
■  accedir als sistemes d’informació geogràfica (SIG), les in-
fraestructures de dades espacials (IDE) i altres conjunts de 
dades digitals

■  conèixer determinades característiques dels llocs, a través 
del significat dels seus noms

■  obtenir informació per a nombrosos camps de recerca 
(lingüística, geografia, història, arqueologia, medi am-
bient...).

Els topònims formen part del nostre patrimoni cultural in-
tangible:

■  constitueixen una part important de les llengües i conser-
ven formes que n’evidencien l’evolució

■  són valuosos testimonis de la historia i els modes de vida 
passats o actuals.

NECESSITAT DE LA NORMALITZACIÓ

La normalització de noms geogràfics és l’aprovació per una 
autoritat competent, segons la normativa vigent, de  les de-
nominacions i la forma exacta d’escriure-les.

L’ús de noms normalitzats és imprescindible per a identifi-
car inequívocament un lloc. Per això, és especialment im-
portant el seu ús en les Administracions públiques, mitjans 
de comunicació, cartografia, sistemes d’informació geogràfi-
ca, senyalització viària i publicacions.

EL VALOR DELS NOMS GEOGRÀFICS

Un nom geogràfic o topònim és un nom propi de lloc. 
Els topònims són les denominacions amb què designem 
els llocs que ens envolten: carrers, pobles, ciutats, rius, 
serres, paratges, etc. Generalment  es componen d’un ter-
me genèric i d’un terme específic (Serra de Gredos, Praia 
de San Cibrao, Riu de les Truites...).

Els topònims serveixen per a:

■  identificar i localitzar els llocs on es desenvolupa qual-
sevol activitat humana

■  llegir un mapa, com un dels elements bàsics de la car-
tografia

■ accedir directament i intuïtivament a moltes i diverses 
fonts d’informació, en especial a través d’Internet

“Els noms geogràfics són claus indispensables per a accedir 
a la informació en el món globalitzat i digital en què vivim.”
Grup d’Experts de les Nacions Unides en Noms Geogràfics

La 9a Conferència de les Nacions Unides sobre la 
Normalització dels Noms Geogràfics (2007) considera que 
els topònims formen part del patrimoni cultural immaterial 
(Resolució IX/4).

Exemple d’ús incorrecte d’un topònim en la senyalització 
viària: el nom oficial és Balmaseda

■  coordinació de serveis d’emergència i ajut humanitari
■  comerç i turisme
■  promoció del patrimoni cultural i natural
■  mitjans de comunicació
■  elaboració de mapes, atles i cartes de navegació.

Les llengües de la toponímia a Espanya

La normalització de la toponímia a Espanya ha de tenir 
en compte l’existència de diferents llengües vives en el 
seu territori i la riquesa lingüística que aquest fet suposa. 
Els topònims poden ser normalitzats en castellà, llengua 
oficial d’Espanya, en les llengües cooficials pròpies de de-
terminades Comunitats Autònomes (gallec, èuscar, català 
o valencià, i aranès) o en altres llengües i dialectes (asturià, 
lleonès, aragonès), sense oblidar el fet que els trets de la 
parla local sovint es reflecteixen en la toponímia.

La toponímia és part essencial de la cartografia (Full 553-III Béjar, 
del MTN25)

Divisió autonòmica d’Espanya

Qui normalitza els noms geogràfics?

Com a conseqüència de la configuració d’Espanya com a Es-
tat autonòmic, les competències sobre noms geogràfics  es 
reparteixen entre les diferents Administracions:

■  L’Administració General de l’Estat té capacitat per a establir 
el nom oficial de les entitats geogràfiques d’interès general de 
les quals és titular

■ L’Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento)* 
té competències per a determinar la toponímia que afecta 
més d’una Comunitat Autònoma, i també per a normalit-
zar i difondre la toponímia oficial en coordinació amb els 
agents competents

■  Les Comunitats Autònomes tenen les competències que 
normativament han desenvolupat sobre els seus noms geo-
gràfics, harmonitzades amb les pròpies de les Diputacions 
Forals, els Capítols i Consells Insulars i els Ajuntaments 
dels municipis.

Quins són els beneficis de la normalització?

Segons el Grup d’Experts de les Nacions Unides en Noms 
Geogràfics, tant en l’àmbit internacional com en el nacio-
nal o local, és fonamental de disposar de noms geogràfics 
correctes per a explotar millor les dades geogràfiques en els 
contextos següents:

■  estratègies de planificació sostenible
■  desenvolupament econòmic
■  gestió mediambiental
■  infraestructures de serveis col·lectius de distribució   
■  censos de població i estadístiques   
■  drets de propietat i cadastre

* INSTITUT GEOGRÀFIC NACIONAL (MINISTERI DE FOMENT)
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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 · 

COMISIÓN ESPECIALIZADA DE NOMBRES GEOGRÁFICOS 
(CENG) DEL CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO*

Les Conferències de les Nacions Unides sobre la Normalit-
zació dels Noms Geogràfi cs (que se celebren cada cinc anys 
des de 1967) recomanen l’existència en cada país d’un òrgan 
nacional de noms geogràfi cs per a coordinar els diversos or-
ganismes competents en aquesta matèria i aconseguir una 
veritable normalització en l’àmbit estatal, prèvia a la inter-
nacional. 

L’òrgan que té les funcions de coordinar les Administracions 
competents en noms geogràfi cs a Espanya, i d’aprovar el 
Nomenclátor Geográfi co Nacional, és el Consejo Superior 
Geográfi co, que disposa de la Comisión Especializada de 
Nombres Geográfi cos com a òrgan d’estudi i proposta per 
a preparar les decisions que ha de prendre en aquests temes 
(Reial Decret 1545/2007, BOE 30 de novembre de 2007).

Qui forma part de la CENG?

En formen part representants d’autoritats en noms geogràfi cs 
de l’Administració General de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes, i també d’universitats, acadèmies de les llen-
gües i altres institucions relacionades amb la toponímia. 

Quins són els objectius de la CENG?

Les  funcions principals són:
■  impulsar la normalització de la toponímia a Espanya en 

coordinació amb els organismes competents
■  promoure el coneixement dels noms geogràfi cs, el seu ús 

normalitzat i el seu valor com a patrimoni cultural
■  elevar  propostes a la Comissió Permanent del Consejo Su-

perior Geográfi co.

El Pla de Treball de la Comissió recull les següents línies 
bàsiques d’actuació:
■  avançar en la normalització de la toponímia
■  fomentar la coordinació i la cooperació
■  fomentar la formació i la recerca sobre noms geogràfi cs
■  difondre i divulgar la toponímia en la societat.

Fullet informatiu de les Nacions Unides

Reunió 12ª de la CENG celebrada el 12 de març de 2008
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d’Albaida · Albarracín · 
Isla de Alborán · Alcolea 
del Pinar · l’Alfàs del Pi 

medinilla · Alpedrete · Alt 
Empordà · Alto Gállego 
medinilla · Alpedrete · Alt medinilla · Alpedrete · Alt 
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Empordà · Alto Gállego Empordà · Alto Gállego 
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Arinaga · Arjona · Artrutx 
· Avilés · Baena · Baiona · 
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Baix Ebre · Balazote · Ban-
yoles · Barañain · Beas de 
Segura · Bell-lloc d’Urgell 
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· Benicarló · Bera/Vera de 
Segura · Bell-lloc d’Urgell Segura · Bell-lloc d’Urgell 

La CENG és oberta als suggeriments i a la 
col·laboració en la resolució de les necessitats 
que la societat li fa arribar, i en aquest sentit 
es compromet al seu estudi.

LLOC WEB:

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CAS-
TELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/
ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/Comisiones/
COMISION_NOMBRES_GEOGRAFICOS2.
htm

ADREÇA POSTAL:

CONSEJO SUPERIOR GEOGRÁFICO
Comisión Especializada de Nombres Geográfi cos
C/ General Ibáñez de Ibero, 3
28003 Madrid
fax: 91 597 97 53
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