
Toponimia eta

EAEko Izendegi Geografiko

Ofiziala



1980. eta 1990. hamarkadak: landa-lana



EAEko toponimoen datu-basea

2007tik aurrera



2019ko ekainean Izendegi 
Geografikoa aurkeztu zen Donostian.

2019ko azaroan Izendegi
Geografikoa ofizial bihurtu zen.





EAEko udalak
EAEko sektore publikoko  Informazio 
Geografikoa Koordinatzeko Batzordea



179/2019 Dekretua
Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera 
instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa 

Bi toponimo-mota:

 udalen eskumen-eremukoak (42.1. art.)

 Eusko Jaurlaritzaren eskumen-eremukoak (46. art.)
(mugakideak, bi edo udalerri gehiagoren artekoak; bi
edo lurralde historiko gehiagoren artekoak)

Toponimoak finkatzeko eta ofizialtzeko
prozedura (44, 45 eta 46. art.)



Dekretuak leku-izenak finkatzeko printzipio gidariak (lau) eta nahi eta nahi 
ez bete beharreko arauak (bederatzi) ezartzen ditu (43. eta 44. art.). 
Honako hauek, besteak beste:

 Euskarazko eta gaztelaniazko jatorrizko izenak errespetatzea
 Idatzizko forma bakarra proposatzea
 Argitasun- eta zehaztasun printzipioa bermatzea
 Forma linguistikoak Euskaltzaindiaren irizpideetara egokitzea
 Lehentasuna genero ikuspegiari ematea
 Artifizio handiko izenak eta izen exotikoak baztertzea
 ...



Dekretuaren arabera, bestetik, leku-izenak ofizialtzeko bidean udalek 
oinarrizko lau arau hauek bete beharko dituzte (45. art.): 

Dagokion udal-organoak prozedurari hasiera eman behar dio.

 Espedientea jendaurrean jarri behar da, gutxienez 30 egunez.

 Euskaltzaindiaren irizpena behar da.

Dagokion udal-organoak behin betiko onarpena eman behar dio.



Zer da?

Informazio-erregistro dinamikoa, 
kartografia ofizialean erabili behar diren 
izendapen ofizialak, geografikoki
erreferentziatuta, jasotzen dituena.



179/2019 Dekretuak ezartzen duena:
• Lekuaren kodea. Lekua da oinarrizko unitatea.
• Izen ofiziala

izen laburra. Ad.: Artxube (Errigoiti)
izen hedatua euskaraz. Ad. Artxube erreka
izen hedatua gaztelaniaz. Ad. arroyo Artxube

• Izena ofizialdu den data eta dokumentua
• Izen alonimoak. Ad. Elizalde (Fruiz). Alonimoak: 

Manuena, Txatoena
• Izena kokatzen den udalerria
• Izenari dagokion informazio geografikoa eta 

kartografikoa, 1:5000 eskala abiapuntu hartuta

179/2019 Dekretuak ezartzen duenaz gain:
• Izen ofizialarekin erlazionatutako aldaerak:

o aldaera historikoak edota aldaera grafikoak. Ad. 
Arratiagojen (1704), Arratia gogen(1862)

o Ahozko aldaerak. Ad.:  arteun (ahoz)
• Izen ofizialek erreferitzen duten elementu 

geografikoaren gaineko informazioa. Ad. “auzoa”
• Izen ofizialen gaineko informazio gehigarria: oharrak, 

irudiak, soinu-artxiboak, agiriak

EAEko Izendegi Geografiko Ofizialak eskaintzen duen edukia

• Izen ofizialez gain, hasierako bilketan eta ondorengo 
errebisioetan onartutako izen lehenetsiak, udalen 
eta Euskaltzaindiaren proposamenei jarraituz.



• Izen ofizialak: 1.930
o Lurralde historikoak: 3
o Udalerriak: 252
o Kontzejuak: 302
o Biztanle-entitateak: 714
o Biztanleguneak, udalburuak: 238
o Bestelako entitate geografikoak: 283 (Lasarte-Oria)

• Izen lehenetsiak: 80.445
• Izen alonimoak (Beste izen bat): 848

GUZTIRA: 85.015

Izendegi Geografiko Ofizialean kargatuta dauden forma toponimiko
ofizialak, lehenetsiak eta alonimoak

Horietatik IGNko Nomenclátor 
Geográfico Básico-n 29.947 izen
ofizial eta lehenetsi erakusten dira, 
eskalen araberako iragazkiak
ezarrita.



Epe laburrean

2022. urteko lehen lauhilekoan azken urteetan
Kartografia Zerbitzuko diru-laguntzaz landu diren 50-
60 bat udal-mapa kargatuko dira EAEko Izendegi 
Geografiko Ofizialean. Hainbat udaletako informazio 
toponimikoa, geografikoa eta kartografikoa kargatuta 
dago dagoeneko: Segura, Lasarte-Oria, Trapagaran 
eta Aretxabaletakoak, besteak beste.



Abantailak:

 Bilaketa tematikoak egin daitezke EAEko Izendegi
Geografiko Ofizialean.

 Izen hedatuak sortzeko oinarria ematen dute.

 Leku-izenak eskalaren arabera bistaratzeko informazioa
ematen digute.

Hidrografia

• Ibaia

• Erreka

• …

Orografia

• Mendia

• Gailurra

• …

Bizigune iraunkorrak

• Baserria

• Etxea

• …

Entitate geografikoak



470 entitateko taula
10 sail eta 46 azpisailetan banatuta

0 Aurkintzak

1 Orografia

2 Hidrografia

3 Lur-erabilerak

4 Bizigune iraunkorrak

5 Industria

6 Hornidurak eta zerbitzuak

7 Komunikabideak eta garraioak

8 Antolakuntza politiko-administratiboa

9 Gune babestuak

10101 Bizkarra, hegia Loma, lomo, espalda Coteau, colline
10102 Ezproia Espolón Éperon
10103 Gailurra, tontorra Cima, cumbre, pico Sommet, cime
10104 Gailur-lerroa, gailurreria Cresta, crestería, cresterío, cordal Crête
10105 Gaina Alto Haut
10106 Goi-lautada Meseta Plateau
10107 Haitza Peña Rocher
10108 Haitz-punta Pico Pic
10109 Irtengunea Resalte Saillie
10110 Mendia Montaña, monte Montagne
10111 Mendi-adarra Ramal Ramification
10112 Mendigunea Macizo Massif
10113 Mendikatea Cordillera, cadena montañosa Cordillère, chaîne de montagne
10114 Mendilerroa Sierra Sierra
10115 Muinoa Colina, cerro Colline, butte

Orografia
Lur-goraguneak



GeoEuskadiko eskalak: 11 - 19 (1:289.000  – 1:1.100)

11-13. eskalak
• Udalerriak, kontzejuak
• Mendi-komunitateak. Ad.: Enirio-Aralar, Gipuzkoa eta Arabako 

Partzuergo Nagusia, Gipuzkoako Partzuergo Txikia, Entzia, 
Badaia, Iturrieta, Guibijo

• Biztanle-entitateak
• Mendilerroak. Ad.: Bustarrigana (Nabarniz, Ereño, Ispaster) 

Muskiritzu (Bergara, Soraluze, Elgoibar), Garate (Zumaia, 
Getaria, Zarautz)...

• Mendiak. Ad.: Zaraia (Aretxabaleta, Eskoriatza), Arbarain
(Ziordia, Partzoneria, Asparrena)... 

• Ibaiak, aintzirak
• Parke naturalak, erreserbak...
• Eremu zabalak: hainbatetan, herriak, mendi-komunitateak, 

barruti administratiboak izandako lekuak.-



14-15. eskalak

 Auzoak

o gaur egunekoak

o historikoak

 Bazter-auzoak

 Baserri, etxe isolatuak

 Gailurrak, gainak

 Hondartzak

 Industrialdeak

 Lurmuturrak

 Mendateak

 Ondare-elementuak

 ....

16. eskala

 Baserriak, etxeak

 Basoak

 Bigarren mailako errekak

 Bizkarrak

 Elizak, ermitak

 Haitzak

 Haitzuloak, leizeak

 Larreak

 Muinoak

 Sakonuneak

 ...

17-19. eskalak

 Iturriak

 Soroak

 Bordak

 Utzitako harrobiak, 

meazuloak

 Belardiak

 ...



EAEko Izendegi Geografiko Ofiziala aurrera begira

Bi lan-ildo:

• 11-13 eskaletako informazio toponimikoa, geografikoa eta 
kartografikoa hobetzea, batez ere, oronimo eta hidronimoei 
dagokienez.

• Udalerri batzuen eta besten arteko desberdinena gainditzea, 
informazio toponimiko, geografiko eta kartografiko orekatu bat 
lortzeko.  

Ekimenaren 
arduradunak



Eremu bateko informazio toponimiko, geografiko eta kartografikoa neurtzeko parametroak:

• Izen kopurua kilometro karratuko (ofizialak edo lehenetsiak).
• Entitate geografikoaren zehaztasuna.
• Informazio espazialaren zehaztasuna (kokapena; geometria

mota desberdinak; hedadura...).
• Desagertutako lekuen informazioaren zehaztasuna (beti ere

ortofoto zaharretan ikusten badira edo kokapena segurua bada).
• Hiri-toponimiaren lanketa-maila.
• Kale-izendegiaren lanketa-maila.
• Ahozko aldaeren kopurua eta kalitatea.
• Alonimoak proposatu diren ala ez.
• Oharrak, irudiak, pdf-ak badituen ala ez.



Toki-erakundeei zuzendua
Epea: 2021eko azaroaren 2ra arte



• Eginak dauden azterketa toponimikoak Izendegi Geografikoak eskatzen duen formatuetara 
egokitzea eta kargatzea (Ad. Andoain, Ataun, Basauri, Bermeo, Donostia, Elorrio, Gasteiz, Legutio, 
Zumarraga…) ahal bada lan horien egileekin elkarlanean. 

• Aspaldiko garaietan ondo landu ziren udal mapa toponimikoen proiektuak berraztertzea eta 
kargatzea, ahal bada proiektu haien egileekin elkarlanean.

• Hutsune handi samarrak nabaritzen diren eremuetan eta bilketa-lan sakonik ez dagoen haietan, 
ahozko bilketan eta landa-lanean oinarritutako ikerketa toponimikoak sustatzea. Kontuan izan 
behar da toponimia ezagutzen duten adinekoak desagertzen ari direla.

Diru-laguntzak zertan erabili: hiru proposamen



Eskerrik asko


