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INTRODUCIÓN
O portal do Sistema de Información do Ordenación do Territorio e Urbanismo
de  Galicia  (SIOTUGA)  é a  plataforma  da  Administración  Pública  da
Comunidade  Autónonoma  de  Galicia  para  facilitar  o  acceso ao  público  á
documentación dos  instrumentos  de  ordenación  do  territorio  e  os
instrumentos  de  planeamento  urbanístico  dos  concellos  de  Galicia  con
aprobación definitiva.
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MANUAL DE USO

NAVEGADORES WEB COMPATIBLES
O SIOTUGA  emprega  as  últimas  tecnoloxías  web  (html5,  css3),  polo  que
únicamente están soportados navegadores modernos.
Esta aplicación está optimizada para as últimas versións de Mozilla Firefox,
Google Chrome e Microsoft Edge, nas versións escritorio o móbil.

PANEL DE INICIO
A páxina de inicio permite acceder aos principais páxinas do portal.

    1. Ordenación do territorio
    2. Urbanismo
    3. Inventario municipal
    4. Visor
    5. Lexislación
    6. Manual de usuario
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Ordenación do territorio. Páxina de información do estado e consulta dos
instrumentos de ordenación do territorio en Galicia.
Urbanismo.  Páxina  de  información  do estado  e  consulta  do  planeamento
urbanístico en Galicia.
Inventario  municipal.  Páxina  que  permite  consultar  os  instrumentos  de
ordenación do territorio máis o planeamento urbanístico por concello.
Visor. Visualizador xeográfico da información cartográfica dos instrumentos
de  ordenación  do  territorio,  instrumentos  de  planeamento  urbanístico  e
afeccións sectoriais.
Lexislación. Acceso á base de datos de lexislación relativa a ordenación do
territorio e urbanismo.

ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Nesta páxina amósase a información relativa aos instrumentos de ordenación
do territorio (IOT, en adiante) definidos na  Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de
ordenación do territorio de Galicia.
Inclúe dúas seccións: unha primeira co estado da ordenación do territorio, e
unha segunda co formulario de busca dos IOT.
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O estado da ordenación refléxase en forma de mapa de Galicia coa densidade
de IOT por concello e  en forma de gráfico coa distribución do número de
tipos de instrumentos.
A busca de IOT realízase mediante  un  formulario  sobre un ou varios  dos
criterios de busca seguintes:

•     Nome do expediente
•     Tipo de instrumento
•     Ámbito territorial
•     Rango de datas de aprobación definitiva

Faga clic no botón “buscar” para realizar a consulta.  A aplicación devolverá
unha  táboa  coa  lista  de  resultados  coincidentes.  Para  cada  resultado
achégase  a  seguiente  información:  código  identificador,  título  do
instrumento,  tipo  de  instrumento,  data  de  aprobación  definitiva,  data  de
publicación  en  diario  oficial,  estado  (vixente  ou  histórico),  incidencias
xurídicas,observacións e enlace de consulta á ficha do IOT.

Facendo clic no enlace ábrese a ficha descritiva do IOT

Faga clic  no enlace   para descargar a documentación completa do
expediente.
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URBANISMO
Nesta  sección  amósase  o  estado  do  planeamento  xeral  urbanístico  dos
concellos  de  Galicia,  as  últimas  aprobacións  publicadas  e  un  enlace  ás
normas subsidiarias provinciais de planeamento.
No  mapa de estado, pode consultarse a información do planeamento xeral
vixente facendo clic no concello de interese que se amosará nunha táboa á
dereita do mapa.  O último campo da táboa [ ]  é un enlace á páxina do
inventario do concello en cuestión, que se abrirá nunha nova pestana.

A gráfica de estado resume o estado do planeamento agrupando os concellos
en 8 clases segundo a súa adaptación ás diferentes normas urbanísticas e
antigüidade, indicando o número total de concellos incluídos en dita clase.
Na  táboa  de  estado lístase  o  planeamento  xeral  vixente  nos  concellos
galegos,  coa  información  relativa  ao  código  INE  do  concello,  o  nome  do
mesmo,  a  figura  de  planeamento  xeral  vixente,  a  data  de  aprobación
definitiva,  a  clase  de  estado  á  que  pertence,  un  enlace   á  páxina  de

inventario municipal  e un enlace ao documento de capacidades do servizo
xeoespacial de visualización de mapas segundo o protocolo Web Map Service

.
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A táboa permite a ordenación e filtrado das filas. Faga clic nas cabeceiras [
]  para ordenar segundo o campo desexado. Introduza o texto que desexa
buscar no texto do filtro “Buscar”.

INVENTARIO DE PLANEAMENTO MUNICIPAL
Nesta  páxina  amósase por  concello o  seu  planeamento  urbanístico  e  os
instrumentos  de  ordenación  do  territorio  con  incidencia  nel.  A  busca
realízase seleccionando o concello do despregable e premendo o botón de
busca:

Existe  un  método  de  acceso  directo  ao  inventario  dun  concello
especificando na URL o parámetro do código INE do concello sobre o que se
desexa  realizar  a  consulta.  Por  exemplo,  para  acceder  directamente  ao
inventario  do  concello  de  Coirós  (código  INE  15027),  debe  escribirse  o
seguinte enderezo na barra de direccións do navegador:

http://siotuga.xunta.gal/siotuga/inventario?inv=1&idconcello=15027

onde:
idconcello=15027 é o parámetro co código INE do concello
inv=1 é un parámetro adicional para indicar que devolva directamente
o inventario municipal do concello indicado

A aplicación  devolve  a  información  organizada en  seis seccións:  (1)  Datos
xerais do concello (2) Instrumentos de ordenación do territorio con incidencia
no concello (3) Planeamento xeral; (4) Planeamento de desenvolvemento; (5)
Planeamento histórico; (6) Delimitacións de solo de núcleo rural.
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Pode filtrar e ordenar os resultados do mesmo xeito que o descrito no punto

anterior. Facendo clic no enlace ábrese a ficha do documento.
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VISOR SIX
O visor permite a visualización e consulta da información espacial relativa ao
inventario  de  planeamento  urbanístico  municipal, os  instrumentos  de
ordenación  do  territorio  e  as  afeccións  sectoriais superposta  sobre  unha
cartografía base.

Na figura anterior se sinalan as compoñentes  da configuración principal  do
visor:

1. Barra de ferramentas de navegación e consulta de información
2. Selector de mapas de base
3. Panel  de contidos:  Inclúe os formularios  de busca,  a lista  de capas

xeográficas dispoñibles e a pestana de lendas

BUSCA DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO

permite  buscar  o  planeamento  urbanístico  segundo  algún  dos  seguintes
criterios:  (a)  concello,  (b)  referencia  catastral,  (c)  coordenada  UTM,  (d)
dirección postal ou topónimo

A aplicación devolve a relación de documentos urbanísticos con información
espacial no ámbito da busca. 
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Facendo  clic  nas iconas   cargaranse  as  capas  correspondentes  ao

documento seleccionado no listado de capas

A codificación das capas segue as regras do artigo 11 das NOTEPLA1:

{INE}_{TIP}_{AAAAMM}_{F}_{CAPA}

Onde: 
{INE}: é o código INE do concello (INE)
{TIP}: é o tipo de instrumento de planeamento
{AAAAMM}: é a data do documento identificada co ano e co mes
{F}: é a fase da tramitación. Por defecto, aprobación definitiva (AD)
{CAPA}:  é  a  capa  ou  conxunto  de  datos.  1DEL:  delimitación  do
instrumento de planeamento; 3CLAS: clasificación e categorización do
solo; PORD_02CLAS: planos de ordenación urbanística / clasificación e
categorización do solo 

1 ORDE do 8 de abril de 2022 pola que se modifica a Orde do 10 de outubro de 2019 de aprobación 
das normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia
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BUSCA DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Permite  cargar  na  aplicación  as  capas  relativas  a  IOT  publicadas  polos
servizos web do Plan Básico Autonómico.
Premendo  no  botón   ábrese  o  catálogo  de  capas,  filtrando  os

rexistros de capas que cumplen a condición de IOT.

Poden facerse consultas máis concretas introducindo o texto de busca no
formulario  habilitado.  Por  exemplo,  na  seguinte  captura  de  pantalla  se
amosa o xeito de buscar o Parque Arqueolóxico do Megalitismo na Costa da
Morte.
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BUSCA DE AFECCIÓNS SECTORIAIS

Permite cargar no visor as capas relativas a afeccións sectoriais publicadas
polos servizos web do Plan Básico Autonómico.
Premendo  no  botón   ábrese  o  catálogo  de  capas,  filtrando  os

rexistros de capas que cumplen a condición de afección sectorial.

Poden facerse consultas máis concretas introducindo o texto de busca no
formulario  habilitado  ou  ben  premendo  nagunha  das  etiquetas
correspondente a cada un dos tipos de afeccións sectoriais.  Como exemplo,
na  seguinte  imaxe  se  reflexa  o  resultado  da  busca  de  capas  relativas  a
afeccións sectoriais de enerxía.

SELECCIÓN DE MAPAS BASE

Este  panel  amosa  os  diferentes  mapas  e  ortofotos  que  poden  ser
empregados como fondo. Tamén existe a opción sen fondo. Para cambiar de
mapa base faga clic nalgunha das opcións dispoñibles.

A opacidade do mapa de fondo pódese regular empregando o control situado
na parte superior dereita do panel.
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MANEXO BÁSICO DE CAPAS

Faga clic na icona   para activar ou desactivar a visualización da capa.

Pode cambiar a orde de visualización vertical das capas movendo cada unha
das capas á posición desexada, tal como se indica na seguinte figura.

Faga  clic  na  icona  de  tres  puntos  verticais  para  acceder as seguintes
opcións adicionais de capa:

Eliminar: elimina a capa do mapa.
Filtrar:  permite  filtrar  os  datos  en  función  dos
campos da capa respectiva.
Lenda: amosa a lenda da capa no panel de lendas.
Transparencia: permite axustar a opacidade da capa.
Descargar  capa:  abre  o  enlace  de  descarga  dos
ficheiros  xeoespaciais  do  instrumento  de
planeamento dispoñibles.
WMS: abre o documento de capacidades do servizo
de visualización de mapas (WMS)

Uso da  ferramenta de filtros:  permite filtrar  os datos  visualizados  dunha
capa, seleccionando en primeiro lugar o campo (columna) de datos sobre o
que facer a consulta; a aplicación devolve os valores únicos de dito campo;
seleccione  a  continuación  o  valor  ou  valores  de  interese  (para  seleccións
múltiples prema a tecla “Control” e a continuación faga clic nos valores de
interese). Por último, aplique o filtro pulsando o botón “Filtrar”. Pode quitar o
filtro premendo o botón “Quitar”.
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BARRA DE FERRAMENTAS

É a barra cos controis principais de navegación e consulta de información.

De esquerda a dereita:

• Zoom de caixa / Encadre anterior / Encadre seguinte
• Desprazarse  polo  mapa  facendo  clic  e  arrastrando,   e  máis  para

achegarse e afastarse facendo uso da roda do rato
• Medir distancias:  faga clic seguindo o traxecto desexado. Con cada clic

amosarase a distancia lineal acumulada. Finalice a medición con dobre
clic. Con tecle “Shift” + botón dereito do rato trázase unha poliliña a
man alzada

• Medir superficies:  faga clic seguindo o traxecto desexado. Con cada
clic  amosarase a superficie  (m2)  acumulada.  Finalice  a medición  con
dobre clic

• Consultar os instrumentos de modificacións puntuais de planeamento
xeral  ou  plans  de  desenvolvemento  xeolocalizados  pero  que  non
contan  con  información  espacial  (planos  xeorreferenciados  ou
xeometrías de delimitación ou ordenación)

• Capturar  coordenadas:  facendo  clic  nun  punto  do  mapa  cubre  o
formulario de busca por coordenadas coa UTM do punto marcado no
mapa

• Consulta de información dos planos de ordenación ou capas vectoriais.
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