

VDS

Tecnoloxía de banda larga xDSL

LTE

LTE

Tecnoloxía de banda larga LTE (4G)

WIFI

WIF

Tecnoloxía de banda larga WIFI IEEE 802.11

WIMAX

WIM

Tecnoloxía de banda larga WIMAX IEEE 802.16

HSPA

HSP

Tecnoloxía de banda larga HSPA (3G)

Sen clasificar

SCL

No clasificado según o atributo TECNOLOGIA.

SINAL

Tipo de sinal usada por o nodo de acceso para transmitir a información ao usuario final.

Eléctrica

ELE

Úsase un condutor metálico para transmitir a información.

Óptica

OPT

Úsase fibra óptica para transmitir a información

Radioeléctrica

RAD

Úsase sinal radioeléctrica para transmitir a información.

ESTADO

Estado de uso da entidade

En uso

USO

Atópase en uso

En construción

CON

Está en construción.

Planificada

PLN

Está previsto executar a obra nos próximos 6 meses.
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Abandonado

ABN

A infraestrutura está abandonada o sen uso

abc

Atributo CÓDIGO do TC01: Nodo de comunicacións (punto) que está relacionado coa rede de
acceso
Ex. “TELEF-27049-Portomarin CT”

CODIGO_NODO

CLASIFICACIÓN E MÉTODO DE OBTENCIÓN

As entidades deste fenómeno defínense como un polígono e capturaranse polo seu perímetro.

SELECCIÓN

Non existe un filtro de selección definido.

NOTAS

CONTROIS DE CALIDADE

A rede de acceso está asociada a un nodo de comunicacións existente

GRÁFICOS
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Fenómeno: Instalación de telecomunicacións
TC06

FENÓMENO N1:

Instalación de telecomunicacións

DEFINICIÓN

Recinto no que se sitúan as instalacións relacionadas coa rede de establecemento de comunicacións
electrónicas.

XEOMETRÍA

Polígono

ATRIBUTOS
IDIOMA

DOMINIOS DESCRICIÓN
Idioma en que se especifica o contido do atributo NOME.
abc

NOME

(Dominio incluído no preámbulo do Dicionario de Fenómenos)

Nome descritivo da entidade
abc

Ex. “Cuntis EB”
CÓDIGO único que identifica a instancia de forma unívoca

CODIGO
abc

Os cinco primeiros caracteres do código representan o identificador da entidade que subministra
a información, os cinco caracteres seguintes son o código INE do concello onde está ubicada a
infraestrutura e os últimos 20 caracteres son un código alfanumérico propio de cada entidade.
Ex. “VODAF-36015-Cuntis EB”
Nome do titular o suxeito que xestiona a infraestrutura

abc

Ex. “Vodafone Spain S.A.U”

TITULAR

Información sobre un punto de contacto para a instancia

CONTACTO
ESTADO
En uso
En construción
Planificada
Abandonado

idioma

abc

Ej, “contacto@vodafone.es”

USO
CON
PLN
ABN

Estado de uso da entidade
Atópase en uso
Está en construción.
Está previsto executar a obra nos próximos 6 meses.
A infraestrutura está abandonada o sen uso

abc

Referencia catastral do recinto
Ex. “36015A065002980000UK ”

REFERENCIA

CLASIFICACIÓN E MÉTODO DE OBTENCIÓN

As entidades deste fenómeno teñen suficiente anchura como para representalas como un polígono na base.
Captúranse, por tanto, os seus marxes ou bordos (definidos polos límites externos do recinto ou área, que en ocasións
veñen materializados por algún tipo de pechamento, valado, muro, etc.)
Sempre que este sexa visible, debe delimitarse o seu contorno explícito, determinado frecuentemente por
pechamentos, aramado, valados, muros, a coincidencia con outros fenómenos do catálogo ou cambios evidentes nas
características superficiais. Cando elo no sexa posible, a delimitación do fenómeno se debe materializar seguindo o
sentido común e a experiencia fotointerpretativa.
Las entidades deste fenómeno delimitarán o recinto da parcela usado exclusivamente para as instalacións de
telecomunicacións.

SELECCIÓN
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NOTAS

CONTROIS DE CALIDADE

Non se aplican controis de calidade adicionais.
GRÁFICOS
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Fenómeno: Emprazamento dispoñible.
TC07

FENÓMENO N1:

Emprazamento dispoñible

DEFINICIÓN

Recinto en dominio público, susceptible a priori, de ser usado para o despregue de redes públicas de
comunicacións que está definido para outro uso compatible no planeamento urbanístico.

XEOMETRÍA

Punto, polígono

ATRIBUTOS
IDIOMA

DOMINIOS DESCRICIÓN
Idioma en que se especifica o contido do atributo NOME.
abc

NOME

(Dominio incluído no preámbulo do Dicionario de Fenómenos)

Nome descritivo da entidade
abc

Ex. “Club deportivo de Santiago”
CÓDIGO único que identifica a instancia de forma unívoca

CODIGO
abc

Os cinco primeiros caracteres do código representan o identificador da entidade que subministra
a información, os cinco caracteres seguintes son o código INE do concello onde está ubicada a
infraestrutura e os últimos 20 caracteres son un código alfanumérico propio de cada entidade.
Ex. “CSANT-15078-CD Santiago”
Nome do titular o suxeito que xestiona a infraestrutura

abc

Ex. “Concello de Santiago de Compostela”

TITULAR

Información sobre un punto de contacto para a instancia

CONTACTO
EMPRAZAMENTO
Edificación
Infraestrutura
Solo

idioma

abc

Ej, “contacto@santiagocompostela.org”

EDF
INF
SLO

Tipo de emprazamento dispoñible o de interese.
Edificación dispoñible e de interese.
Infraestrutura dispoñible e de interese.
Terreo o solo dispoñible e de interese.

USO

Estación de autobuses

BUS

Clasificación según o uso, servizo e características de as actividades desenvolvidas no interior
do recinto
Recinto de terreo chán provisto de pistas e outras instalacións necesarias para o despegue e
aterraxe de aeronaves. Inclúe tanto as pistas de aeródromo como os heliportos.
Zona habilitada xunto ás autoestrada, autovías o estradas para o aparcamento dos vehículos con
obxecto de realizar unha parada na súa viaxe.
Área situada nun punto do transcurso de unha autoestrada ou outra vía de comunicación
(xeralmente de alta capacidade) que se destina ao pago de taxas por o dereito de paso e
utilización de devandita vía.
Zona habilitada xunto á estrada, dotada de gasolineira e outras instalacións de axuda aos
viaxeiros, como cafeterías o tendas.
Recinto ao aire libre, especialmente disposto e acondicionado para albergar persoas (viaxeiros,
turistas), que posibilita a pernoctación controlada dos mesmos ao raso, en tenda de campo, auto
caravana o bungaló.
Recinto ao aire libre, acondicionado e equipado especialmente para practicar o deporte do golf.
Adoita conter unha gran superficie cuberta por césped, existindo adicionalmente zonas
arboradas e outras cubertas por arena.
Recinto, xeralmente cercado e ubicado nos arredores dunha poboación, destinado a dar
sepultura a cadáveres
Lugar onde facen parada os autobuses para a trasfega de pasaxeiros e/ou mercadorías

Estación ferroviaria
Instalación de enerxía
eléctrica
Instalación de
hidrocarburos

FER

Lugar onde facen parada os ferrocarrís para a trasfega de pasaxeiros e/ou mercadorías

ELE

Recinto no que se sitúan equipamentos para a produción, transformación o distribución de
enerxía eléctrica.
Recinto no que se sitúan infraestruturas destinadas ao tratamento e/ou almacenaxe de
hidrocarburos, u outros procesos relacionados (inclúe refinerías)

Aeródromo
Área de descanso

AER
DES
PEA

Área de peaxe
Área de servizo

SER
CMP

Camping
GLF
Campo de golf
Cemiterio

CEM

HID
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Instalación de
telecomunicacións e
medición

TEL

Recinto no que se sitúan as instalacións relacionadas coa rede de establecemento de
comunicacións o con a medición e control de certas magnitudes

Instalación de
tratamento de augas

AGU

Instalación deportiva

DEP

Instalación educativa

EDU

Instalación militar

MIL

Instalación sanitaria

SAN

Recinto no que se sitúan infraestruturas destinadas ao trataminto de augas con obxecto de
acondicionalas para conseguir un fin determinado (inclúe potabilizadoras, desalinizadoras e
depuradoras).
Recinto no que se desenvolven actividades deportivas o recreativas, que pode albergar no seu
interior pistas deportivas e outras instalacións recreativas
Recinto no que se desenvolven maioritariamente e de forma xeneralizada actividades educativas,
xa sexan universitarias (campus) o de outro tipo, albergando instalacións destinadas a tal efecto
Recinto no que se sitúan dotacións o campamentos militares, o onde se desenvolven actividades
relacionadas coas súas funcións
Recinto no que se desenvolven actividades de asistencia sanitaria (por exemplo, recintos
hospitalarios), albergando instalacións destinadas a tal efecto
Recinto estable no que se practican actividades lúdico-recreativas para o adestramento,
especialmente denominadas baixo esta terminoloxía, no que se sitúan instalacións, construcións e
servizos para tal efecto
Recinto no interior de unha poboación destinado a prados, xardíns e arborado para recreo e ornato.

Parque de atraccións
Parque-xardín
Planta de tratamento
de residuos
Porto

ATR
PAR
RES

Recinto en que se desenvolven actividades de manipulación, alteración e/ou reciclaxe do lixo,
residuos sólidos, líquidos o de materiais de desfeito.

PRT

Lugar situado na costa o na beira dunha corrente ou masa de auga que, polas súas características
naturais o artificiais, sirve para que as embarcacións realicen operacións de carga e descarga,
embarque e desembarque, tanto de pasaxeiros como de mercadorías.
Recinto no que se desenvolven actividades industriais e/ou comerciais, albergando instalacións
destinadas a tal efecto.
Recinto onde houbesen restos arqueolóxicos, excavacions, de interese histórico-cultural

Recinto industrial

IND

Xacemento
arqueolóxico

YAC

Instalación recreativa

REC

Agrupación de
edificios

EDF

Estación bombeo

BOM

Centro penitenciario

PEN

Casa do concello

CON

Centro cultural

CUL

Centro asistencial

ASI

Casa do concello e outros equipamentos de titularidade municipal tales como antigas escolas,
edificios administrativos o vivendas municipais.
Centros culturas tales como arquivo, casa de cultura, auditorio, biblioteca, restaurante, cine, centro
cívico social, kiosco de música, museo, teatro e fogar do pensionista.
Centros e instalacións nos que se presta algún tipo de asistencia social

Edificio sen uso
Sen clasificar

NUS

Edificios de titularidade pública sen uso actual

SCL

Non clasificado según o atributo USO.

DISPONIBILIDADE
ESTADO
En uso
En construción
Planificada
Abandonado

Recinto destinado para actividades de ocio o recreativas tales como prazas de touro, refuxios de
montaña, zona de acampada libre, merendeiro e zonas recreativas.
Recintos de uso relixioso o agropecuários.
Instalacións construídas e equipadas para transportar a auga residual do nivel de succión o de
chegada ás unidades de tratamento, ao nivel superior o de saída da mesma.
Recintos destinados á custodia do recluso e á reinserción do condenado.

Información de interese e condiciones para su instalación
abc

Ex. “Espazo de 5m2 en recinto interior”

USO
CON
PLN
ABN

Estado de uso da entidade
Atópase en uso
Está en construción.
Está previsto executar a obra nos próximos 6 meses.
A infraestrutura está abandonada o sen uso

CLASIFICACIÓN E MÉTODO DE OBTENCIÓN

As entidades deste fenómeno que teñan suficiente anchura se representarán preferiblemente como un polígono na base e
capturaranse, por tanto, os seus marxes o bordos (definidos polos límites externos do recinto ou área, que en ocasións
veñen materializados por algún tipo de pechamento, valado, muro, etc.).
Sempre que este sexa visible, debe delimitarse su contorno explícito, determinado frecuentemente por pechamentos,
aramados, valados, muros, a coincidencia con outros fenómenos do catálogo ou cambios evidentes en as características
superficiais. Cando elo non sexa posible, a delimitación do fenómeno débese materializar seguindo o sentido común e a
experiencia fotointerpretativa.
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No caso de que as entidades do fenómeno se representen como punto, as súas coordenadas serán as do centroide da
entidade.

SELECCIÓN

NOTAS

CONTROIS DE CALIDADE

No caso de que o atributo EMPRAZAMENTO teña valor “ \Edificación”, que exista unha edificación.
No caso de que o atributo EMPRAZAMENTO teña valor “\Infraestrutura”, que exista unha infraestrutura.

GRÁFICOS
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Fenómeno: Rede de servizos básicos
TC08

FENÓMENO N1:

Rede de servizos básicos

DEFINICIÓN

Infraestrutura física destinada a prestar un servizo de produción, transporte o distribución de
electricidade (incluída a iluminación pública) de auga (incluída a evacuación o tratamento de augas
residuais e ou sumidoiros) e outros servizos básicos. Se define a infraestrutura física como calquera
elemento dunha rede que no sexa activo, como tubarias, mástiles, condutos, cámaras de acceso,
bocas de inspección, distribuidores, torres e postes e os seus recursos asociados.

XEOMETRÍA

Punto, liña

ATRIBUTOS
IDIOMA

DOMINIOS DESCRICIÓN
Idioma en que se especifica o contido do atributo NOME.
abc

NOME

idioma

(Dominio incluído no preámbulo do Dicionario de Fenómenos)

Nome descritivo da entidade
abc

Ex. “Rede de saneamento”
CÓDIGO único que identifica a instancia de forma unívoca

CODIGO
abc

Os cinco primeiros caracteres do código representan o identificador da entidade que subministra
a información, os cinco caracteres seguintes son o código INE do concello onde está ubicada a
infraestrutura e os últimos 20 caracteres son un código alfanumérico propio de cada entidade.
Ex. “SANXX-36051-REDE DE SANAMIENTO”
Nome do titular o suxeito que xestiona a infraestrutura

abc

Ex. “Concello de Sanxenxo”

TITULAR

Información sobre un punto de contacto para a instancia

CONTACTO
abc

Ej, “contacto@sanxenxo.es”

TIPO_REDE
Alumeado
Auga

ALU
AGU

Clasificación da rede según o servicio prestado
Rede de alumeado público
Rede de subministro de auga

Saneamento

SAN

Re de saneamento

Electricidade

ELE

Rede de subministro eléctrico

Tráfico

TRF

Rede de tráfico e sinalización

Sen uso

SIN

A infraestrutura no ten un uso específico

Sen clasificar

SCL

Non clasificado según o atributo TIPO DE RED.

DISPONIBILIDADE
ESTADO
En uso
En construción
Planificada
Abandonado

Condiciones de uso da rede para instalacións de comunicacións electrónicas,
abc

Ex. “Só dispoñible para fibra óptica”

USO
CON
PLN
ABN

Estado de uso da entidade
Atópase en uso
Está en construción.
Está previsto executar a obra nos próximos 6 meses.
A infraestrutura está abandonada o sen uso

CLASIFICACIÓN E MÉTODO DE OBTENCIÓN

As entidades deste fenómeno capturaranse preferiblemente mediante unha liña que represente ao eixo da rede de
servizos básicos.
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SELECCIÓN

NOTAS

CONTROIS DE CALIDADE

Non se aplican controis de calidade adicionais.
GRÁFICOS
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Fenómeno: Obra civil de interese
TC09

FENÓMENO N1:

Obra civil de interese

DEFINICIÓN

Lugar onde existe ou está prevista a execución dunha obra civil de interese para a participación dos
operadores durante a súa execución e/ou pola demanda potencial de servizos de comunicacións
electrónicas.

XEOMETRÍA

Punto , liña, polígono

ATRIBUTOS
IDIOMA

DOMINIOS

DESCRICIÓN
Idioma en que se especifica o contido do atributo NOME.

abc

idioma

NOME

(Dominio incluído no preámbulo do Dicionario de Fenómenos)

Nome descritivo da entidade
abc

Ex. “Parque empresarial de Rianxo”
CÓDIGO único que identifica a instancia de forma unívoca

CODIGO
abc

Os cinco primeiros caracteres do código representan o identificador da entidade que
subministra a información, os cinco caracteres seguintes son o código INE do concello onde
está ubicada a infraestrutura e os últimos 20 caracteres son un código alfanumérico propio
de cada entidade.
Ex. “XESCO-15078- P.E. Rianxo”
Nome do promotor

abc

Ex. “XESTIÓN URBANISTICA DA CORUÑA”

TITULAR

Información sobre un punto de contacto para a instancia

CONTACTO
abc

Ej, “contacto@xesturcoruna.com”

TIPO_OBRA
Industrial
Residencial

IND
RED

Clasificación da obra según o uso planificado.
Centros de actividade industrial o comercial
Uso residencial

Administración

ADM

Prestación de servizos públicos

Sen clasificar

SCL

Non clasificado según o atributo TIPO DE OBRA

abc

Fecha prevista de inicio da execución da obra
Ej, “01/01/2015”

abc

Duración prevista da execución da obra
Ej, “Duración estimada de 6 meses”

USO
CON
PLN
ABN

Estado de uso da entidade
Atópase en uso
Está en construción.
Está previsto executar a obra nos próximos 6 meses.
A infraestrutura está abandonada o sen uso

DATA_INICIO
DURACION
ESTADO
En uso
En construción
Planificada
Abandonado

CLASIFICACIÓN E MÉTODO DE OBTENCIÓN

SELECCIÓN

As entidades deste fenómeno capturaranse preferiblemente mediante un polígono que represente o área de afección da
obra, ou unha liña que represente o eixo da infraestrutura proxectada ou un punto que represente a ubicación prevista da
obra.
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NOTAS

CONTROIS DE CALIDADE

Non se aplican controis de calidade adicionais.
GRÁFICOS
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