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MANUAL DE USUARIO  

1. INTRODUCIÓN 

TDT Galicia Mobil é un desenvolvemento web que permite a consulta da cobertura 

de TDT desde dispositivos móbiles segundo a súa posición. 

Este desenvolvemento baséase no uso da información de localización (GPS) do 

dispositivo móbil, sendo preciso dispor dunha conexión de datos. 

 

2. INSTALACIÓN E ACCESO Á CONSULTA DE COBERTURA 

Non se precisa instalación. A consulta da cobertura de TDT realízase accedendo 

directamente a URL: 

http://gis.tdtgalicia.es/coberturatdt   

Nalgúns casos, ao acceder a esta páxina solicítase ao usuario se desexa compartir a 

súa localización con este sitio, ao que se debe responder afirmativamente para que se 

poidan obter os datos de cobertura correspondentes a súa posición. 

Pódese configurar un acceso directo na pantalla de inicio do dispositivo, seleccionando 

“Engadir atallo a pantalla inicio” no menú do navegador unha vez que se accedeu á 

páxina. A icona representativa da páxina é:      

O funcionamento da aplicación web de consulta de cobertura está probado nas últimas 

versións dos sistemas operativos de dispositivos móbiles Android, iOS e Windows 

Phone e utilizando os navegadores habituais (Google Chrome, Safari, Internet Explorer, 

Firefox, ...) 

NOTA: asegúrese de que o GPS do seu dispositivo estea activado antes de consultar a 

cobertura de TDT. 

 

Ilustración 1. Código QR coa URL de acceso http://gis.tdtgalicia.es/coberturatdt 

http://gis.tdtgalicia.es/coberturatdt
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3. DESCRICIÓN DE PANTALLAS 

Pantalla inicial 

Na pantalla inicial identifícanse dúas seccións: 

 

 

Zona de botóns para acceder ás 

funcionalidades  “Cobertura posición 

actual” e “Atopar outra entidade” 

Mapa de Google Maps, coas opcións 

habituais de zoom (+, -), Mapa (mapa de 

rúa), Satélite (imaxes por satélite) e 

StreetView (fotografías 360º a nivel de 

rúa), e na que se amosa un punto 

vermello coa posición subministrada 

polo dispositivo móbil. 
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Pantalla de cobertura 

Na pantalla de cobertura organízase en 3 seccións: 

 

 

 

 

Información coa entidade de poboación 

máis próxima á posición facilitada polo 

móbil e indicación de se está en 

cobertura de TDT terrestre (En 

cobertura: Si) 

Mapa de Google Maps, onde se 

visualiza a posición actual (punto 

vermello), xunto coa localidade de 

poboación máis próxima (icona da 

casa), así coma os centros emisores 

ordenados por calidade do sinal e 

número de canles emitidos (icona de 

torre de emisións) 

Indicación da Área Técnica (Coruña 

Norte, Coruña Sur, Pontevedra, Lugo, 

Ourense) á que pertence o concello da 

posición consultada, coas canles 

asignadas despois do proceso de 

dividendo dixital, así coma a relación 

dos centros emisores ordenados por 

calidade do sinal e número de canles 

emitidos xunto co acimut de orientación 

correspondente 
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Pantalla de cobertura SAT TDT 

A pantalla de cobertura organízase en 2 seccións: 

 

 

Información coa entidade de poboación 

máis próxima á posición facilitada polo 

móbil e indicación de cobertura de TDT a 

través de satélite (En cobertura: SAT TDT). 

 
Enlace para ampliar información sobre a 

solución SAT TDT 

http://www.tdtgalicia.es/ntdt/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=248&Itemi

d=125 

http://www.tdtgalicia.es/ntdt/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=125
http://www.tdtgalicia.es/ntdt/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=125
http://www.tdtgalicia.es/ntdt/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=125
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Pantalla de información sobre centro 

Ao seleccionar un centro no listado da pantalla de cobertura amósase una pantalla 

organizada en 5 seccións: 

 

Indicación do acimut (orientación do 

centro consultado) e entidade de 

poboación máis próxima á posición 

facilitada polo móbil 

Datos do centro consultado: nome, 

provincia, concello, parroquia, lugar, tipo 

de rede, canles actuais recibidos nese 

acimut, acimut, polarización 

Relación de programas emitidos 

mediante iconas representativas, e 

agrupados por múltiples 

Mapa de Google Maps coa posición do 

móbil e do centro consultado 

Perfil de elevación entre a posición e o 

centro consultado 
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Pantalla de selección de entidade 

A pantalla de selección de entidade permite atopar outra entidade de poboación 

diferente da posición actual e consultar a súa cobertura de TDT. 

 

 

Menú de selección de entidade 

mediante 4 listas despregables 

encadeadas: provincia, concello, 

parroquia e entidade 

Zona de botóns: 

- “Borrar”: limpa a selección actual e 

inicializa a pantalla de selección. 

- “Cobertura”: lanza a consulta de 

cobertura para a entidade 

seleccionada e accede a pantalla de 

cobertura 
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4. USO DA APLICACIÓN 

O obxectivo desta aplicación é a de permitir a calquera usuario consultar in situ cales 

son os centros de televisión que poden proporcionar cobertura de televisión, a dirección 

cara a que habería que apuntar a antena receptora e as canles que se deberían recibir, 

sen necesidade de buscar previamente nun ordenador os datos necesarios. 

4.1. Consultar información sobre a cobertura na posición actual 

NOTA: antes de consultar a cobertura de TDT, asegúrese de que o GPS do seu 

dispositivo estea activado. 

1. Na pantalla de inicio 

(http://gis.tdtgalicia.es/coberturatdt), 

aparece directamente un mapa cun 

punto vermello coa posición 

facilitada polo dispositivo; 

 

2. pulsando no botón “Cobertura 

posición actual”, lánzase a consulta 

da cobertura da entidade de 

poboación máis próxima, 

mostrando os centros emisores que 

lle dan cobertura (co acimut e 

canles asociadas). No caso de que 

a entidade non estea en cobertura 

de ningún centro de TDT terrestre, 

aparece a pantalla de cobertura 

SAT-TDT co enlace á información 

detallada sobre esta solución 

satélite TDT. 

 

 

http://gis.tdtgalicia.es/coberturatdt
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3. Pulsando no enlace de “Máis 

información do centro” preséntase a 

pantalla de información sobre o 

centro, co detalle das canles 

emitidas con esa orientación 

(acimut) e o perfil de elevación entre 

dito centro e a posición do móbil. 

 

 

4.2. Consultar a información de cobertura para unha entidade de poboación 

determinada 

De xeito alternativo a consulta de cobertura sobre a posición actual, tamén se pode 

realizar a consulta sobre calquera entidade de poboación de Galicia. 

1. Na pantalla de inicio 

(http://gis.tdtgalicia.es/coberturatdt), 

pulsando sobre o botón de “Atopar 

outra entidade”, 

 

http://gis.tdtgalicia.es/coberturatdt
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2. accédese á pantalla de selección de 

entidade, mediante listas 

despregables xerárquicas 

(provincia, concello, parroquia, 

entidade). 

 

 

3. Pulsando o botón “Cobertura” 

lánzase a consulta mostrando, 

nunha nova pantalla, os centros 

emisores que lle dan cobertura a 

esta entidade (co acimut e canles 

asociadas). No caso de que a 

entidade non estea en cobertura de 

ningún centro de TDT terrestre, 

aparece a pantalla de cobertura 

SAT-TDT co enlace á información 

detallada sobre esta solución 

satélite TDT. 

 

 

 

5. SOPORTE E AXUDA 

Para calquera dúbida sobre o uso da aplicación ou suxestións para mellorala, pódese 

por en contacto coa Oficina Técnica do Dividendo Dixital en Galicia a través de: 

- Enderezo electrónico: oficinatdt@xunta.es 

- Teléfono de atención: 981572154 

 

mailto:oficinatdt@xunta.es

