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  Enllaços 

 Terr@sit. Infraestructura de Dades Espacials de la Comunitat Valenciana. 
Portal de territori dels ciutadans 

Què aporta pel que fa a la toponímia? Gràcies a la col·laboració entre l’Institut 
Cartogràfic Valencià (ICV) i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) es pot 
disposar a Terr@sit, el geoportal promogut per la Generalitat Valenciana i implantat  
per l’ICV, del Nomenclàtor toponímic de la Comunitat Valenciana.  

Podeu accedir a una gran base de dades toponímica georeferenciada que vol 
conèixer, difondre i conservar la toponímia menor i major del territori. S’han introduït 
més cent mil topònims de la Comunitat Valenciana a una base de dades, noms que 
anteriorment l’AVL havia recollit i que en una fase posterior l’ICV va georeferenciar.  

Com s’han recollit els topònims per al Nomenclàtor? L’AVL va seleccionar els 
enquestadors per al recull de la informació toponímica sobre un mapa 1:10 000. 
Després es va crear una base de dades Access i els tècnics de l’ICV van introduir la 
informació toponímica dels 50.000 topònims inicials. 

Què sabem sobre la base de dades actual? La base de dades té actualment 
110.000 topònims, treballen en el projecte més de 80 tècnics i lingüistes i 
s’incorporen, aproximadament, uns 500 topònims cada setmana. 

 

Imatges del Visor 2D, resultat de la cerca del topònim Ontinyent. 

http://terrasit.gva.es/
http://www.icv.gva.es/
http://www.icv.gva.es/
http://www.avl.gva.es/inici.html
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Què és el Visor 2D? És la interfície en què es pot consultar el nomenclàtor de la 
Comunitat Valenciana. Es presenta en tres parts amb informació variada: la visualització 
cartogràfica, les eines i quadres de cerca i, a la dreta, el mapa guia i la gestió de capes 
(vegeu imatge pàg. 1). 

Com es presenta la informació cartogràfica? Amb l’ortofoto com a fons cartogràfic de 
referència, es visualitzen també els límits municipals, la cartografia vectorial, etc. Hi 
trobareu les coordenades UTM per a la geolocalització dels elements cartogràfics. 

L’aplicació segueix els continguts que en aquesta matèria recomana la directiva INSPIRE 
de la Unió Europea, amb la finalitat que tots els estats membres comparteixin una mateixa 
estructura de base de dades, de manera que sigui més fàcil l’intercanvi de la informació i 
l’optimització de recursos.  

A més, visors temàtics: quins són? Imatges històriques de la Comunitat Valenciana, 
imatges sobre Medi Ambient, el Sistema d’Ocupació del Sòl i la Guia de carrers. 

 

Quins altres serveis ofereix el Terr@asit? Cartociudad; Xarxa geodèsica de la 
Comunitat Valenciana, Cartografia 1: 200.000; Ortofoto digital, Cartografia cadastral, 
Espais protegits; Sistema d’informació urbanística, Ordenació Territorial, Platges, Terreny 
Forestal, entre d’altres. 

L’aplicació per a nomenclàtors toponímics a Internet s’ha pogut desenvolupar gràcies a un 
equip multidisciplinari (aportació cartogràfica de Carlos Embuena; geogràfica de Joan 
Carles Membrado, i informàtica de Quique Araque). El projecte es va presentar dins del 
XXIV Congrés Internacional ICOS sobre Ciències Onomàstiques celebrat a Barcelona 
el setembre de 2011, a la secció Cartografia i noms de lloc, noves plataformes de 
gestió de la informació. Podreu consultar l’article a les actes del congrés. 

D’interès 
A més de les imatges que permet el 
visualitzador es poden trobar enllaços 
relacionats amb mapes antics, delimitació 
territorial, biodiversitat, etc., i fins i tot 
comparar la informació sol·licitada amb 
mapes històrics de la zona. 
 

Des del Terrasit, es podrà utilitzar el 
Visor 3D i sobrevolar tot el territori. A més, 
les rutes es poden introduir al GPS (cal 
descarregar-se l’aplicació). 
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  Toponímia 

 L’Acadèmia Valenciana de la Llengua publica la denominació actualitzada dels 
pobles valencians 

La taula sobre topònims de pobles valencians és a disposició de tothom a la pàgina 
web de l’AVL: http://www.avl.gva.es/inici.html.  

Hi trobareu el nom valencià, el nom oficial, el gentilici que correspon i la predilecció 
lingüística de la denominació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FES-TE SOCI DE LA SOCIETAT D’ONOMÀSTICA I CONTRIBUEIX A CONSERVAR EL 
NOSTRE PATRIMONI TOPONOMÀSTIC. Descarrega’t aquí el formulari d’inscripció o 
envia les teves dades a toponimia@onomastica.cat. 


