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O marco legal

 Lei de normalización lingüística (1983):

1. “ Os topónimos terán como única forma oficial a
galega.

2. Corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos
nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos
núcleos de poboación, das vías de comunicación
interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das
vías urbanas será determinado polo concello
correspondente.

3. Estas denominacións son as legais para todos os
efectos e a rotulación terá que concordar con elas.”



A Comisión de Toponimia

 FASE PREAUTONÓMICA (1979-1982)

-Cadernos de Toponimia: ditame da toponimia de 72 concellos

 FASE AUTONÓMICA (1984-2005)

Decreto 43/1984, do 23 de marzo, modificado polo Decreto
174/1998, do 5 de xuño (DOG do 5.06.03).

 -Representantes da Administración
 -Representantes de institucións científicas (RAG, ILG, …)
 -Vogais de libre designación (persoas de recoñecido

prestixio no eido da onomástica): Ponencia de Estudos



Procedemento de fixación (1)

 Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se
establece o procedemento para a fixación ou
recuperación da toponimia de Galicia (DOG do
21.09.84)

Aspectos máis salientables:

 PREÁMBULO: “os supostos que se contemplan non son
os de cambio de nome, previstos na lexislación de
Administración local, senón os de recuperación ou de
fixación ortográfica ...”



Procedemento de fixación (2)
 A Xunta de Galicia é o órgano competente para

fixar a toponimia de entidades de poboación
(decreto para fixar os nomes dos concellos,
das capitais e das parroquias (rurais); orde
para fixar o nome dos lugares ou aldeas).

 Cómpre ditame da Comisión de Toponimia, que
actúa en Ponencia de Estudos e en Pleno

 Os concellos teñen competencia para fixar as
vías urbanas. Isto dá lugar a situacións moi
variadas, sen límites legais establecidos
(toponimia tradicional, conmemorativa, …)



Procedemento de fixación (3)
 Punto de partida: o nomenclátor do INE
 Traballo de campo
 Consultas documentais
 Puntualmente, consultas con concellos,

párrocos, pedáneos, …
 Ponencia de Estudos: proposta de

ditame
 Pleno: ditame que se eleva á Xunta de

Galicia.
 Xunta de Galicia: norma de aprobación



O resultado final (1)

 Está completo o proceso de fixación

 Cada provincia está contida nun decreto

 Nomenclátor editado en libro e CD-rom, sen 
acompañamento cartográfico

 Dispoñible na internet:

 En fase de revisión:

• Ortográfica

• Contraste cos datos doutros organismos

• Localización cartográfica 

http://toponimia.xunta.es



O resultado final (1)



O resultado final (1)



O resultado final (1)



O resultado final (2)

 Algúns datos

 Concellos: 315
 Parroquias: 3.789
 Lugares: 37.305
 Formas 

diferentes:21.169



Outra normativa con incidencia na
toponimia

• En materia de núcleos de poboación: normativa de 

réxime local e de censos de poboación (INE, …)

• Cartografía de ámbito estatal (IGN, …)

• En materia de ordenación do territorio

• En materia de sinalización viaria

• En materia de patrimonio cultural

• Noutros ámbitos (parques eólicos, novas 

urbanizacións, ...)



Normativa en materia de núcleos de 
poboación

• Algunhas consideracións:

• Ao seren os concellos os responsables de transmitir os
datos ao INE, en moitos casos non hai correspondencia
entre estes e as formas oficialmente ditaminadas

• Cómpre unha norma que evite esta situación e tamén a
discrecionalidade dos concellos na alteración dos núcleos
e na acuñación de nomes das vías urbanas

• Esta norma debería ampliar as competencias da Comisión
de Toponimia alén da simple cuestión ortográfica



Normativa en materia de núcelos de 
poboación  Exemplo INE

O Adro

Borreiros de 
Abaixo

Os BarreirosA Cruz

A Fonte
O Loureiro



Normativa en materia de núcelos de 
poboación  Exemplo INE (2)

Mangoeiro

Pordelapa



Normativa en materia de cartografía
 Exemplos tirados do Mapa 1:25000 do IXN



Normativa en materia de cartografía
 Exemplos tirados do Mapa 1:25000 do IXN



Normativa en materia de sinalización
viaria
 LNL: “A Xunta de Galicia regulamentará a normalización da rotulación

pública respectando en todos os casos as normas internacionais que
subscriba o Estado”

 Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento xeral de circulación
 “As indicacións escritas que se inclúan ou acompañen os paneis de

sinalización das vías públicas, e inscricións, figurarán en idioma
castelán e, ademais, na lingua oficial da comunidade autónoma
recoñecida [...]. Os núcleos de poboación e demais topónimos serán
designados na súa denominación oficial e, cando fose necesario para
efectos de identificación, en castelán”.

 Lei 4 1994, do 14 de setembro, de estradas de Galicia
 Non contén ningunha referencia á toponimia



Normativa en materia de sinalización
viaria
 Exemplos de incumprimento da norma na sinalización viaria



Normativa en materia de sinalización
viaria
 Exemplos de incumprimento da norma na sinalización viaria



Normativa en materia de patrimonio 
cultural

 Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia

 “O patrimonio cultural de Galicia é constituído por todos os bens
materiais e inmateriais que, polo seu recoñecido valor propio, deban
ser considerados como de interese relevante para a permanencia e a
identidade da cultura galega a través do tempo”

 “Integran o patrimonio cultural de Galicia os bens mobles, inmobles e
inmateriais de interese artístico, histórico, arquitectónico,
paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico e técnico. Tamén
forman parte deste o patrimonio documental e bibliográfico, os
conxuntos urbanos, os lugares etnográficos, os xacementos e zonas
arqueolóxicas, así como os sitios naturais, xardíns e parques que
teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico.”



Algunhas conclusións

 Cómpre unha harmonización da normativa en materia de
toponimia coa normativa en materia de poboación e territorio.

 Cómpren disposicións para preservar o patrimonio toponímico.
Poden inserirse nas normas sectoriais existentes, nomeadamente
na Lei de patrimonio cultural, ou pode ditarse unha disposición
integral que incida en todos os aspectos necesarios:

 Competencias e obrigas dos concellos en materia de núcleos
de poboación e nomes de vías urbanas

 Sinalización e rotulación
 Concentración parcelaria
 Novas urbanizacións
 Etc.



O PROXECTO TOPONIMIA DE 
GALICIA

Obxectivos
Promotores e colaboradores
Fases de aplicación
Método de traballo
O resultado final
Resultados acadados



Obxectivos
Formación dun gran banco de datos con toda a toponimia maior e
microtoponímia que sexa útil e de referencia para os distintos
ámbitos da investigación así como en todas aquelas actividades
relacionadas coa información e identificación territorial
Lingua

Normalización lingüística
Codificación lingüística para facilitar as investigacións

Cartografía
 Actualización e revisión da toponimia existente na cartografía 

actual
 Localización xeográfica e xeorreferenciación 
 Base de datos uniforme para todos os organismos

Cultura
Conservación e recuperación dun patrimonio inmaterial en 

grave risco (RAG 2001: “estamos ante unha emerxencia 
cultural”)



Promotores e colaboradores
 Promove: Xunta de Galicia
 Colaboración económica de todos os

departamentos
 Coordina: Comisión de Toponimia e SITGA

(Sistema de Información Territorial de Galicia)
 Colaboran:
 Concellos
 Fundacións comarcais
 Asociacións veciñais e culturais
 Manconumidades de montes



Fases de aplicación
 Presentación institucional nos concellos
 Execución en cada concello (traballos de 

campo)
 Depuración dos datos (SITGA)
 Normativización (CT)
 Xeorreferenciación (SITGA)
 Exposición pública
 Incorporación de novos datos



Método de traballo en campo

Aplicación concello a concello
Exploración previa (cartografía IXN, 

catastro, parcelaria, ...)
Enquisa oral (parte fundamental do 

proceso)
Base de datos do PTG



Traballo de campo

Documentación utilizada
 Nomenclátor de Galicia
 Nomenclátor do INE 
 MTN 1:25.000
 Mapa 1:50.000 SGE
 Catastro de rústica
 Concentración parcelaria
 Cartografía municipal
 Documentación histórica
 Publicaciones específicas de toponimia





Traballo de campo



Revisión en gabinete
 Revisión datos
 Duplicados
 Consultas predeterminadas
 Coincidencias con datos 

almacenados



Comisión de Toponimia

 Revisión ortográfica e proposta dunha grafía 
oficial

 Localización e comparación entre os nomes na 
BD e os recollidos en campo

 Codificación lingüística:
 Problemas gráficos
 Problemas fonéticos
 Problemas morfosintácticos
 Problemas léxicos



Dixitalización



Exposición pública



O resultado final (WEB)



Aplicación informática en elaboración

App
Revisión en 

gabinete

Comprobación y análisis 
de datos

Entrevistas en campo
Documentación

App
Recogida

datos

Errores

Revisión

BD Campo

App
Digitalización

App
Comisión
Toponimia

BD PTG

BD MNE
Galicia

Normalización Georreferenciación

Publicación BD 
Ortofotos

Informe de 
revisión

Informe de 
revisión

Observaciones y 
comentarios

Cada topónimo puede tener los siguientes estados: Nuevo, Erróneo, Rechazado, Verificado, Modificado y Borrado. Y también las 
siguientes propiedades: Digitalizado, Publicado y Normalizado.



Resultados acadados (2007)

FASES CONTIDOS TOTAIS

A Difusión  e divulgación en concellos  315

B

Concellos co traballo de campo iniciado 133

Concellos co traballo de campo rematado 70

Concellos revisados en gabinete 133

C Concellos estudados pola Comisión de Toponimia 22

D Concellos dixitalizados 20

E Concellos expostos 14

Número total de  topónimos recollidos 270.000

Porcentaxe de  territorio recolleito 20%

Densidade (top/km2) 45
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