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1 Introducción 
 
O alcance funcional da ferramenta contempla, principalmente, a elaboración e xestión 
dos Plans de Labores de permisos de investigación e explotacións mineiras de Galicia. 
Permitindo a impresión de devanditos plans e a xeración dos ficheiros electrónicos coa 
información correspondente, cumprindo co Modelo Oficial do Plan de Labores 
establecido en Galicia para a súa presentación ante a Administración.  
 
O alcance organizativo da ferramenta son os colexiados do Colexio Oficial de 
Enxeñeiros de Minas do Noroeste de España e do Colexio Oficial de Enxeñeiros 
Técnicos de Minas de Galicia.  
 
A aplicación cumpre cos seguintes requisitos funcionais: 
 

 Permite xestionar a información correspondente ao Plan de Labores por ano e 
por Explotación ou Permiso de Investigacioón. 

 A información introducida gárdase e é accesible seleccionando a Explotación ou 
o Permiso de Investigación e o ano. 

 Dentro dun mesmo ano pode haber máis dun Plan de Labores para a mesma 
Explotación. 

 A aplicación ten un rexistro de Titulares de Explotación, outro de Directores 
Facultativos e outro de Explotadores. De tal xeito que ao necesitar asignar 
algún deles a un Plan de Labores seleccionaranse destes rexistros. 

 Permite a impresión directa dos devanditos plans e a xeración dos arquivos 
electrónicos (en formato pdf e documento XML) correspondentes segundo os 
modelos oficiais.  

 É posible copiar un Plan de Labores para xerar outro. 
 Permítese importar/exportar a información dun Plan de Labores desde un 

arquivo. 
 É posible a xeración da Instancia de Presentación ante a Administración.  
 Hai  dúas utilidades de conversión de unidades, unha de unidades de potencia 

entre CV e KW, e outra de conversión entre unidades de xeoposicionamento 
UTM e xeográficas, e viceversa. 

 A aplicación alerta ao usuario, na pantalla de entrada á aplicación da 
proximidade da finalización do prazo de entrega de Plans de Labores. 

 A ferramenta ofrece unha funcionalidade de acceso a datos históricos. Tras 
seleccionar unha memoria, o sistema xera unha táboa resumen de datos 
históricos dos anos para os cales exista memoria dese dereito mineiro 
(Autorizacións e Concesións). 
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2 Instalación da Aplicación e Seguridade 

2.1 Instalación da Aplicación 
 
A aplicación poderase instalar sobre os sistemas operativos Windows, Linux ou Mac-os. 
 
A aplicación pode instalarse desde un CD que conteña o programa instalador da 
aplicación ou descargándose dito programa desde a Web dos colexios. 

• Windows  
Unha vez copiado o programa instalador, procederase á instalación da 
aplicación PlanLaga executando o instalador e seguindo os pasos que se indican 
a continuación. 
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Unha vez feito, a aplicación quedará instalada e terá os directorios e arquivos 
que se mostran na seguinte figura. 

 
O programa executable da aplicación é PlanLaGa.exe, 
facendo dobre clic co botón esquerdo do rato sobre él 
lanzarase a aplicación. 

 
Pódese crear un Acceso Directo no Escritorio de  Windows, 
para iso desde o explorador de ficheiros de Windows 
púlsase co botón dereito sobre o programa executable da 
aplicación e arrástrase ata o Escritorio, ao soltar o botón 
seleccionarase no menú emerxente a opción: “Crear iconos de acceso directo 
aquí”. 

 
• Linux e Mac 

Copiar os arquivos correspondentes ó sistema operativo do cd de instalación a 
un directorio local. Facendo dobre clic sobre o arquivo executable 
correspondente abrirase a aplicación. 

 
Para que a aplicación funcione correctamente é necesario ter ademais instalado no PC 
a máquina virtual de JAVA 1.5 ou posterior.  

Pódese descargar dende a seguinte url: http://www.java.com/es/download/ 

2.2 Seguridade: copia de seguridade 
 
O directorio Data da aplicación instalada é o que contén a base de datos. Deste 
directorio e recomendable realizar copias periódicamente pois os arquivos da base de 
datos pódense danar e neste caso sería necesario recuperar unha copia de seguridade 
destes arquivos. 
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Estas copias pódense facer desde o sistema operativo, copiando os dous arquivos  
situados no directorio de datos da aplicación ou dende a propia aplicación a través da 
utilidade “Gardar Base de Datos”. 
 
Para iso débese seleccionar o ítem de menú “Arquivo – Gardar Base de Datos.” Para 
evitar a perda de datos é recomendable realizar esta operación coa aplicación recén 
arrincada. 

 
 
Esto xera un arquivo comprimido no directorio da aplicación de 
nome “data_aaaammdd_hhmmss.zip”.  
 
 
No caso de ter que recuperar unha copia de seguridade da base 
de datos débese descomprimir dito arquivo e copiar os dous 
arquivos no directorio de bases de datos da aplicación. 
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3 Usos Comúns 
Explícanse a continuación usos comúns desta ferramenta que son aplicables á maioría 
das súas pantallas: 
 

• Ao escribir carácteres inválidos a aplicación xera unha alerta sobre o campo no 
que se está producindo o erro. É posible gardar e imprimir 
aínda non habendo corrixido estes erros. Os erros de 
validación resáltanse con fondo de campo en vermello.  

 
• O detalle de memoria de labores contén varios valores que se calculan en 

función doutros. Estes campos visualízanse 
de forma diferente, normalmente con fondo 
gris, para remarcar que non son editables 
directamente. 

 
• No caso de que sexa obrigatorio cumprimentar un campo para continuar coa 

operación, a aplicación mostrará unha mensaxe de “Operación non permitida” 
no que indicará o nome do campo afectado.  

 
• A aplicación permite copiar e pegar valores. Para iso ao pulsar o botón dereito 

do rato sobre o campo en cuestión móstrase unha fiestra emerxente que 
permite estas operacións. 

 
• Uso de campos de coordenadas: 

 
o Nas táboas nas que se mostren as coordenadas en ambos modos 

(xeográficas e UTM) a aplicación converterá automaticamente dun 
modo ao outro, unha vez introducidos a parella de valores 
correspondente. Se se introduce lonxitude e latitude a aplicación 
calculará os valores X e Y. Se se introducen os valores X e Y a aplicación 
calculará os valores da Lonxitude e Latitude. 

 
- Xeográficas: 

 
 Nos campos coordenadas a Lonxitude móstrase antes que a 

Latitude. 
 Ao introducir valores no campo Lonxitude pódese obviar o signo 

menos, asúmese que só se traballa en Galicia (ao oeste do 
meridiano 0º).  Ao saír do campo a aplicación formatea o valor. 

 Nos campos débese introducir o campo en decimal (G.MMSSSS) e a 
aplicación, ao saír do campo, formatea o valor automaticamente (Gº 
MM’ SS.SS”). Por exemplo, se no campo Lonxitude introdúcese 
7.591346, a aplicación formatea este valor a -7º  59' 13,46''. Se no 
campo Latitude introdúcese 42.064823, a aplicación formateao a 42º 
06' 48,23''. Nos minutos e segundos sempre se deben introducir as 
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cifras de dúas en dúas, é dicir nunca se poría 42º 6' 48,23'', senón 
42º 06' 48,23'', o mesmo nos segundos, nunca 42º 45' 8,23'', senón 
42º 45' 08,23''. É posible obviar as centésimas, 42.0648 sería 42º 
06' 48'' ou 42º 06' 48,00''. 

 
- UTM: 

 
 Nos campos débese introducir o dato en decimal e ao saír do campo 

a aplicación formatea o valor. Por exemplo, introdúcese 670987.84 e 
tradúcese en pantalla en 670.987,84. 

 
• Aqueles campos que sexan susceptibles de formateo, como datas ou 

numéricos, serán formateados automaticamente pola aplicación cando o cursor 
abandone o campo. 

 
• Mentres unha solapa dunha pantalla teña información que non se gardou 

mostrarase un asterisco (*) na mesma. Ademais, se se pecha a pantalla a 
aplicación preguntará se se desexan gardar os cambios da solapa. 

 
 
 

• As pantallas pódense pechar facendo clic sobre o aspa da solapa  
correspondente: 

 
 

• Tipos de campos: 
 

o Caixas de texto: permitirán introducir textos ou números de lonxitude 
limitada.  

 
 
 

 
o Listas de Valores desplegables: permitirán seleccionar un dos 

valores que se despregan ao facer clic sobre o cadro despregable. 
Nalgunhas delas será posible escribir. Por 
exemplo, é posible escribir nas listas de 
Provincias e Municipios para poder 
especificar máis de un valor.  

 
o Campos Calculados: son, como o seu propio nome indica, calculados 

automáticamente pola aplicación en función dos valores inseridos 
noutros campos. A aplicación non permite escribir neles e visualízanse 
con fondo gris.  
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o Campos Marca: Permiten marcar con un clic unha das opcións 
mostradas.  

 
o Campos “Memo”: son campos de texto de lonxitude ilimitada. 

Permiten escribir un parágrafo ou varios, con saltos de liña, sangrado, 
etc...  

 
 

 
 
 

Nos campos “Memo” e nas caixas de texto non se pode inserir “Texto 
enriquecido”. Para poder introducir carácteres especiais proponse o uso 
de carácteres ASCII.  
 
Pódense obter estes carácteres tecleando o código ASCII 
correspondente, para iso é necesario manter pulsada a tecla [Alt] do 
teclado mentres se teclea o código indicado no teclado numérico. 
 
A continuación móstrase unha táboa con aqueles que se consideran 
máis representativos para o seu uso en PlanLaGa. 
 

Símbolo Código ASCII 
² 0178 
³ 0179 
¹ 0185 
÷ 0247 
¼ 0188 
½ 0189 
¾ 0190 
€ 0128 
µ 0181 
‰ 0137 
× 0215 
Ø 0216 
± 0177 
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o Táboas: permiten introducir valores en celas dunha táboa. Cada celda 

é un campo, ben de texto, de lista despregable ou calculado. As táboas 
mostran un número limitado de filas que se poden aumentar ou diminuír 
pulsando a icona correspondente: 

 

 
 
Algunhas táboas permiten aumentar o número de columnas, a 
aplicación pregunta o número correspondente. Por exemplo: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nas táboas, a aplicación permite desde teclado moverse horizontalmente 
á dereita coa tecla Tabulador e verticalmente cara abaixo coa tecla Intro 
para facilitar a operación de introducir datos. 

 
Algunhas táboas en función das celdas cubertas ou dos valores 
introducidos habilitan ou deshabilitan campos, neste caso os campos 
cambian de cor. 

 
 

• A aplicación permite desde teclado moverse ca tecla Tabulador polos campos 
na orde de visualización en pantalla. 

 
• A aplicación permite abrir varias xanelas simultaneamente, ata un límite de 

oito, e se intenta exceder este límite a aplicación emite un aviso. 
 

• A aplicación permitirá traballar nos dous idiomas: castelán e galego.  
 

Ao executar por primerira vez a aplicación móstrase unha pantalla onde se 
pode elixir o idioma desexado para a 
execución da aplicación.  
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Pódese fixar de maneira que non se volva a preguntar nas posteriores 
execucións da aplicación, unha vez fixado só se poderá cambiar de idioma 
dende a aplicación. 
  
Desde a aplicación pódese cambiar o idioma na pantalla principal 
seleccionando a icona coa bandeira do idioma.  
En cada momento mostrarase deshabilitada a bandeira 
correspondente ao idioma no que se executará a aplicación a próxima vez. 
 
O cambio de idioma non será efectivo ata que se reinicie a aplicación.  
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4 Acceso á aplicación 
O acceso á aplicación será ou ben facendo dobre clic co botón esquerdo do rato sobre 
o programa executable da aplicación, PlanLaGa.exe, ou ben desde unha icona do 
escritorio que se creou anteriormente, ou ben desde o Menú Inicio se así se indicou na 
instalación. 
 
Móstrase directamente a pantalla de entrada á aplicación, na que ademais da árbore 
listada de Plans de Labores, clasificados por Permisos e Explotacións, e ano, móstranse 
as alarmas acerca daqueles Plans con data próxima da finalización do prazo de 
entrega. 
 
Para despregar/encartar os elementos da árbore será necesario 
facer clic co botón esquerdo do rato no +/- da esquerda dos ítems 
da árbore. 
 
 
 
Desde esta pantalla accédese ás distintas pantallas da aplicación, ben desde iconas da 
barra de ferramentas, desde opcións de menú ou seleccionando algún elemento da 
árbore. 
 
Non se realiza ningún control de acceso. Se a aplicación está instalada nun PC calquera 
usuario que teña acceso ao mesmo terá acceso á aplicación e a toda a súa 
funcionalidade. 
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5 Xestión do Plan de Labores: Permisos de Investigación 
A esta función accédese: 
 

Para editar un que xa existe:  
 

o Selecciónase o Plan de Labores a editar na árbore listada da pantalla de 
entrada e faise dobre clic sobre o mesmo (sobre a referencia ao ano), 
entón mostrarase a pantalla de Xestión do Plan de Labores cos datos do 
elemento seleccionado cubertos. 

 
o Selecciónase o Plan de Labores a editar na 

árbore listada da pantalla de entrada e púlsase 
o botón dereito do rato o que activa un menú 
emerxente no que se debe seleccionar a opción 
Editar. 

 
 
 

Para crear un novo desde cero: 
 

o A través da opción de menú “Arquivo – 
Novo – PL Permiso de Investigación”, 
neste caso a pantalla de Xestión de Plans 
de Labores de Permisos de Investigación 
aparecerá en branco. 

 
 
 

 
 

 
o A través do menú emerxente que sae ao pulsar co botón dereito do rato 

sobre a área branca da árbore”, neste 
caso a pantalla de Xestión de Plans de 
Labores de Permisos de Investigación 
aparecerá en branco.  

 
 
 

Para crear un novo que sexa copia doutro: 
 

o Selecciónase o Plan de Labores a copiar na árbore listada da pantalla de 
entrada e púlsase o botón dereito do rato o que activa un menú 
emerxente no que se debe seleccionar a opción Copia. Móstrase a 
pantalla de Xestión do Plan de Labores cos datos do seleccionado 
cubertos. É unha copia literal. 
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Na opción Novo pódese seleccionar o Permiso de Investigación asociado previamente 
na árbore e arrastraranse os datos deste; se o Permiso de Investigación non existe, 
débese introducir o seu número e nome como primeiros datos do Plan de Labores e 
tras salvar os datos engádese un novo nodo á árbore automaticamente co número e 
nome correspondente dentro do nodo Permisos de Investigación.  
 
Os Plans de Labores en Permisos de Investigación indícase se é o primeiro, segundo ou 
terceiro ano... Ao dar de alta un Plan de Labores en Permiso de Investigación a 
aplicación xerará automaticamente a referencia ao ano que corresponda.  
 
Isto último aplica tamén para a opción Copiar.  
 
A pantalla mostra o formulario a cubrir ou modificar cos mesmos datos que o modelo 
oficial do Plan de Labores en Galicia. Pódese navegar dun capítulo a outro do Plan de 
labores pulsando nunha guía de capítulos que se mostra na parte dereita da pantalla 
ou pulsando sobre as solapas que aparecen na parte inferior. 
 

 
 
Unha vez cubertos os datos, a aplicación permite desde esta pantalla de xestión de 
Plans de Labores de Investigación: 
 

 Imprimir a Portada 
 

 Imprimir a Memoria 
 

 Salvar os Datos Inseridos 

 

 Xerar o PDF da Portada 
 

 Xerar o PDF da Memoria 
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  Xerar o arquivo XML 
Tamén é posible imprimir a Instancia de Presentación, como se explica no capítulo 
correspondente neste mesmo manual e imprimir a declaración do Director Facultativo a 
través das iconas correspondentes: 
 

Declaración   Instancia Presentación 
  
 
A aplicación permitirá abrir varios Plans de Labores simultaneamente en diferentes 
fiestras ou subxanelas ata un límite de cinco Plans de Labores, nese caso se se 
intentan abrir máis PL do número indicado mostrarase un Aviso e o usuario deberá 
pechar algún dos xa abertos para poder abrir outro. 
 

 
 

No momento de imprimir un Plan de Labores en Permiso de Investigación é posible 
xerar a portada para os diferentes destinatarios das memorias. Podendo introducir o 
nome do mesmo, a data de firma e a provincia na solapa Anexo do Permiso de 
Explotación. O formato de portada é sempre o mesmo, a única diferenza é unha 
anotación na parte inferior na que se reflicte ao destinatario ao que vai dirixida a 
memoria. Estes valores non se almacenan na base de datos e é necesario introducilos 
ao imprimir a portada. Só se se introduce a data nesta pantalla incluirase este valor no 
pé do documento. 
 
O formato do documento de saída é tamaño DIN-A4 e en todas as páxinas especifícase 
o número de páxina e número de páxinas totais do documento, o número e nome do 
Permiso de Investigación e o ano ao que corresponde o Plan. 
 
Para eliminar un Plan de Labores selecciónase o Plan de Labores a eliminar na árbore 
listada da pantalla de entrada e púlsase o botón dereito do rato o que activa un menú 
emerxente no que se debe seleccionar a opción Suprimir.  
 
 

 
 
 



 
 

 PlanLaGa – Manual de Usuario

 

 
Página 18 de 34 

6 Xestión do Plan de Labores: Explotacións Mineiras 
A esta función accédese: 
 

Para editar un que xa existe: 
 

o Selecciónase o Plan de Labores a editar na árbore listada da pantalla de 
entrada e faise dobre clic sobre o mesmo (sobre o ano), entón 
mostrarase a pantalla de Xestión do Plan de Labores cos datos do 
elemento seleccionado cubertos.  

 
o Selecciónase o Plan de Labores a editar na 

árbore listada da pantalla de entrada e 
púlsase o botón dereito do rato o que activa 
un menú emerxente no que se debe 
seleccionar a opción Editar. 

 
 

 
Para crear un novo desde cero: 

 
o A través da opción de menú 

“Arquivo – Novo – PL Explotación”, 
neste caso a pantalla de Xestión de 
Plans de Labores de Explotacións 
aparecerá en branco. 

 
 
 
 
 
 
 

o A través do menú emerxente que sae ao pulsar sobre a área branca da 
árbore”, neste caso a pantalla de Xestión de 
Plans de Labores de Explotacións aparecerá en 
branco. 

 
 

Para crear un novo que sexa copia doutro: 
 

o Selecciónase o Plan de Labores a copiar na árbore listada da pantalla de 
entrada e púlsase o botón dereito do rato o que activa un menú 
emerxente no que se debe seleccionar a opción Copia. Móstrase a 
pantalla de Xestión do Plan de Labores cos datos do seleccionado 
cubertos. É unha copia literal excepto no cadro “evolución das reservas 
dos últimos cinco anos” do capítulo tres no que se desprazará un ano a 
información. 
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Na opción Novo débese seleccionar a Explotación asociada previamente na árbore e 
arrastraranse os datos desta; se a Explotación non existe débese introducir o seu 
número e nome como primeiros datos do Plan de Labores e engadirase un novo nodo 
á árbore automaticamente co número e nome correspondente dentro do nodo 
Explotacións. O valor do ano ao que se asocia o Plan de Labores proporao 
automaticamente a aplicación co valor do ano actual, e poderase cambiar.  
 
Isto último do ano aplica tamén para a opción Copiar.  
 
A pantalla mostrará os mesmos datos que o modelo oficial do Plan de Labores en 
Galicia e poderase navegar dun capítulo a outro do Plan de labores pulsando nunha 
guía de capítulos que se mostrará na parte dereita da pantalla ou pulsando sobre as 
solapas que aparecen na parte inferior. 
 

 
 
 
Unha vez cubertos os datos, a aplicación permite desde esta pantalla de xestión de 
Plans de Labores de Explotación: 
 
 

 Imprimir a Portada 
 

 Imprimir a Memoria 
 

 Salvar os Datos Inseridos 
 

 Xerar o PDF da Portada 
 

 Xerar o PDF da Memoria 
 

 Xerar o arquivo XML 
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Tamén é posible imprimir a Instancia de Presentación, como se explica no capítulo 
correspondente neste mesmo manual a través da icona correspondente: 
 
  Instancia Presentación 

 
 
A aplicación permite abrir varios Plans de Labores de Explotación/Permisos de 
Investigación simultaneamente en diferentes fiestras ou subxanelas.  
 
O formato do documento de saída é en tamaño DIN-A4 e en todas as páxinas 
especifícase o número de páxina e número de páxinas totais do documento, o número 
e nome de explotación e o ano ao que pertence o Plan.  
 
Para eliminar un Plan de Labores selecciónase, o Plan de Labores a eliminar na árbore 
listada da pantalla de entrada e púlsase o botón dereito do rato o que activa un menú 
emerxente no que se debe seleccionar a opción Suprimir. 
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7 Emisión de Instancia de Presentación  
Desde a pantalla de entrada á aplicación previa selección dun Plan de Labores é 
posible xerar un arquivo “pdf” coa Instancia de Presentación do Plan de Labores ante a 
Administración, utilizando a correspondente icona. 
 
Antes de xerar a instancia débense encher os campos necesarios para iso na solapa do 
Plan de Labores correspondente á ”Instancia de Presentación”. Os valores destes 
campos non se almacenan na base de datos, polo que é necesario alimentalos cada 
vez que se imprima este documento. 
 
Instancia de presentación dun Plan de Labores dun Permiso de Investigación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instancia de presentación dun Plan de Labores dunha Explotación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O valor do campo provincia proponse en función do valor introducido na memoria, o 
seu valor pódese cambiar. 
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8 Exportar XML / Importar XML 
A aplicación permite exportar a un arquivo XML toda a información dun plan de 
labores. Utilízase a icona que só está activada cando o plan de labores está 
editado.  
 
A aplicación pregunta o nome e ruta do arquivo que se vai a xerar a través dunha 
xanela.   
 
Do mesmo xeito, permite importar un arquivo XML, cunha estructura determinada, e 
xerar o Plan de Labores correspondente. Utilízase a icona  a aplicación solicita 
nunha xanela que se seleccione o arquivo XML a importar.  
 
Esta utilidade é aplicable cando se necesita copiar un plan de labores dunha 
aplicación/base de datos a outra. Xérase primeiro o XML exportando desde a 
aplicación/base de datos orixe e impórtase o XML xerado na aplicación  ou base de 
datos destino. 
 
Ata que non se pulsa a icona gardar non se almacena a información do PL importado e 
non se crea o correspondente nodo na árbore. 
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9 Xestión de Titulares 
Desde a pantalla de entrada á aplicación accédese ó Listado cos Titulares rexistrados na 
aplicación e á pantalla de Xestión de Titulares. 
 
 
   

Acceso 
Listado 

De Titulares 

Desde o menú 
elíxese o ítem 
“Xanelas – Titulares. 

  
 

Visualización 
da Listado 

Móstrase o Listado de Titulares, cos seguintes datos: nome e apelidos, nif, 
Provincia e Municipio. 

De Titulares 

  
  

Editar 
Titular 

Dobre clic co botón 
esquerdo do rato 
sobre un dos 
titulares 
 

 
 

  

 Desde o listado de 
Titulares púlsase o 
botón dereito do rato 
sobre o rexistro a 
editar e elíxese 
Editar Titular. 
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Novo Titular Desde a opción de 
menú Arquivo – 
Novo – Titular. 
 

   
 Desde o listado de 

Titulares púlsase o 
botón dereito do rato 
e elíxese Novo 
Titular. 

   
  

 
 

Borrar 
Titular 

Desde o listado de 
Titulares púlsase o 
botón dereito do rato 
sobre o rexistro a 
borrar e elíxese 
Borrar Titular. 
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A pantalla de Xestión de Titulares é a seguinte: 
 

 
 
 
As operacións que permite a aplicación desde esta xanela son as seguintes: 
 

 Salvar os Datos Inseridos 
 
 

Nota: Unha vez asignouse un Titular a un Plan de Labores, se se modifican os 
datos do rexistro correspondente non se actualizarán no Plan. 

 
 Se se desexa que os datos do Titular do Plan se actualicen cos datos 

modificados do rexistro é necesario volver seleccionar no desplegable 
correspondente o Titular desexado. Ao despregar a lista aparecen dous 
valores posibles para o Titular do Plan editado, un sinalado coa marca 
“(PL)” ao final do nome que é o que ten os valores sen actualizar do 
rexistro, e o que non ten esta marca que corresponde ao que 
actualmente está no rexistro. 
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10 Xestión de Explotadores 
Desde a pantalla de entrada á aplicación accédese ó Listado cos Explotadores rexistrados na 
aplicación e á pantalla de Xestión de Explotadores. 
 
 
   

Acceso 
Listado 

De 
Explotadores 

Desde o menú elíxese o ítem 
“Xanelas – Explotadores. 

  
 

Visualización 
da Listado 

Móstrase o Listado de Explotadores, cos seguintes datos: nome e apelidos, 
nif, Provincia e Municipio. 

De 
Explotadores 

  
  

Editar 
Explotador 

Dobre clic co botón esquerdo 
do rato sobre un dos 
explotadores 
 

 
 

  

 Desde o listado de 
Explotadores púlsase o botón 
dereito do rato sobre o 
rexistro a editar e elíxese 
Editar Explotador. 
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Novo 
Explotador 

Desde a opción de menú 
Arquivo – Novo – Explotador. 
 

   
 Desde o listado de 

Explotadores púlsase o botón 
dereito do rato e elíxese  
Novo Explotador. 

   
  

 
 

Borrar 
Explotador 

Desde o listado de 
Explotadores púlsase o botón 
dereito do rato sobre o 
rexistro a borrar e elíxese 
Borrar Explotador. 
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A pantalla de Xestión de Explotadores é a seguinte: 
 

 
 
 
As operacións que permite a aplicación dende esta xanela pantalla son as seguintes: 
 

 Salvar os Datos Inseridos 
 

 
 

Nota: Unha vez se asignou un Explotador a un Plan de Labores, se se 
modifican os datos do rexistro correspondente non se actualizarán no 
Plan.  
 
Se se desexa que os datos do Explotador do Plan se actualicen cos 
datos modificados do rexistro é necesario volver seleccionar no 
desplegable correspondente o Explotador desexado. Ao despregar a lista 
aparecen dous valores posibles para o Explotador do Plan editado, un 
sinalado coa marca “(PL)” ao final do nome que é o que ten os valores 
sen actualizar do rexistro, e o que non ten esta marca que corresponde 
ao que actualmente está no rexistro.  

 

 



 
 

 PlanLaGa – Manual de Usuario

 

 
Página 29 de 34 

11 Xestión de Directores Facultativos 
Desde a pantalla de entrada á aplicación accédese ó Listado cos Directores Facultativos 
rexistrados na aplicación e á pantalla de Xestión de Directores Facultativos. 
 
 
   

Acceso 
Listado 

De 
Directores 

Facultativos 

Desde o menú elíxese o ítem 
“Xanelas – Directores 
Facultativos. 

  
 

Visualización 
do Listado 

Móstrase o Listado de Directores Facultativos, cos seguintes datos: nome e 
apelidos, nif, Provincia e Municipio. 

De 
Directores 

Facultativos 

  
  

Editar 
Director 

Facultativo 

Dobre clic co botón esquerdo 
do rato sobre un dos 
Directores Facultativos 
 

 
 

  

 Desde o listado de Directores 
Facultativos púlsase o botón 
dereito do rato sobre o 
rexistro a editar e elíxese 
Editar Director Facultativo. 
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Novo 
Director 

Facultativo 

Desde a opción de menú 
Arquivo – Novo – Director 
Facultativo. 
 

   
 Desde o listado de Directores 

Facultativos púlsase o botón 
dereito do rato e elíxese 
Novo Director Facultativo. 

   
  

 
 

Borrar 
Director 

Facultativo 

Desde o listado de Directores 
Facultativos púlsase o botón 
dereito do rato sobre o 
rexistro a borrar e elíxese 
Borrar Director Facultativo. 

 
 
A pantalla de Xestión de Directores Facultativos é a seguinte: 
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As operacións que permite a aplicación dende esta xanela son as seguintes: 
 

 Salvar os Datos Inseridos 
 

 
 

Nota: Unha vez se asignou un Director Facultativo a un Plan de Labores, se se 
modifican os datos do rexistro correspondente non se actualizarán no 
Plan. 
Se se desexa que os datos do Director Facultativo do Plan se actualicen 
cos datos modificados do rexistro é necesario volver seleccionar no 
desplegable correspondente o Director Facultativo desexado. Ao 
despregar a lista aparecen dous valores posibles para o Titular do Plan 
editado, un sinalado coa marca “(PL)” ao final do nome que é o que ten 
os valores sen actualizar do rexistro, e o que non ten esta marca que 
corresponde ao que actualmente está no rexistro. 
 

 
 

 



 
 

 PlanLaGa – Manual de Usuario

 

 
Página 32 de 34 

12 Utilidades 
Ás utilidades terase acceso desde o menú da aplicación da pantalla de entrada e serán 
as seguintes: 
 

 

 
- Alertas 
- Conversor de coordenadas 
- Conversor de unidades (CV/KW) 
- Datos históricos 

 

 

12.1 Alertas 
Mostra os Permisos de Investigación próximos a caducar e as datas máximas de 
presentación dos Plans de Labores de Explotacións. 
 
Dende o 15 de Novembro e ata o 31 de Dicembro avísase de que os permisos que 
están no 3o ano e non teñen creado un 4º ano ou posterior caducarán a día un de 
xaneiro do ano seguinte. 
 

 
 
Dende o 15 de Decembro e durante todo o mes de Xaneiro avísase da data 
máxima de presentación para os PL das seccións B, C e D para o ano actual e 
sempre que non esté creado o PL do ano seguinte. A data máxima de presentación 
pra estos PL é o día 31 de Xaneiro. 
 

 
 
Dende o 15 de Xaneiro e durante todo o mes de Febreiro avísase da data máxima 
de presentación para os PL da sección A para o ano actual e sempre que non esté 
creado o PL do ano seguinte. A data máxima de presentación para estos PL é o día 
1 de Marzo. 
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12.2 Conversor de coordenadas 
Permite realizar a conversión de coordenadas xeográficas a UTM e viceversa. 
Selecciónase o sentido da conversión, introdúcense os valores e púlsase o botón 
Converter. O botón 
Limpar permite eliminar os 
valores inseridos ou 
mostrados na pantalla. A 
función só permite 
realizar conversión de 
coordenadas da 
Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

12.3 Conversor de unidades (CV/KW) 
Permite realizar a conversión de unidades entre CV e KW e viceversa. Selecciónase 
o sentido da conversión, introdúcese o valor e 
púlsase o botón Converter. A aplicación mostra o 
valor correspondente. 

 
 

12.4 Datos históricos 
Para acceder á información de Datos Históricos será necesario seleccionar unha 
Explotación na árbore da listaxe da pantalla de entrada que teña Plans de Labores 
de Autorización/Concesión asociados. Mostrarase a información dos anos dos que 
haxa información: 
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