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RESUM:
Arran de la darrera reunió de la Comissió de Toponímia de les
Illes Balears, s’ha posat de manifest la necessitat que té la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de comptar amb un
nomenclàtor

georeferenciat

que

sigui

conforme

a

les

especificacions que la directiva INSPIRE estableix per als reculls
toponímics i que contengui topònim oficials.
Actualment, existeixen dos projectes que tenen l’objectiu de crear
bases de dades de toponímia georeferenciada i estandarditzada.
La primera iniciativa toponímica institucional de les nostres Illes
adreçada a l’elaboració d’un nomenclàtor conforme a les
especificacions ja esmentades que està en desenvolupament és
el Nomenclàtor de Toponímia de Menorca, que ara fa gairebé deu
anys que es va iniciar, impulsat per l’Institut Menorquí d’Estudis i
el Consell Insular de Menorca. La segona iniciativa és el projecte
del Nomenclàtor Geogràfic de les Illes Balears, promogut per la
Comissió de Toponímia de les Illes Balears, que es troba en fase
de planificació, i que malda per posar remei a les mancances
toponímiques que té la nostra Comunitat Autònoma, de manera
que sigui l’eina de referència toponímica de les Illes i permeti
l’oficialització dels topònims que s’hi incloguin.
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A més, existeix també la necessitat d’harmonitzar el Nomenclàtor
Geogràfic Bàsic d’Espanya (NGBE) amb els nomenclàtors de les
comunitats autònomes. Per això, l’Institut Geogràfic Nacional va
fer el procés automàtic d’autocorrecció del propi NGBE amb els
nomenclàtors de les comunitats autònomes disponibles, amb la
intenció de millorar la qualitat de la toponímia que inclou. En el
cas de les Illes Balears, la tasca de revisió dels resultats i
l’establiment de les denominacions correctes és molt complicada
perquè no disposam encara d’un nomenclàtor oficial que serveixi
de font de referència.
L’objectiu d’aquesta comunicació és exposar l’estat dels treballs
del Nomenclàtor de Toponímia de Menorca i explicar com es
planteja l’elaboració del Nomenclàtor Geogràfic de les Illes
Balears.

A

més,

es

mostrarà

com

s’afronta

el

procés

d’harmonització del Nomenclàtor de Toponímia de Menorca amb
el Nomenclàtor Geogràfic de les Illes Balears i la integració
d’aquests topònims en el NGBE, com es complirà amb la directiva
INSPIRE i com es publicarà a les IDE. Els tres projectes es
desenvolupen a la vegada, constitueixen un gran repte de
colꞏlaboració estreta entre les tres administracions i requereixen
un gran esforç per aconseguir l’harmonització i la interoperabilitat
de les tres bases de dades.
D’aquesta manera es posarà remei a la situació actual de les Illes
Balears, que en matèria de toponímia estandarditzada es troben
molt per darrere de quasi totes les altres comunitats autònomes
de l’Estat Espanyol.
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Geogràfic de les Illes Balears, Nomenclàtor Geogràfic Bàsic d’Espanya.
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