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A continuació presentem alguns exemples d’agregació i/o segregació de

municipis que es podem observar en el document “Continuïtat i denominació

dels municipis de Catalunya des de 1497 fins 1996”.

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA.

Municipi de la comarca del Berguedà, el qual ja apareix en el Fogatge de

1497. Aquí ens trobem amb el cas d’un municipi que no té una continuïtat

estable durant tot el temps, i que desapareix i torna a aparèixer. Si en fem un

seguiment de l’evolució de la continuïtat territorial observem que al 1857

s’agrega a Sant Julià de Cerdanyola la localitat de Gavarrós i també La Torre

de Foix. Posteriorment, al 1945, el municipi de Sant Julià de Cerdanyola

queda agregat a Guardiola de Berguedà. Així, no tornem a tenir informació de

Sant Julià de Cerdanyola com a entitat municipal pròpia fins al 1996 quan es

produeix la segregació d’aquesta del municipi de Guardiola de Berguedà.

08903  Sant Julià de Cerdanyola ({1857,08804,08806,}1945,08099, < 1996, 08099)

08804 Gavarrós (}1857, 08903)

08806 Torre de Foix, la (}1857, 08903)

08099 Guardiola de Berguedà ({1945, 08903)

08903 Sant Julià de Cerdanyola (<1996, 08099)

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Municipi del Vallès Occidental. És un exemple de municipis que s’han

mantingut al llarg del temps però que han sofert agregacions i segregacions

d’entitats del seu voltant. Així, al 1717 se li agrega la localitat de Sant Iscle. Al

1857 també se li uneix la localitat de Valldaura i al 1996 l’entitat de Badia del

Vallès és segrega de Cerdanyola del Vallès per constituir-se com a municipi

propi.

08266 Cerdanyola del Vallès ({1717,082661,{1857,08830,> 1996, 08904)

082661 Sant Iscle (}1717, 08266)

08830 Valldaura (}1857, 08266)

08904 Badia del Vallès (<1996, 08266)
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GUINGUETA D’ÀNEU, LA

Aquest municipi del Pallars Sobirà és un clar exemple d’un municipi creat nou

a partir de la unió de diversos municipis. Així al 1975, els municipis del Jou,

Unarre i Escaló, s’uniren per crear una nova entitat municipal anomenada la

Guingueta d’Àneu.

25903  Guingueta d'Àneu, la (|1975,25080,25117,25237)

25080 Escaló (}1975, 25903)

25117 Jou (}1975, 25903)

25237 Unarre (}1975, 25903)

SORT

Municipi del Pallars Sobirà, que es caracteritza per anar agregant en el pas

del temps, els municipis i localitats que té al seu voltant. Així doncs, aquesta

entitat que ja existia al Fogatge de 1497 veu com al 1717 s’agrega Bresui, al

1842 Montardit de Baix, al 1857 s’agregen els municipis de la Bastida de Sort,

Bernui, Castellviny, Llavern, Seuri i Mensuri, Olp, el Pujal i Sorre. Al 1970 es

produeix l’agregació dels municipis de Llesui i d’Enviny i finalment al 1981

s’agrega a Sort el municipi d’Altron.

25209 Sort ({1717,250156,{1842,25676,{1857,25671,25672,25673,

25674,25675,25677,25678,25679,{1970,25772,25775,{1981,25026)

250156 Bresui (}1717, 25209)

25676 Montardit de Baix (}1842, 25209)

25671 Bastida de Sort, La (}1857, 25209)

25672 Bernui (}1857, 25209)

25673 Castellviny (}1857, 25209)

25674 Llavern (}1857, 25209)

25675 Seuri i Mensuri (}1857, 25209)

25677 Olp (}1857, 25209)

25678 Pujal, el (}1857, 25209)

25679 Sorre (}1857, 25209)

25772 Enviny (}1970, 25209)

25775 Llesui (}1970, 25209)

25026 Altron (}1981, 25209)
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HORTA.

Aquest conegut barri de Barcelona, és un dels molts exemples de municipis

que deixen d’existir per tal d’incorporar-se dins un altre municipi. Així, trobem

en el fitxer d’evolució de la continuïtat territorial el municipi d’Horta des del

Fogatge de 1497 fins al 1900 quan queda agregat a la ciutat de Barcelona.

08703 Horta (}1910,08019)

08019 Barcelona ({1910,08703)


