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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5754Decreto 174/1998, do 5 de xuño, polo
que se modifica o Decreto 43/1984, do
23 de marzo, polo que se regulan as fun-
cións e a composición da Comisión de
Toponimia.

A Comisión de Toponimia, creada polo Decreto
42/1979, do 21 de setembro, como órgano para a
normalización da toponimia de Galicia foi regulada,
no que se refire á súa composición e funcións, polo
Decreto 43/1984, do 23 de marzo, que regulou as
funcións e a composición da comisión de toponimia
para adaptala ás esixencias culturais e legais daquel
momento.

Do mesmo xeito, regúlanse agora a composición
e funcións da Comisión de Toponimia, co fin de
adaptalas ás novas necesidades tanto culturais como
legais, así como á nova estructura orgánica da Xunta
de Galicia.

Polo tanto, por proposta do conselleiro da Pre-
sidencia e Administración Pública e logo de deli-
beración do Consello da Xunta de Galicia na súa
reunión do día cinco de xuño de mil novecentos
noventa e oito,

DISPOÑO:

Artigo 1º

A Comisión de Toponimia é o órgano de estudio,
asesoramento e consulta da Xunta de Galicia para
a determinación dos nomes oficiais da toponimia
galega e para evacua–las consultas que sexan nece-
sarias con tal fin.

A Comisión de Toponimia, que presidirá o con-
selleiro da Presidencia e Administración Pública,
queda adscrita á Secretaría Xeral da Consellería da
Presidencia e Administración Pública, que lle pres-
tará o apoio preciso para o desenvolvemento das
súas funcións.

Artigo 2º

A Comisión de Toponimia funcionará en Pleno e
en Ponencia de Estudios.

Artigo 3º

1. O Pleno da Comisión estará integrado polos
seguintes membros:

a) Presidente: o conselleiro da Presidencia e
Administración Pública.

b) Vicepresidente primeiro: o secretario xeral da
Consellería da Presidencia e Administración Pública
ou persoa na que delegue.

c) Vicepresidente segundo: o director xeral de
Política Lingüística da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria ou persoa na que delegue.

d) Vocais natos:

O director xeral da Consellería de Xustiza, Inte-
rior e Relacións Laborais con competencias en mate-
ria de Administración local ou persoa na que
delegue.

O director xeral da Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas e Vivenda, con competencias
en materia de cartografía ou persoa na que delegue.

O secretario xeral de Planificación e Desenvol-
vemento Comarcal ou persoa na que delegue.

O director do Instituto Galego de Estatística, ou
persoa na que delegue.

e) Vocais representativos:
Un representante do Consello da Cultura Galega.
Un representante da Real Academia Galega.
Un representante do Instituto da Lingua Galega.
Un representante do Instituto Padre Sarmiento.
Un representante da Facultade de Xeografía e

Historia.

f) Vocais de libre designación: seis expertos sobre
toponimia e lingua galega, que serán nomeados polo
conselleiro da Presidencia e Administración Pública
entre persoas de recoñecido prestixio.

g) Secretario, con voz e sen voto, que será un fun-
cionario da Consellería da Presidencia e Adminis-
tración Pública, designado polo conselleiro da Pre-
sidencia e Administración Pública ou un dos vocais
de libre designación.

2. Os vocais representativos serán nomeados polo
conselleiro da Presidencia e Administración Pública
de entre unha terna proposta polas corporacións ou
institucións que representen.

Artigo 4º

A Ponencia de Estudios estará composta polos
vocais de libre designación e ás súas sesións, para
os efectos de coordinación e asistencia material,
asistirá o secretario xeral da Consellería da Pre-
sidencia que convocará as reunións, ou o funcionario
en que este delegue.

Artigo 5º

1. O Pleno é o órgano competente para evacua–las
consultas que se lle soliciten á Comisión e o obxecto
das súas deliberacións será, salvadas circunstancias
excepcionais que decida o presidente, o material
preparado pola Ponencia de Estudios.

2. O Pleno reunirase cantas veces sexa necesario,
por convocatoria do secretario, para dictaminar sobre
os topónimos propostos pola Ponencia de Estudios.

Artigo 6º

1. A Ponencia de Estudios reunirase cantas veces
sexa preciso para realiza–lo seu traballo e poderá
ser convocada para varias sesións consecutivas nun
único chamamento.

2. As propostas da Ponencia serán trasladadas ó
Pleno para o dictame definitivo.
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Artigo 7º

As convocatorias do Pleno e da Comisión comu-
nicaránselle ó Delegado do Instituto Xeográfico
Nacional de España en Galicia, por se quixese asistir
como vocal.

Disposición adicional

Os membros da Comisión que á entrada en vigor
deste decreto desempeñan as súas funcións conti-
nuaranas exercendo sen necesidade de novo nomea-
mento.

Disposición derrogatoria

Queda derrogado o Decreto 43/1984, do 23 de
marzo, polo que se regulan as funcións e a com-
posición da Comisión de Toponimia (DOG nº 64,
do 31 de marzo de 1984).

Disposicións derradeiras

Primeira.– Queda autorizado o conselleiro da Pre-
sidencia e Administración Pública para dicta–las
disposicións que sexan precisas para o cumprimento
deste decreto.

Segunda.– O presente decreto entrará en vigor o
día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Santiago de Compostela, cinco de xuño de mil
novecentos noventa e oito

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Dositeo Rodríguez Rodríguez
Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5651Orde do 8 de xuño de 1998 pola que se
determinan os nomes oficiais dos topó-
nimos que se relacionan, pertencentes ós
concellos de Carral (A Coruña) e Arbo,
Barro, Caldas de Reis, Cambados, A
Cañiza, Catoira, Crecente, Fornelos de
Montes, O Grove, A Illa de Arousa, A
Lama, Meis, Mondariz, Mondariz–Bal-
neario, As Neves, Pazos de Borbén, Pon-
tecesures, O Porriño, Portas, Ribadumia,
Salvaterra de Miño, Vigo e Vilanova de
Arousa (Pontevedra).

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización
lingüística, dispón no seu artigo 10 que «os topó-
nimos de Galicia terán como única forma oficial a
galega».

De acordo con este mandato, seguindo o proce-
demento establecido polo Decreto 132/1984, do 6
de setembro, para a fixación ou recuperación da topo-
nimia de Galicia, e contando co preceptivo dictame
da Comisión de Toponimia, emitido en sesións ple-
narias do día 27 de novembro de 1997, 14 de abril
de 1998 e 20 de maio de 1998, esta consellería

DISPÓN:

Artigo único.

Quedan aprobados os nomes oficiais dos topónimos
que figuran no anexo desta orde.

Disposición adicional

Do establecido na presente orde e do seu anexo
daráselles conta ás autoridades estatais correspon-
dentes para os efectos que cumpran no exercicio
das súas funcións.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor o día seguinte
ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 1998.

Dositeo Rodríguez Rodríguez
Conselleiro da Presidencia e Administración

Pública

ANEXO
Nome oficial Nome que figuraba no nomenclátor

PROVINCIA DA CORUÑA

CARRAL
Beira (Santa Mariña)
Argonte ARGONTE
Beira VEIRA
Canedo CANEDO
Herves HERVES
Lago, O LAGO
Mella, A MELLA
Novás NOVAS
Peito, O PEITO
Teixoeiras, As TEIJOEIRAS
Travesas, As TRAVIESAS (LAS)
Non figuran no nomenclátor:
Calle, A
Curro de Beira, O
Curro de Herves, O
Gundisal
Porriño
Cañás (Santa Baia)
Atalaia, A ATALAYA
Bacelo BACELO
Bailía, A BAILIA
Barbeito BARBEITO
Cañás CAÑAS
Casanova CASANOVA
Marco, O MARCO
Ribeira de Cañás, A RIVERA (LA)
Soavila SOAVILA
Vista Real VISTA REAL
Non figuran no nomenclátor:
Coto, O
Mato Grande
Monte, O
Penedo, O
Rueiro, O
Paleo (Santo Estevo)
Ameixeiras, As AMEIJEIRAS
Ans de Tellado ANS DE TELLADO
Belvís BELVIS
Cabrois CABROIS
Carral CARRAL
Casal, O CASAL
Coiro COIRO
Chas, Os CHAS


