
■  Informazio geografikoko sistemak (GIS), datu espaziale-
tako azpiegiturak (IDE) eta datu digitalen bestelako mul-
tzoak integratzeko eta sistema horietara sarbidea izateko. 

■  Tokien zenbait ezaugarriren berri izateko, izenaren esa-
nahiaren bidez.

■  Hainbat ikerketa-arlotarako informazioa lortzeko (hiz-
kuntzalaritza, geografia, historia, arkeologia, ingurume-
na...).

Toponimoak gure kultura-ondare ukiezinaren zatia dira:

■  hizkuntzen alde garrantzitsua dira, eta horien bilakaera 
agerian uzten duten formak gordetzen dituzte

■  historiaren eta antzinako zein gaur egungo bizimoduaren 
lekuko baliotsuak dira.

NORMALIZAZIOAREN BEHARRA

Izen geografikoen normalizazioa agintaritza eskudunak to-
kien izena eta idazkera zuzena onartzean datza, beti ere in-
darrean dagoen araudiari jarraiki.

Izen normalizatuen erabilera ezinbestekoa da toki bat za-
lantzarik gabe identifikatzeko. Horregatik, oso garrantzi-
tsua da herri administrazioetan, hedabideetan, kartografian, 
informazio geografikoko sistemetan, bide-seinaleetan eta 
argitalpenetan erabiltzea.

IZEN GEOGRAFIKOEN BALIOA

Izen geografikoa edo toponimoa toki-izen propio bat da. 
Toponimoak gure inguruan ditugun tokiak izendatzeko 
erabiltzen ditugun izenak dira: kaleak, herriak, hiriak, 
ibaiak, mendilerroak, aurkintzak, etab. Orokorrean, osa-
gai espezifikoa eta osagai generikoa dituzte (Lokiz men-
dilerroa / Sierra de Lokiz, Gorlizko hondartza /Playa de 
Gorliz, Oria ibaia / Río Oria...).

Toponimoek honetarako balio dute:

■  Giza jarduerak garatzen diren tokiak identifikatzeko 
eta kokatzeko.

■  Mapak irakurtzeko, kartografiaren oinarrizko elemen-
tuetako bat diren aldetik.

■  Informazio-iturri desberdin askotara zuzenean eta in-
tuitiboki sartzeko, Internet bidez bereziki.

“Mundu globalizatu eta digital honetan, izen geografikoak 
informazioa izatera heltzeko giltza dira ezinbestean.”

Nazio Batuetako Izen Geografikoetako Aditu Taldea

Izen Geografikoen Normalizazioari buruzko Nazio Batuen 9. 
Konferentziak (2007) IX/4 ebazpenean toponimoak kultura-
ondare ukiezinaren parte direla zehazten du. 

Nork normalizatzen ditu izen geografikoak?

Espainia estatu autonomiko modura eratuta dagoenez, izen 
geografikoen inguruko eskumenak administrazio desberdi-
nen artean banatuta daude:
■  Estatuko Administrazio Orokorrak bere titulartasunaren 

mende dauden interes orokorreko entitate geografikoen izen 
ofiziala ezartzeko eskumena du

■  Instituto Geográfico Nacional-ak (Ministerio de Fomento)1 es-
kumena du, batetik, autonomia erkidego bati baino ge-
hiagori eragiten dion toponimia zehazteko, eta bestetik, 
toponimia ofiziala normalizatzeko eta horren zabalkundea 
egiteko, lan hori eragile eskudunekin koordinatuz.

■  Autonomia erkidegoen eskumenak bakoitzaren eremuko 
izen geografikoei buruzko legedian garatu dituztenak 
dira, foru aldundiek, kabildoek, uharteetako kontseiluek 
eta udalek ezarritakoekin bat etorriz.

Zeintzuk dira normalizazioaren onurak?

Nazio Batuetako Izen Geografikoetako Aditu Taldearen ara-
bera, nazioarteko esparruan ez ezik, esparru nazionalean edo 
lokalean ere izen geografiko zuzenak izatea funtsezkoa da, 
datu geografikoak zenbait testuingurutan hobeto ustiatze-
ko:
■  Plangintza jasangarriak diseinatzeko estrategietan.
■  Garapen ekonomikoan.
■  Ingurumenaren kudeaketan.
■  Banaketa-zerbitzu kolektiboen azpiegituretan.
■  Biztanleriaren erroldetan eta estatistiketan.
■  Jabetza-eskubideetan eta katastroan.
■  Larrialdi eta giza laguntzako zerbitzuen koordinazioan.

Bide-seinaleetan oker erabilitako toponimo baten adibidea: 
izen ofiziala Balmaseda da 

■  Merkataritzan eta turismoan.
■  Ondare kulturalaren eta naturalaren sustapenean.
■  Hedabideetan.
■  Mapak, atlasak eta nabigazio-mapak egitean.

Toponimiaren hizkuntzak Espainian

Espainian, toponimiaren normalizazioak kontuan izan be-
har du lurraldean hizkuntza bizi desberdinak daudela, eta 
egoera horrek hizkuntza-aberastasuna ekartzen duela. To-
ponimoak gaztelaniaz normalizatuta ager daitezke, horixe 
baita Espainiako hizkuntza ofiziala. Horrez gain, autono-
mia erkidego batzuek berezko dituzten hizkuntza koofizia-
letan (galegoa, euskara, katalana edo valentziera eta arane-
ra) edo beste hizkuntza eta dialektoetan (asturiera, leonera, 
aragoiera) ere egon daitezke, toponimian askotan ahozko 
hizkuntzaren ezaugarriak agertzen direla ahaztu gabe.Toponimia kartografiaren zati garrantzitsua da (553 orria-III Béjar, 

MTN25)

Espainiako banaketa autonomikoa 
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Alborán · Alcolea del Pi-
nar · l’Alfàs del Pi · Puer-
to de Algeciras · Algen-
dar · Alhama de Murcia · 
Alicante/Alacant · Salines 
de l’Altet · Alt Empordà 
· Alto Gállego · Altzaga · 
Ancares · Andoain · Andú-
jar · Añover de Tajo · Aoiz/
Agoitz · Aralar · Aranda 
de Duero · Arba de Luesia 
· Arenoso · Aretxabaleta ·  
Arjona · Artrutx · Avilés · 
Baena · Baiona · Baix Ebre 
· Balazote · Banyoles · Ba-
rañain · Beas de Segura · 
Bell-lloc d’Urgell · Beni-
carló · Bera/Vera de Bida-
soa · Sierra Bermeja · Be-
salú · Betanzos · Bierzo · 
Puerto de Bilbao · Boadi-
lla del Monte · Bocairent 
· Vall de Boí · Bonares · 
Bordecorex · Río Borde-
corex · Les Borges Blan-

Serra d’Agullent · Aizko-
rri · Alameda de la Sagra 
· Alba de Tormes · Riu 
d’Albaida · Albarracín · 
Isla de Alborán · Alcolea 
del Pinar · l’Alfàs del Pi 
· Bahía de Algeciras · Al-
gendar · Alhama de Mur-
cia · Alicante/Alacant · Al-
medinilla · Alpedrete · Alt 
Empordà · Alto Gállego 
· Altzaga · Sierra de An-
cares · Andoain · Andújar 
· Añover de Tajo · Aoiz/
Agoitz · Aralar · Aranda 
de Duero · Arba de Lue-
sia · Arenoso · Coll d’Ares 
· Aretxabaleta ·  Puerto de 
Arinaga · Arjona · Artrutx 
· Avilés · Baena · Baiona · 
Baix Ebre · Balazote · Ban-
yoles · Barañain · Beas de 
Segura · Bell-lloc d’Urgell 
· Benicarló · Bera/Vera de 
Bidasoa · Sierra Bermeja · 

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO2 ORGANOAREN COMISIÓN 
ESPECIALIZADA DE NOMBRES GEOGRÁFICOS3 BATZORDEA

Izen Geografi koen Normalizazioari buruzko Nazio Batuen 
Konferentziek (1967tik bost urtero antolatzen dira) herrial-
de bakoitzean izen geografi koen inguruko organo nazional 
bat egotea gomendatzen dute, gai horretan eskumena du-
ten erakundeak koordinatzeko eta estatu mailan benetako 
normalizazioa lortzeko, nazioarteko normalizazioari ekin 
aurretik. 

 

Espainian, eskumena duten administrazioak koordinatzeko 
eta Izendegi Geografi ko Nazionala onartzeko ardura Consejo 
Superior Geográfi co-ak du. Horren barruan Comisión Especiali-
zada de Nombres Geográfi cos (CENG) izeneko batzordea dago, 
zeinek ikerketak eta proposamenak egiten dituen gai horien 
inguruko erabakiak prestatzeko (1545/2007 Errege-dekre-
tua, BOE 2007ko azaroaren 30a).

Nortzuk dira CENG-eko kideak?

Partaideak izen geografi koetan adituak dira eta Estatuko 
Administrazio Orokorreko eta autonomia erkidegoetako 
ordezkari gisa hartzen dute parte. Halaber, unibertsitatee-
tako, hizkuntza-akademietako eta toponimiarekin zerikusia 
duten bestelako erakundeetako ordezkariak ere badaude. 

Zeintzuk dira CENG-aren helburuak?

Helburu nagusiak hauek dira:
■  Toponimiaren normalizazioa bultzatzea Espainian, erakun-

de eskudunekin lankidetzan.
■  Izen geografi koen ezagutza, erabilera normalizatua eta on-

dare kultural gisa duten balioa sustatzea.
■  Consejo Superior Geográfi co-ko  Batzorde Iraunkorraren au-

rrean proposamenak aurkeztea.

Batzordearen jarduera-planak oinarrizko lan-ildo hauek ja-
sotzen ditu:
■  Toponimiaren normalizazioan aurrera egitea.
■  Koordinazioa eta lankidetza bultzatzea.
■  Izen geografi koen inguruko prestakuntza eta ikerketak 

bultzatzea.
■  Toponimia zabaltzea eta gizarteratzea.

Nazio Batuetako informazio-foiletoa  

CENG batzordearen 12. bilera, 2008ko martxoaren 12an egina.
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del Pinar · l’Alfàs del Pi 

medinilla · Alpedrete · Alt 
Empordà · Alto Gállego 
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cares · Andoain · Andújar 
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sia · Arenoso · Coll d’Ares 
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Arinaga · Arjona · Artrutx 
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Baix Ebre · Balazote · Ban-
yoles · Barañain · Beas de 
Segura · Bell-lloc d’Urgell 
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CENG batzordea gizarteak helarazten dizkion 
iradokizunetara eta beharretara irekita dago, 
eta lan-saioetan aztertzeko konpromisoa 
hartzen du.
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GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/
CSG/Comisiones/COMISION_NOMBRES_
GEOGRAFICOS2.htm
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